PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
5-OJO ŠAUKIMO 68-ASIS POSĖDIS
SPRENDIMAS
DĖL 2006 METŲ NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ, IŠNUOMOTĄ
NE AUKCIONO BŪDU, IR NAUDOJAMĄ ŽEMĘ, NESUDARIUS NUOMOS
SUTARČIŲ, LENGVATŲ
2006 m. liepos 27 d. Nr. T2-161
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049;
2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 17-704) 17 straipsnio 23 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 ,,Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir
valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius“ (Žin., 2002, Nr. 112-4993) 1.9 papunkčiu,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos
mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ (Žin., 2003, Nr. 106-4755) 8 punktu, Palangos
miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Atleisti nuo nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu,
o taip pat už naudojimąsi valstybine žeme, nesudarius nuomos sutarties:
1.1. asmenis, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis (iki 2007 m.
birželio 30 d. – ir I bei II grupės invalidus), asmenis, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, ir
nepilnamečius vaikus, kai šių asmenų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra
darbingų asmenų (prie darbingų asmenų nepriskiriami mokymo įstaigų dieninių skyrių studentai bei
moksleiviai), kai sklypo plotas yra ne didesnis kaip 0,0600 ha.
Tais atvejais, kai sklypo plotas viršija 0,0600 ha dydį, nuomos mokestis mokamas
tik už sklypo dalį, viršijančią nustatytą dydį;
1.2. asmenis, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis (iki 2007 m.
birželio 30 d. – ir I bei II grupės invalidus), asmenis, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, ir
nepilnamečius vaikus, kai šių asmenų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra
darbingų asmenų (prie darbingų asmenų nepriskiriami mokymo įstaigų dieninių skyrių studentai bei
moksleiviai), kai sklypo plotas yra ne didesnis kaip 0,2000 ha: Žuvėdrų, Mokyklos, Švyturio,
Gubojų, Topolių, Šventosios, Jonpaparčio, Būtingės, Kontininkų, Kunigiškių, Genio, Monciškės,
Kovo, Žilvičių, Šarūno, Tremtinių, Vingio, Rambyno, Nendrės, Žilvino, Pušyno, Vokiečių, Smėlio,
Mėguvos, Žemdirbių, Pylimo, Lieknų, Anaičių, Žiogupio, Vėžio, Sakalo, Lenktosios, Vaidilos,
Valteriškės, Šilūno, Debesų, Knygnešių, Kutninkų, Latgalos, Molyno, Nemirsetos, Rasos, Saulės,
Sėlių, Suominio, Šviesos, Žiemgalos, Žvaigždžių, Žibų, Aklinosios, Arklių, Austrinio, Baltų,
Bebrų, Hipodromo, Ilgosios, Islandijos, Kviečių, Marių, Naujosios, Pakalnės, Patrimpo, Raudžio
kalno, Rugių, Sergiškių, Tiesiosios gatvėse, Pievų, Miško, Aido, Paukščių, Vilties takuose,
Liepojos plento ir Klaipėdos plento nuo 1 iki 38 numerių imtinai, Pašventupio, Kalgraužių,
Darbėnų, Vilimiškės, Paliepgirių keliuose.
Tais atvejais, kai sklypo plotas viršija 0,2000 ha dydį, nuomos mokestis mokamas tik
už sklypo dalį, viršijančią nustatytą dydį;
1.3. valstybinės žemės nuomininkus ir naudotojus, kurių mokėtinas žemės mokestis
(už visus nuomojamus ar naudojamus žemės sklypus) neviršija 5 (penkių) litų;
2. Taikant lengvatas pagal šio sprendimo 1.1 ir 1.2 punktuose nurodytus
neapmokestinamuosius žemės sklypų dydžius, atsižvelgiama:
2.1. jeigu asmuo nuomoja ar naudoja kelis žemės sklypus Palangos dalyje, kuriai
nustatytas vienas neapmokestinamasis žemės sklypo dydis, mokesčio lengvata pirmiausia taikoma
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apmokestinant sklypą, kuriame yra namų valda, o po to apmokestinant kitus žemės sklypus, tačiau
neviršinant vieno nustatyto neapmokestinamojo sklypo dydžio;
2.2. jeigu asmuo nuomoja ar naudoja kelis žemės sklypus, esančius skirtingose
vietovėse, kurioms nustatyti skirtingi neapmokestinamieji sklypų dydžiai, tai apskaičiuojant
nuomos mokestį, teikiama didžiausia lengvata tik vienoje vietovėje.
