PLAUKIOJIMO PRIEMONIŲ LAIKYMO DREVERNOS
MAŽŲJŲ LAIVŲ UOSTE
KAINŲ TARIFAI NUO 2022M. SAUSIO 1 d.

1. Įvairaus tipo plaukiojimo priemonių laikymas uoste nuo einamųjų metų sausio 1d.
iki gruodžio 31d.
kainos nurodytos su PVM
Plaukiojimo priemonės iki 6m. ilgio
Plaukiojimo priemonės nuo 6,00m. iki 9,00 m. ilgio
Plaukiojimo priemonės nuo 9m. ir ilgesnės
Plaukiojimo priemonių laikymas aikštelėje ne
navigacijos metu
Plaukiojimo priemonių laikymas uoste navigacijos metu
2. Plaukiojimo priemonių nuleidimas ir iškėlimas iš vandens
Slipu (nuleidimas ir iškėlimas)
Keltuvu (nuleidimas ar iškėlimas)
Slipu (abonementas mėnesiui)
3. Trumpalaikis plaukiojimo priemonių švartavimas
Plaukiojimo priemonių švartavimas svečiams skirtose vietose
Plaukiojimo priemonių laikymas ant tralo uosto aikštelėse

4. Papildomos paslaugos
Aukšto slėgio plovimo įrenginio nuoma
Aukšto slėgio plovimo įrenginio nuoma
Užteršto vandens išpumpavimas iš plauk. priemonių
Elektros energija tiekiama į plaukiojimo priemones
pajungta nuo uosto tinklo
Fekalinių vandenų išsiurbimas iš plaukiojimo pr. (iki 200 l)
Balastinio tepaluoto vandens išsiurbimas (iki 200 l)

650 Eur/metams
700 Eur/metams
800 Eur/metams
60 Eur/mėnesį
150 Eur/mėnesį

7 Eur
40 Eur
60 Eur

4 Eur/2 val.
15 Eur/virš 2 val. iki 1 paros
6 Eur/para
160 Eur/mėnuo

15 Eur/val.
60 Eur/diena
60 Eur/kartas
0,60 Eur/Kw
50 Eur
85 Eur

5. Taikomos nuolaidos
Drevernos kaimo gyventojams pateikusiems gyvenamosios vietos deklaravimo pažymas –
plaukiojimo priemonių nuleidimas ir iškėlimas iš vandens slipu – nemokamas, kitų paslaugų kainų
tarifams taikoma 20,00% nuolaida.
6. Mokėjimai už plaukiojimo priemonių laikymą uoste, vykdomi pradedant einamų metų sausio
1 d. ir mokami visu nustatytu tarifu iš karto už visus metus. Sumokėjęs už nuomojamą vietą,
plaukiojimo priemonės turėtojas disponuoja ja savo nuožiūra iki einamų metų gruodžio 31 d. Išvežus
iš uosto ar pardavus laivą – sumokėti už vietą pinigai negrąžinami. Nustatytas už vietą tarifas
nedalomas ir į laikytos plaukiojimo priemonės laiką toje vietoje neatsižvelgiama.
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