
 

M OL Ė T Ų  R AJ ON O S A V I VA L D Y B Ė S  T AR Y B A  

 

SPRENDIMAS 

DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO,  ŽEMĖS IR VALSTYBINĖS 

ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ  AR LENGVATŲ SUTEIKIMO MOLĖTŲ RAJONO 

SAVIVALDYBĖJE 2020 METAIS 

 

2020 m. gegužės 28 d. Nr. B1-126 

Molėtai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 

punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos 

Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 3, 5 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.8 

papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės 

nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 8 punktu, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

paskelbimo“  bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą 

Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Molėtų rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 8 d. įsakymą Nr. B6-351 „Dėl draudimo teikti 

apgyvendinimo paslaugas Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje“, 

  Molėtų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

 1. Nustatyti, kad asmenys 2020 metais pateikę prašymus dėl nekilnojamojo turto, žemės ir 

valstybinės žemės nuomos mokesčių už laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. iki veiklos draudimo ar 

apribojimo pabaigos, įskaitant veiklos draudimo ar apribojimo galiojimo pabaigos mėnesį, už Molėtų 

rajone esantį privačios nuosavybės teise valdomą nekilnojamąjį turtą, žemės sklypus bei nuomojamos 

valstybinės žemės sklypus, kur yra vykdoma kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto, sveikatinimo 

paslaugų centrų,  poilsio centrų, viešbučių, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų ir kitų 

pasilinksminimo vietų, grožio, apgyvendinimo (pagal Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 30-33 

straipsnius)  paslaugų teikimo, parduotuvių, prekybos ir (arba) pramogų centrų, išskyrus, kurių 

pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių 

priemonių pardavimas, veikla,  taip pat turgaviečių, išskyrus maisto, atleidžiami: 
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 1.1. 100 procentų nuo nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių už 

laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. iki veiklos draudimo pabaigos, įskaitant veiklos draudimo 

galiojimo pabaigos mėnesį; 

 1.2. 50 procentų nuo nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių už 

laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. iki veiklos apribojimo pabaigos, įskaitant veiklos apribojimo 

galiojimo pabaigos mėnesį. 

  2. Nustatyti, kad mokesčių mokėtojui mokesčio lengvata dėl nekilnojamojo turto mokesčio 

netaikoma šio sprendimo 1 punkte išvardintoms uždraustoms ar apribotoms veikloms, jei jam 

karantino laikotarpiu nuomojamų patalpų nuomininkas (subnuomininkas) sumokės nekilnojamojo 

turto mokestį, kurio mokėjimo prievolė nustatyta patalpų nuomos (subnuomos) sutartyje ir jei 

nekilnojamojo turto savininkas pasinaudos Vyriausybės teikiamomis kompensavimo priemonėmis 

ekstremalios situacijos metu.  

 

 

Savivaldybės meras Saulius Jauneika 

 

 


