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JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL 2017 METŲ ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO
2017 m. gegužės 25 d. Nr. T2-125
Jurbarkas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18
ir 37 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl
žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 2 ir 3 punktais ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už
valstybinę žemę“ 1.3 ir 1.4 punktais, Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Nustatyti:
1.1. Šiuos 2017 metų žemės nuomos mokesčio tarifus valstybinės žemės sklypų
naudotojams Jurbarko rajono savivaldybėje, kuriems žemės sklypai suteikti teisės aktų nustatyta
tvarka arba kuriems žemę administruojančių institucijų sprendimais leista žeme naudotis, išskyrus
už žemę, perduotą naudotis panaudai (procentais nuo vidutinės rinkos vertės, apskaičiuotos pagal
einamųjų metų sausio 1 d. taikytus žemės verčių žemėlapius):
1.1.1. už išnuomotus ne aukciono būdu žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypus –
1,7 procento;
1.1.2. už išnuomotus ne aukciono būdu namų valdų žemės sklypus – 1,5 procento;
1.1.3. už išnuomotus ne aukciono būdu ne žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypus
– 2 procentus;
1.1.4. už išnuomotus valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius žvejybai ne
aukciono būdu – 0,1 procento nuomos mokesčio tarifą nuo vandens telkinio vertės.
1.2. Kad apskaičiuojant žemės nuomos mokestį asmeninio ūkio naudotojams, kuriems
nustatyta tvarka ir sąlygomis leista pirkti žemę bei apmokėta pagal mokamuosius pranešimus
valstybės vienkartinėmis išmokomis, tačiau dar nėra sudarytų valstybinės žemės pirkimo ir
pardavimo sutarčių, žemės kainai taikomas koeficientas – 0,35 (informaciją apie šios žemės
turėtojus pateikia Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Jurbarko skyrius).
1.3. Kad valstybinės žemės sklypus naudojantys subjektai savivaldybės teritorijoje žemės
nuomos mokesčio nemoka už:
1.3.1. bendrojo naudojimo kelius;
1.3.2. nacionalinių parkų, regioninių parkų, kraštovaizdžio, kraštovaizdžio-kultūrinių,
geologinių, geomorfologinių, botaninių, zoologinių, botaninių-zoologinių, hidrografinių draustinių
teritorijų ir jų apsaugos zonų žemę, išskyrus žemės ūkio naudmenas, taip pat pastatų, kiemų, kelių
ir tvenkinių užimtą žemę;
1.3.3. vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų žemę;
1.3.4. gamtos paminklų žemę, išskyrus pastatų, kiemų ir kelių užimtą žemę;

1.3.5. archeologijos paminklų bei istorijos paminklų (neveikiančių kapinių ir
laidojimo vietų) teritorijų ir jų apsaugos zonų žemę (žemės nuomos mokestis imamas už
archeologijos ir istorijos paminklų (neveikiančių kapinių ir laidojimo vietų) teritorijoje ir jų
apsaugos zonoje esančių namų valdų, kitų pastatų, kiemų, tvenkinių, kelių užimtą žemę;
1.3.6. istorijos, architektūros ir dailės paminklų ir jų teritorijų žemę kaimo vietovėse;
1.3.7. biudžetinių įstaigų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų
įstatymą, naudojamą žemę;
1.3.8. valstybės ir savivaldybės viešosios sveikatos priežiūros įstaigų naudojamą žemę;
1.3.9. mokslo ir studijų institucijų, nurodytų Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų
įstatyme, naudojamą žemę;
1.3.10. valstybinio geležinkelio linijų, jų statinių (įskaitant stotis), specialios paskirties
įrenginių, jų sanitarinės apsaugos zonų, valstybinių automobilių kelių juostų, valstybinių
telekomunikacijų linijų, jų statinių ir specialios paskirties įrenginių bei jų sanitarinės apsaugos zonų
užimtą žemę;
1.3.11. krašto apsaugos objektų užimtą žemę;
1.3.12. bažnyčių ir šventorių užimtą žemę bei sklypus, priskirtus prie religinėms
bendrijoms sugrąžintų pastatų ir statinių (jeigu šie pastatai ir statiniai nenaudojami ūkinei
komercinei veiklai), išskyrus žemę, naudojamą žemės ūkio veiklai;
1.3.13. daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų, daugiabučių gyvenamųjų namų
savininkų bendrijų (išskyrus jose esančių įmonių, kurios vykdo kitokią nei sklypo paskirtis veiklą)
ir nuomininkų žemę po daugiabučiais namais;
1.3.14. vandenviečių sanitarinės apsaugos griežto režimo zonų, miesto ir gyvenviečių
nuotekų valymo įrenginių teritorijų su prie jų esančiomis dumblo laikymo aikštelėmis, nuotekų
perpumpavimo stočių ir šių objektų sanitarinių zonų užimtą žemę;
1.3.15. sporto aikštynų, visuomeniniams poreikiams naudojamų poilsio ir kultūros objektų
užimtą žemę;
1.3.16. labdaros organizacijų ir fondų, įsteigtų Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos
įstatymo nustatyta tvarka, naudojamą žemę (išskyrus, jei organizacija ar fondas nevykdo įstatyme
nustatytos veiklos).
1.4. Kad juridiniai asmenys, naudojantys valstybinės žemės sklypus, patys apskaičiuoja
žemės nuomos mokesčio dydį ir mokėjimo pranešimą pateikia Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos Finansų skyriui iki 2017 m. lapkričio 1 d.
2. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Jurbarko rajono savivaldybės interneto
svetainėje.
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