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DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 9
D. SPRENDIMO NR. S1E-53 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, ŽEMĖS IR
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Trakai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimą Nr. S1E-53
„Dėl nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo“ :
1. 1 punktą pakeisti ir jį išdėstyti nauja redakcija:
„1. Atleisti nekilnojamojo turto ir žemės savininkus nuo nekilnojamojo turto ir žemės
mokesčių mokėjimo, ir valstybinės žemės nuomininkus (naudotojus) nuo nuomos mokesčio
mokėjimo dėl COVID-19 karantinų, paskelbtų Lietuvos Respublikos teritorijoje, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos
Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d
nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau –
Nutarimai),

negalinčius vykdyti veiklos,

kuri buvo ar yra uždrausta, ar apribota nurodytais

Nutarimais ir patyrė nuostolius.“
2. 3 punkte išbraukti žodžius „Savivaldybės tarybos“.
3. 3.4 papunktį pakeisti ir jį išdėstyti nauja redakcija:
„3.4. prašymus nagrinėja Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
sudaryta komisija, kuri teikia Savivaldybės administracijos direktoriui rekomendacinio pobūdžio
siūlymus dėl visiško, dalies atleidimo ar neatleidimo nuo šiame Sprendime nurodytų mokesčių“.
4. 4.1. papunktį pakeisti ir jį išdėstyti nauja redakcija:
„4.1. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintus sąrašus asmenų,
atleidžiamų nuo šiame Sprendime nurodytų mokesčių, per 5 darbo dienas pateikti Vilniaus
apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai ir paskelbti sąrašus (fizinių asmenų nuasmenintus)
savivaldybės interneto svetainėje;“;
5. Prieduose vietoje žodžio“ „tarybai‘ įrašyti žodį „administracijai“
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Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
nustatyta tvarka.
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Edita Rudelienė

Parengė
Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus einanti vedėjos pareigas
Akvilė Zaleckaitė-Vasilenkienė
Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas
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