3. Fiziniai asmenys, 2005 metais tapę nedarbingais ar senatvės pensininkais ir
norintys gauti lengvatą, Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriui pateikia: invalidumą ar
darbingumo lygį patvirtinančio dokumento, senatvės pensininko pažymėjimo kopijas.
4. Taikyti nuomos mokesčio už valstybinę žemę nulinį tarifą subjektams, Lietuvos
Respublikos atitinkamais įstatymais atleistiems nuo šio mokesčio mokėjimo.
5. Atleisti nuo nuomos mokesčio mokėjimo pagrindinei veiklai (paskirčiai)
naudojamą valstybinę žemę:
5.1. valstybinių rezervatų ir regioninių parkų teritorijoje esančią rezervatų žemę;
5.2. regioninių parkų, kraštovaizdžio draustinių, išskyrus žemės ūkio naudmenas,
taip pat pastatų, kiemų užimtą žemę;
5.3. gamtos paminklų žemę, išskyrus pastatų, kiemų užimtą žemę;
5.4. neveikiančių kapinių ir laidojimo vietų ir jų apsaugos zonų žemę;
5.5. rezervatinių, specialios paskirties ir apsauginių miškų žemę;
5.6. valstybinių automobilių kelių juostų ir valstybės įmonių kelių tiesimo bei
priežiūros pastatų, statinių ir įrenginių, šių įmonių transporto aptarnavimo statinių ir įrenginių
užimtą žemę;
5.7. biudžetinių įstaigų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų
įstatymą, naudojamą žemę;
5.8. krašto apsaugos objektų užimtą žemę;
5.9. bažnyčių ir šventorių užimtą žemę bei sklypus, priskirtus prie religinėms
bendrijoms sugrąžintų pastatų ir statinių;
5.10. vandenviečių sanitarinės apsaugos griežto režimo zonų žemę;
5.11. miesto nuotekų valymo įrenginių teritorijų su prie jų esančiomis dumblo
laikymo aikštelėmis, nuotekų pumpavimo stočių ir šių objektų sanitarinių zonų žemę;
5.12. labdaros organizacijų ir fondų, įsteigtų Lietuvos Respublikos labdaros ir
paramos įstatymo nustatyta tvarka, naudojamą žemę;
5.13. žemės sklypus, priskirtus nekilnojamam turtui, kurį valstybės įmonei Valstybės
turto fondui perdavė valstybės valdžios ar valdymo institucijos ir Savivaldybė, iki šių objektų
nuosavybės teisės perleidimo;
5.14. valstybės ir savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų žemę;
5.15. viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar viena iš steigėjų yra Palangos miesto
savivaldybė, žemę;
5.16. pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų žemę.
6. Už 5 punkte nurodytą žemę, naudojamą kitoms reikmėms, komercinei ūkinei
veiklai, valstybinės žemės nuomos mokestis mokamas bendra tvarka.
7. Juridiniai asmenys 5 punkte nurodytai lengvatai gauti pateikia Savivaldybės
administracijos Biudžeto skyriui juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją, dokumentus,
patvirtinančius specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
8. Apmokestinamojo laikotarpio pradžia laikoma metų sausio 1 diena.
9. Sumažinti nuomos mokestį fiziniams asmenims už nuomojamą valstybinę žemę
ne aukciono būdu, jei žemės nuomos sutartis įregistruota nustatyta tvarka, – 5 proc.
10. Šio sprendimo nustatytos lengvatos netaikomos valstybinės žemės
nuomininkams (naudotojams), subnuomojantiems valstybinės žemės sklypus.
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