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1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„2 straipsnis. Pagrindinės Įstatymo sąvokos 

1. Apleistas ar neprižiūrimas nekilnojamasis turtas – nekilnojamasis turtas, kurio 

būklė kelia pavojų jame ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių 

sveikatai, gyvybei ar aplinkai ir kuris per viešojo administravimo subjekto, vykdančio statinių 

naudojimo priežiūrą, nustatytą terminą nebuvo suremontuotas, rekonstruotas ar nugriautas, ir 

kuris yra įtraukas į apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą. Apleisto ar neprižiūrimo 

nekilnojamojo turto sąrašą kiekvienoje savivaldybėje sudaro ir tvirtina savivaldybės taryba. 

Kriterijus, kuriais remiantis nekilnojamasis turtas yra įtraukiamas į apleisto ar neprižiūrimo 

nekilnojamojo turto sąrašą, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.  

2. Fizinis asmuo – Lietuvos Respublikos pilietis, užsienio valstybės pilietis ir asmuo be 

pilietybės. 

3. Įsigyjamas nekilnojamasis turtas – pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį, kurioje 

numatytas nuosavybės teisės perėjimas, taip pat pagal pirkimo–pardavimo išsimokėtinai ar 

išperkamosios nuomos sutartį asmens valdomas nekilnojamasis turtas (ar jo dalis).  

4. Juridinis asmuo – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas 

juridinis asmuo, užsienio valstybės juridinis asmuo, taip pat bet kokia užsienio valstybės 

organizacija, pagal Lietuvos Respublikos ar šios užsienio valstybės įstatymus pripažįstama teisės 

subjektu. 

5. Komercinio naudojimo nekilnojamasis turtas – administracinės, maitinimo, 

paslaugų, prekybos, viešbučių, poilsio, gydymo, kultūros, mokslo ir sporto paskirties statiniai 

(patalpos). 

6. Nekilnojamasis turtas – Nekilnojamojo turto registre registruojami patalpos, 

inžineriniai ir kiti statiniai. 
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7. Nekilnojamojo turto masinis vertinimas – nekilnojamojo turto vertinimo būdas, kai 

per nustatytą laiką, taikant bendrą metodologiją ir automatizuotas Nekilnojamojo turto registro ir 

rinkos duomenų bazėse sukauptų duomenų analizės ir vertinimo technologijas, yra įvertinama 

panašių nekilnojamojo turto objektų grupė. Atlikus nekilnojamojo turto masinį vertinimą, 

parengiama bendra tam tikroje teritorijoje esančio nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita, o 

kiekvieno nekilnojamojo turto vieneto ataskaita nerengiama. 

8. Nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė – nekilnojamojo turto vertė, nustatyta šio 

įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nurodytais turto vertinimo metodais ir būdais.  

9. Švietimo darbas – veikla, kuri pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą laikoma 

švietimo veikla. 

10. Turto vertintojas – turtą vertinanti įmonė, tvarkanti Nekilnojamojo turto kadastrą ir 

Nekilnojamojo turto registrą. 

11. Žuvininkystės statiniai – tvenkiniai bei jiems aptarnauti skirti statiniai ir įrenginiai, 

skirti žuvims veisti ir auginti. 

12. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 

(prioriteto tvarka) Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme, Lietuvos 

Respublikos civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos statybos įstatyme. Šiame įstatyme 

nurodyta nekilnojamojo turto paskirtis atitinka nekilnojamojo turto paskirtį, nustatytą 

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose ir statybą reglamentuojančiuose norminiuose teisės 

aktuose.“ 

 

2 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 6 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„2. Konkretų mokesčio tarifą, kuris galios atitinkamos savivaldybės teritorijoje nuo kito 

mokestinio laikotarpio pradžios, savivaldybės taryba nustato iki einamojo mokestinio laikotarpio 

birželio 1 dienos. Jeigu, vadovaujantis šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi, nuo kito mokestinio 

laikotarpio mokestis už šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytą nekilnojamąjį 

turtą bus skaičiuojamas taikant naujai atlikto nekilnojamojo turto masinio vertinimo metu 

nustatytą vertę, kitą mokestinį laikotarpį galiosiantį mokesčio tarifą savivaldybės taryba gali 

nustatyti iki einamojo mokestinio laikotarpio gruodžio 1 dienos. Savivaldybės taryba gali 

nustatyti ir kelis konkrečius mokesčio tarifus, kurie diferencijuojami tik atsižvelgiant į vieną arba 

kelis iš šių kriterijų: nekilnojamojo turto paskirtį, naudojimą, teisinį statusą, jo technines 

savybes, priežiūros būklę, apleistumą, mokesčio mokėtojų kategorijas (dydį ar teisinę formą, ar 

socialinę padėtį) ar nekilnojamojo turto buvimo savivaldybės teritorijoje vietą (pagal strateginio 

planavimo ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus prioritetus).“ 
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3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas 

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

 

 

Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė 


