
Projektas

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

        DĖL 2019 METŲ ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ TARIFŲ

NUSTATYMO

2019 m. gegužės       d. Nr.

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37

punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr.1798 „Dėl nuomos

mokesčio už valstybinę žemę“ 1.3 ir 1.4 papunkčiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.

lapkričio 10 d. nutarimo Nr.1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų

naudojimą“ 2 ir 3 punktais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.552 straipsniu, Šilalės rajono

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

1. Nustatyti valstybinės žemės, esančios Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje, išnuomotos

ne aukciono būdu, nuomos mokesčio 2019 metais tarifus Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje:

1.1. žemės ūkio paskirties geros agrarinės būklės valstybinei žemei taikyti 1,6 proc. žemės

vertės, išskyrus apleistus, neprižiūrimus žemės sklypus, kuriems taikoma 4,0 proc. žemės vertės;

1.2. namų valdų, kolektyvinių sodų ir garažų bendrijų naudojamai valstybinei žemei – 0,9

proc. žemės vertės;

1.3. likusios naudojimo paskirties žemei – 2,0 proc. žemės vertės.

2. Nustatyti, kad:

2.1. nuomojant valstybinę žemę, esančią Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje, aukciono

būdu, nuomos mokesčio dydis lygus aukciono metu pasiūlytam didžiausiam nuomos mokesčiui; už

valstybinės žemės sklypų naudojimą, kai nesudarytos nuomos sutartys, mokamas šio sprendimo 1

punkte nustatytas valstybinės žemės nuomos mokestis;

2.2. fizinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio dydį apskaičiuoja Šilalės rajono

savivaldybės administracija ir apie tai juos informuoja iki 2019 m. lapkričio 1 d.;

2.3. juridiniai asmenys valstybinės žemės nuomos mokesčio dydį apskaičiuoja patys ir

mokesčio  deklaracijas pateikia iki 2019 m. lapkričio 1 d.;

2.4. fizinių ir juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokestis turi būti sumokėtas iki

2019 m. lapkričio 15 d.

3. Atleisti nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio mokesčių mokėtojus (fizinius asmenis),

jei priskaičiuotas mokestis neviršija 2,00 Eur.

4. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos Lietuvos

administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda)

arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230

Klaipėda).

Savivaldybės meras

                  

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


                                                                                         Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ekonomikos skyrius

„DĖL 2019 METŲ ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ TARIFŲ

NUSTATYMO“

1. Parengto sprendimo projekto tikslai – patvirtinti 2019 m. Šilalės rajono savivaldybės

žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą be aukciono, tarifus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr.1798

„Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“, teikiamas sprendimo projektas, kuriame numatyti

valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifai 2019 m. už valstybinę žemę.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimo projektas. Sprendimo projekto parengimą inicijavo Turto valdymo ir ekonomikos

skyrius. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktas numato,

kad savivaldybių tarybos nustato mokesčių tarifus įstatymų nustatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 „Dėl žemės

nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ nurodyta, kad žemės mokesčio tarifus

turi nustatyti savivaldybės taryba. Savivaldybės taryba nustato konkretų mokesčio tarifą, kuris

galios savivaldybės teritorijoje einamąjį mokestinį laikotarpį.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos

mokesčio už valstybinę žemę“ 1.3 papunktyje nustatyta, kad nuomojant valstybinę žemę be

aukciono, nuomos mokesčio tarifas metams negali būti mažesnis kaip 0,1 procento ir didesnis kaip

4 procentai žemės vertės, apskaičiuotos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d.

nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ nustatyta tvarka. Konkretų nuomos mokesčio už

valstybinę žemę, išnuomotą be aukciono, tarifą nustato savivaldybės, kurios teritorijoje yra

nuomojama valstybinė žemė, taryba. Valstybinės žemės nuomininkai žemės nuomos mokestį

sumoka į savivaldybės, kurios teritorijoje yra nuomojama valstybinė žemė, biudžetą iki

kalendorinių metų lapkričio 15 dienos. Savivaldybių tarybos savo biudžeto sąskaita turi teisę

mažinti valstybinės žemės nuomos mokestį arba visai nuo jo atleisti.

2019 metais be aukciono nuomojamos valstybinės žemės nuomos mokestis skaičiuojamas

nuo mokestinės vertės,  padaugintos iš žemės nuomos mokesčio tarifo.

3. Galimos  neigiamos  pasekmės  priėmus  sprendimo  projektą,  kokių  priemonių

reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta. Nėra.

4. Laukiami rezultatai. Žemės nuomos mokesčio surinkimo planas 2019 m. – 50000,00

Eur.

Palyginimui: 2018 metais iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos

Šilalės žemėtvarkos skyriaus, VĮ Registrų centro ir juridinių asmenų gauti duomenys apie

nuomojamus ir naudojamus 3748 valstybinės žemės sklypus (1640 mokėtojų), apmokestinamas

plotas 3617,33 ha. Valstybinės žemės nuomos mokesčio už 2018 m. priskaičiuota 80615,36 Eur.

Fiziniams asmenims išsiųsta 1560 pranešimų, juridiniams asmenims suformuota 80 deklaracijų.

2018 metais surinkta valstybinės žemės nuomos mokesčio 78122,87 Eur, pervesta biudžetui

77120,69 Eur.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiu galios, priėmus teikiamą projektą.  Nėra.

Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vyresn. specialistė               2019-05-07      Nijolė Marozienė



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

1 priedas

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

DĖL 2019 METŲ ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ

TARIFŲ NUSTATYMO

Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vyresnioji specialistė Nijolė Marozienė
(Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas)

 Eil.

