
UAB „Šilutės  vandens  turizmo  centras“ 
Įmonės kodas: 302332851 
Adresas: Uosto g. 9, Šilutė 
 
 

Šilutės vidaus vandenų uosto (prieplaukos) 
2021 m. plaukiojimo sezono (04.01 d. – 11.15 d.) 

PASLAUGŲ ĮKAINIAI 
 

Ilgalaikis laivų švartavimas* 

Vietų numeriai 
(nuo-iki) 

Vietų skaičius Kaina mėnesiui su PVM 

DK 1-20, 1-20 40 102,85 € 

21-26 6 193,60 € 

27-44 33 181,50 € 

45-81 37 102,85 € 

82-95 13 181,85 € 

96-100 6 193,60 € 

KK 101-110  Nuo 102,85 € iki 193,60 € 

Krantinė  Iki 9 m. ilgio laivams – 157,30 € 
Nuo 9 m. ilgio laivams taikomas papildomas 
mokestis – 24,20 € už kiekvieną papildomą metrą. 

 

 
* Į laivo švartavimo paslaugų kainą įeina laivo aprūpinimas geriamuoju vandeniu ir elektros energija (griežtai 
draudžiama geriamąjį vandenį naudoti laivo plovimui). Jeigu uoste prišvartuotame laive yra gyvenama ilgiau nei 
1 parą – taikomas mokestis už komunalines paslaugas – 5 €/ para asmeniui.  

 
 
Tvirtina: direktorius Rimgaudas Višinskas 
  

Trumpalaikis laivų švartavimas* ir kitos paslaugos Kaina su PVM 

Pramoginių laivų švartavimas uosto svečiams laisvose vietose. 
1,50 €/ val. 

18,15 €/ para 

Komercinių laivų švartavimo vienkartinis mokestis. 12,10 € 

Komercinių laivų stovėjimas svečių švartavimosi vietoje. 6,05 €/ val. 

Vienkartinė slipo paslauga. 10,00 € 

Vienkartinė slipo paslauga, nuleidžiant laivą su specialia priekaba. 84,70 € 

Laivo vežimėlio laikymas uosto teritorijoje. 14,52 €/ mėn. 

Pramoginių laivų stovėjimas uosto aikštelėje ant vežimėlio. 
6,05 €/ para, 

121,00 €/ mėn. 

Laivo laikymas uosto aikštelėje pardavimui. 
121,00 €/ mėn.  + 

komisinis mokestis. 

Laivo laikymas Šyšos upėje (upės dalis šalia uosto priklauso uosto 
akvatorijai), suderinus su uosto administracija (be apsaugos). 

36,30 €/ mėn. 

Fekalinių vandenų paėmimas iš laivo (iki 200 litrų). 60,50 € 

Balastinio tepaluoto vandens paėmimas iš laivo (iki 200 litrų). 84,70 € 

Laivų transportavimas spec. transportu už uosto teritorijos ribų. 
Kaina priklauso nuo 

laivo dydžio ir atstumo. 

Aukšto slėgio plovimo įrangos nuoma. 14,52 €/ val. 

Akumuliatorių kroviklio nuoma. 
7,26 €/ val., 
24,20 €/ d. 

Vietos rezervavimo mokestis (ne sezono metu) 10,00 €/ mėn. 



UAB „Šilutės  vandens  turizmo  centras“ 
Įmonės kodas: 302332851 
Adresas: Uosto g. 9, Šilutė 
 
 

Šilutės vidaus vandenų uosto (prieplaukos) 
2021 m. plaukiojimo sezono (04.01 d. – 11.15 d.) 

PASLAUGŲ ĮKAINIAI 
 
 

Automobilių parkavimas uosto teritorijoje1 

 
Vienkartinis mokestis 

Kaina su PVM 
 

Lengvajam automobiliui (iki 24 val. trukmei) 3,50 € 

 
1 Mokestis nėra taikomas uoste laikomų laivų savininkams.  
 
Uosto svečiams skirta stovėjimo aikštelė – kairėje krantinės pusėje (nuo įplaukimo į uostą).  
 
 
 
Tvirtina: direktorius Rimgaudas Višinskas 


