
Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS
DĖL ŠVENTOSIOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO RINKLIAVOS, JOS 
MAKSIMALIŲ DYDŽIŲ IR TAIKYMO PRINCIPŲ PATVIRTINIMO

2011 m.                          d. Nr. 
Vilnius

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  Šventosios  valstybinio  jūrų  uosto  įstatymo  
(Žin., 2006, Nr. 132-4987) 21 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:

1. Patvirtinti pridedamus:
1.1. Šventosios valstybinio jūrų uosto rinkliavą ir jos maksimalius dydžius;
1.2. Šventosios valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo principus.
2.  Pripažinti  netekusiu  galios  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2007 m.  birželio  13 d. 

nutarimą Nr. 631 „Dėl Šventosios valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių, jų maksimalių dydžių ir 
taikymo principų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 73-2898).

Ministras Pirmininkas            

Susisiekimo ministras            



PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2011 m.      d. nutarimu Nr.

ŠVENTOSIOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO RINKLIAVA IR JOS 
MAKSIMALŪS DYDŽIAI

Rinkliavos pavadinimas Rinkliavos maksimalus dydis
NAUDOJIMOSI UOSTU RINKLIAVA

Už laivo naudojimąsi uostu:

1. Iki 6 m ilgio laivo 50 Lt už vieną parą

2. Nuo 6 m iki 10 m ilgio laivo 70 Lt už vieną parą

3. 10 m ir daugiau ilgio laivo 100 Lt už vieną parą

4. Iki 6 m ilgio laivo 600 Lt už vieną mėnesį

5. Nuo 6 m iki 10 m ilgio laivo 840 Lt už vieną mėnesį

6. 10 m ir daugiau ilgio laivo 1200 Lt už vieną mėnesį

___________________________
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2011 m.     d. nutarimu Nr.

ŠVENTOSIOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO RINKLIAVŲ TAIKYMO PRINCIPAI

1. Šventosios valstybinio jūrų uosto rinkliavas  (toliau – uosto rinkliava)  renka valstybės 
įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, vykdanti valstybės įmonei Šventosios valstybinio 
jūrų uosto direkcijai pavestas funkcijas.

2. Šventosios valstybiniame jūrų uoste iš laivų, įregistruotų užsienio šalyse, renkamos tokio 
pat dydžio uosto rinkliavos kaip ir iš Lietuvos Respublikoje įregistruotų laivų.

3.  Uosto  rinkliavos  apskaičiuojamos  pagal  jūrinio  laivo  liudijime  nurodytą  laivo  ilgį, 
apskaičiuotą  vadovaujantis  1969  metų  Tarptautine  konvencija  dėl  laivų  matmenų  nustatymo  
(Žin., 2006, Nr. 135-5098).

4. Vidaus vandenų laivams uosto rinkliavos apskaičiuojamos pagal laivo biliete nurodytą 
laivo ilgį.

5.  Uosto  rinkliavų  dydžius  konkrečiam  laivui  apskaičiuoja  valstybės  įmonė  Klaipėdos 
valstybinio  jūrų  uosto  direkcija,  vykdanti  valstybės  įmonei  Šventosios  valstybinio  jūrų  uosto 
direkcijai pavestas funkcijas, vadovaudamasi Šventosios valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo 
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu.

6. Uosto rinkliavos skaičiuojamos litais.
7. Uosto rinkliavos maksimalus dydis konkrečiam laivui gali būti mažinamas ar konkretus 

laivas  gali  būti  atleidžiamas  nuo  rinkliavos  mokėjimo  pagal  Lietuvos  Respublikos  susisiekimo 
ministro įsakymu patvirtintas Šventosios valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo taisykles.
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