
 

 

                                                                                    PATVIRTINTA 

                                                                                                     Neringos savivaldybės tarybos 

                                                             2020 m. gegužės 28 d. 

                                                                                          sprendimu Nr. T1-96 

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NERINGOS KOMUNALININKAS” TEIKIAMŲ 

MOKAMŲ PASLAUGŲ NIDOS KELEIVINIAME UOSTE KAINOS  

1. Vieną mėnesį ir ilgiau Nidos uoste stovinčių laivų ir plūduriuojančių priemonių  

valdytojams (savininkams)1: 

Eil. 

Nr. 

Lietuvos Respublikos vidaus 

vandenų transporto kodekso  

15 str., 1-7 punkte 

įvardintiems laivams 

 (pagal laivo ilgį) 

 

Kaina už  laivo stovėjimą uoste vieną mėnesį   

(EUR su PVM)  priklausomai nuo sutarties termino:  

Kai 

sutartis  

1 mėn. 

Kai 

sutartis  

2 mėn. 

Kai 

sutartis  

3 mėn. 

Kai 

sutartis  

4 mėn. 

Kai 

sutartis  

5 mėn. 

1.1. iki 8 metrų 140,00 135,00 130,00 125,00 120,00 

1.2. nuo 8,01 m ilgio iki 10 metrų 170,00 165,00 160,00 155,00 150,00 

1.3. nuo 10,01 m ilgio iki 12 metrų 185,00 180,00 175,00 170,00 165,00 

1.4. nuo 12,01 m ilgio iki 14 metrų 210,00 205,00 200,00 195,00 190,00 

1.5. nuo 14,01 m ilgio iki 16 metrų 230,00 225,00 220,00 215,00 210,00 

1.6. nuo 16,01 m ilgio iki 18 metrų 290,00 285,00 280,00 275,00 270,00 

1.7. nuo 18,01 m ilgio 325,00 320,00 315,00 310,00 305,00 

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 15 str., 9 p. įvardintoms 

plūduriuojančioms priemonėms pagal ilgį 

1.8. Plūduriuojančioms priemonėms2  iki 10 metrų – 1600 EUR su PVM vienam mėnesiui. 

1.9. Plūduriuojančioms priemonėms2 virš 10 metrų – 3200 EUR su PVM vienam mėnesiui. 

1.10. Vieta prekybos paviljonui – 5000 EUR su PVM vieniems kalendoriniams metams. 

 

2. Trumpiau nei vieną mėnesį Nidos uoste stovinčių laivų, plūduriuojančių priemonių 

valdytojams (savininkams)1: 

Eil. 

Nr. 

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso  

15 str., 1-7 punkte įvardintiems laivams  

(pagal laivo ilgį) 

 

Kaina už laivo 

stovėjimą uoste 

 1 parą (24 val.) 

 (EUR su PVM) 

2.1. iki 8 metrų 11,00 

2.2. nuo 8,01 metro ilgio iki 10 metrų 14,00 

2.3. nuo 10,01 metro ilgio iki 12 metrų 16,00 

2.4. nuo 12,01 metro ilgio iki 14 metrų 18,00 

2.5. nuo 14,01 metro ilgio iki 16 metrų 20,00 

2.6. nuo 16,01 metro ilgio iki 18 metrų 25,00 

2.7. nuo 18,01 metro 30,00 

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 15 str., 9 p. įvardintoms 

plūduriuojančios priemonėms  

2.8. plūduriuojančios priemonės2 iki 10 metrų 60,00 

2.9. plūduriuojančios priemonės2 virš 10 metrų 110,00 

3. Trumpiau nei  12 valandų stovinčių uoste laivų valdytojams (savininkams)1: 

3.1. laivams iki 10 metrų ilgio – 5 EUR su PVM už visą stovėjimo laiką (ne ilgesnį nei 12 val.); 



3.2. laivams virš 10 metrų ilgio – 15 EUR su PVM už visą stovėjimo laiką (ne ilgesnį nei 12 val.).  

 

 

4. Įplaukusioms į uostą iki 10 metrų ilgio jachtoms pirmos 2 stovėjimo val. – nemokamai1. 

 

5. Uosto teritorijos (krantinės, aikštelės) 1 m2 ploto naudojimas vienam mėnesiui3: 

5.1. nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d. – 5 EUR su PVM; 

5.2. nuo spalio 1 d. iki balandžio 30 d. – 1,5 EUR su PVM. 

 

6. Laivų ilgalaikio stovėjimo įkainiai prie Vidaus vandens kelių direkcijos krantinės3: 

6.1. nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d. – 9 EUR/m/mėn. su PVM; 

6.2. nuo spalio 1 d. iki balandžio 30 d. – 5 EUR/m/mėn. su PVM. 

 

7. Laivų trumpalaikio stovėjimo įkainiai prie Vidaus vandens kelių direkcijos krantinės3: 

7.1. iki 8 metrų ilgio laivas – 3 EUR/val. su PVM ir 9 EUR/para su PVM; 

7.2. virš 8 metrų ilgio laivas – 5 EUR/val. su PVM ir 15 EUR/para su PVM. 

 

1 Vandens ir elektros energijos kainos įskaičiuotos į visas pateiktus įkainius. (Minimaliems laivo 

elektros energijos (iki 100kW/mėn. ir vandens iki 3m3/mėn) poreikiams užtikrinti).   

2 Plūduriuojanti priemonė – nesavaeigis (nepaisant turimos įrangos, skirtos priemonės stovėjimo vietai 

pakeisti) plūduriuojantis statinys (angaras, debarkaderis, mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių 

laivų stovėjimo įrenginys, vasarnamis, restoranas, valgykla, viešbutis, turistinis plaustas, maudykla ir 

kiti). 

3 Vandens ir elektros kainos neįskaičiuotos į visus pateiktus įkainius.  

_______________________________________________________ 


