PATVIRTINTA
Miškų urėdo 2017-02-08
Įsakymo Nr. K- 13
PRIVAČIŲ MIŠKŲ SAVININKAMS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINORAŠTIS Nr.3.
Galioja nuo 2017-02-14
Mato vnt

Kaina be PVM Eur/vnt

d.val

11,80

ha

124.00/146.00

ha

147.00/163.00

1000 vnt

55.00/64.00

sodinukais lengvoje/sunkioje dirvoje

1000 vnt

64.00/77.00

stambiais virš 0.5 m. sodmenimis lengvoje/sunkioje dirvoje

1000 vnt

80.00/96.00

Želdinių pildymas:
sėjinukais lengvoje/sunkioje dirvoje

1000 vnt

64.00/77.00

1000 vnt
km
d.val

80.00/96.00
2,00
4,20

Žolinės augmenijos šalinimas 0.4 m. spinduliu apie sodinukus ir
savaiminukus lengvoje/sunkioje dirvoje

ha

121.00/150.00

Nepageidaujamos augmenijos iki 2m aukščio šalinimas lengvoje/sunkioje
dirvoje

ha

124.00/146.00

Sumedėjusios augmenijos virš 2 m aukščio šalinimas
lengvoje/sunkioje dirvoje
ha
Jaunuolynų ugdymas ir želdinių priežiūra

147.00/163.00

Darbo apibūdinimas
Miško atkūrimo, įveisimo darbai
Miško atkūrimo ar įveisimo projekto sudarymas: sklypo apmatavimas,
ribų paženklinimas,brėžinio paruošimas,želdinių veisimo ir apsaugos
priemonių projektavimas
Plotų želdymui paruošimas, iškertant nepageidaujamą sumedėjusią, iki 2m.
aukščio augmeniją:
lengvoje/sunkioje dirvoje
Plotų želdymui paruošimas, iškertant nepageidaujamą sumedėjusią, virš
2m. aukščio augmeniją:
lengvoje/sunkioje dirvoje
Miško sodinimas:
sėjinukais lengvoje /sunkioje dirvoje

sodinukais lengvoje/sunkioje dirvoje
Sodmenų transportavimas
Sodmenų pakrovimas, iškrovimas,daigų prikasimas
Želdinių priežiūra

Sumedėjusios menkavertės augmenijos šalinimas, kai iš 1 ha kertama iki
100 erdm.

1 erdm

Sumedėjusios menkavertės augmenijos šalinimas, kai iš 1 ha kertama nuo
101 iki 200 erdm.
1 erdm
Sumedėjusios menkavertės augmenijos šalinimas, kai iš 1 ha kertama virš
200 erdm.
1 erdm
Želdinių ir žėlinių apsauga nuo žvėrių

1,70
1,85
1,47

Mechaninė želdinių ir žėlinių apsauga nuo žvėrių, aptveriant medelius
plastikinėmis juostomis(be medžiagų kainos)

vnt

0,32

Cheminė želdinių ir žėlinių apsauga nuo žvėrių, aptepant medelius
repelentais( be repelento kainos)

tūkst. vnt

25,72

Dirvos paruošimas miško įveisimui kirtavietėse
Traktorius MTZ su plūgu PKL/PL-1-1 sunkioje dirvoje

ha

191,00

Traktorius MTZ su plūgu PKL/PL-1-1 lengvoje dirvoje
ha
172,00
Traktorius MTZ su Weimer sunkioje dirvoje
ha
185,00
Traktorius MTZ su Weimer lengvoje dirvoje
ha
167,00
Traktorius MTZ su freza TPF sunkioje dirvoje
ha
137,00
Traktorius MTZ su freza TPF lengvoje dirvoje
ha
126,00
Traktorius LKT su plūgu PKL/PL-1-1 sunkioje dirvoje
ha
204,00
Traktorius LKT su plūgu PKL/PL-1-1 lengvoje dirvoje
ha
185,00
Traktorius LKT su Weimer sunkioje dirvoje
ha
199,00
Traktorius LKT su Weimer lengvoje dirvoje
ha
124,00
Traktorius LKT su freza TPF sunkioje dirvoje
ha
156,00
Traktorius LKT su freza TPF lengvoje dirvoje
ha
144,00
Ruošiant miško sodinimui dirvą žemės ūkio plotuose, kainas mažinti 20 proc.
Sanitarinės miško apsaugos darbai
Medienos apdorojimas chemikalais (be chemikalo kainos)
m³
Priešgaisrinių juostų mineralizavimas
km
Mineralizuotų juostų įrengimas (be iškirtimo)
km
Įrengtų mineralizuotų juostų atnaujinimas
Mechanizmo su agregatais nuvykimas/parvykimas į darbo vietą
Traktoriumi MTZ su agregatais
d.val
Traktoriumi MTZ su agregatais
km
Traktoriumi LKT,VALTRA su agregatais
d.val
Traktoriumi LKT, VALTRA su agregatais
km
Biržių atrėžimas ir įvertinimas
Biržių atribojimas, ribinių linijų paženklinimas,laikinų riboženklių
pastatymas
Valksmų atžymėjimas miške

0,95
72,00
45,00
19,00
1,70
35,00
2,00

d.val
d.val

9,40
9,40

d.val

11,80

Medyno taksacinių rodiklių įvertinimas, pavogtos ar sugadintos medienos
kiekio nustatymas ir nuostolių apskaičiavimas

d.val

11,80

Įvairios paskirties miško plotų purškimas traktoriniu purkštuvu (be
chemikalo kainos)

ha

66,00

Medžių taškavaimas,matavimas ir paženklinimas, nurodant stiebų padaringumą bei taksavimo lapo parengimas plynų ir neplynų kirtimų biržėse
Kiti darbai

PASTABA:
1. Nenumatytiems urėdijos mechanizmų darbams taikyti 2017- 01-02 d. Miškų urėdo įsakymu Nr. K-1
patvirtinto "Transporto ir mechanizmų patarnavimo kainoraščio" įkainius. Kitiems nenumatytiems darbams
taikyti valandinį įkainį 4.75 Eur/d.val.
2. PVM skaičiuoti papildomai prie paslaugų kainos.