Nr.
Kriterijus

Pagrindimas (nurodomos

konkrečios teisės akto

projekto ar kitų teisės aktų

nuostatos, pagrindžiančios

teigiamą atsakymą, arba

pateikiamos antikorupcinį

teisės akto projekto

vertinimą atliekančio

specialisto pastabos ir

pasiūlymai dėl korupcijos

rizikos mažinimo)

Teisės akto projekto

pakeitimas, mažinantis

korupcijos riziką, arba

teisės akto projekto

tiesioginio rengėjo

argumentai, kodėl

neatsižvelgta į pastabą

Išvada dėl teisės

akto projekto

pakeitimų arba

argumentų, kodėl

neatsižvelgta į

pastabą

pildo teisės akto projekto

vertintojas

pildo teisės akto

projekto tiesioginis

rengėjas

pildo teisės akto

projekto vertintojas

1. Teisės akto projektas 

nesudaro išskirtinių ar 

nevienodų sąlygų 

subjektams, su kuriais 

susijęs teisės akto 

įgyvendinimas

  tenkina

  netenkina

2. Teisės akto projekte nėra 

spragų ar nuostatų, 

leisiančių dviprasmiškai 

aiškinti ir taikyti teisės aktą

  tenkina

  netenkina

3. Teisės akto projekte 

nustatyta, kad sprendimą dėl

teisių suteikimo, apribojimų 

nustatymo, sankcijų taikymo

ir panašiai priimantis 

subjektas atskirtas nuo šių 

sprendimų teisėtumą ir 

įgyvendinimą 

kontroliuojančio 

(prižiūrinčio) subjekto

  tenkina

  netenkina

4. Teisės akto projekte 

nustatyti subjekto 

įgaliojimai (teisės) atitinka 

subjekto atliekamas 

funkcijas (pareigas)

  tenkina

  netenkina

5. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis 

sprendimo priėmimo 

kriterijų (atvejų) sąrašas

  tenkina

  netenkina
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6. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis sąrašas 

motyvuotų atvejų, kai 

priimant sprendimus 

taikomos išimtys

  tenkina

  netenkina

7. Teisės akto projekte 

nustatyta sprendimų 

priėmimo, įforminimo 

tvarka ir priimtų sprendimų 

viešinimas

  tenkina

  netenkina

8. Teisės akto projekte 

nustatyta sprendimų dėl 

mažareikšmiškumo 

priėmimo tvarka

  tenkina

  netenkina

9. Jeigu pagal numatomą 

reguliavimą sprendimus 

priima kolegialus subjektas, 

teisės akto projekte nustatyta

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto:

9.1. konkretus narių 

skaičius, užtikrinantis 

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto veiklos 

objektyvumą;

9.2. jeigu narius skiria keli 

subjektai, proporcinga 

kiekvieno subjekto skiriamų

narių dalis, užtikrinanti 

tinkamą atstovavimą 

valstybės interesams ir 

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto veiklos 

objektyvumą ir skaidrumą;

9.3. narių skyrimo 

mechanizmas;

9.4. narių rotacija ir 

kadencijų skaičius ir trukmė;

9.5. veiklos pobūdis laiko 

atžvilgiu;

9.6. individuali narių 

atsakomybė

  tenkina

  netenkina

10. Teisės akto projekto 

nuostatoms įgyvendinti 

numatytos administracinės 

procedūros yra būtinos,

nustatyta išsami jų taikymo 

tvarka 

  tenkina

  netenkina

11. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis sąrašas 

motyvuotų atvejų, kai 

administracinė procedūra 

netaikoma

  tenkina

  netenkina
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12. Teisės akto projektas nustato

jo nuostatoms įgyvendinti 

numatytų administracinių 

procedūrų ir sprendimo 

priėmimo konkrečius 

terminus

  tenkina

  netenkina

13. Teisės akto projektas nustato

motyvuotas terminų 

sustabdymo ir pratęsimo 

galimybes

  tenkina

  netenkina

14. Teisės akto projektas nustato

administracinių procedūrų 

viešinimo tvarką

  tenkina

  netenkina

15. Teisės akto projektas nustato

kontrolės (priežiūros) 

procedūrą ir aiškius jos 

atlikimo kriterijus (atvejus, 

dažnį, fiksavimą, kontrolės 

rezultatų viešinimą ir 

panašiai)

  tenkina

  netenkina

16. Teisės akto projekte 

nustatytos kontrolės 

(priežiūros) skaidrumo ir 

objektyvumo užtikrinimo 

priemonės

  tenkina

  netenkina

17. Teisės akto projekte 

nustatyta subjektų, su 

kuriais susijęs teisės akto 

projekto nuostatų 

įgyvendinimas, atsakomybės

rūšis (tarnybinė, 

administracinė, baudžiamoji 

ir panašiai)

  tenkina

  netenkina

18. Teisės aktų projekte 

numatytas baigtinis sąrašas 

kriterijų, pagal kuriuos 

skiriama nuobauda 

(sankcija) už teisės akto 

projekte nustatytų nurodymų

nevykdymą, ir nustatyta 

aiški jos skyrimo procedūra

  tenkina

  netenkina

19. Kiti svarbūs kriterijai

  tenkina

  netenkina

Teisės akto projekto 

tiesioginis rengėjas:
Turto valdymo ir ekonomikos

skyriaus vyresn. specialistė

Nijolė Marozienė

Teisės akto               

projekto vertintojas:
Teisės  ir viešosios tvarkos 

skyriaus vyr. specialistė 

Vaiva Gudauskienė
(pareigos) (vardas ir pavardė) (pareigos) (vardas ir pavardė)

(parašas) (data)  (parašas) (data)

______________
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