
 

 

  

 
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL 2019 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS 

SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO 

 

2018 m. gegužės 29 d.  Nr. T-248 

Kaunas 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 

37 punktu ir Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, Kauno miesto 

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

1. Nustatyti 2019 metų žemės mokesčio tarifus (procentais nuo žemės mokestinės vertės) 

pagal pagrindinę naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą: 

1.1. žemės ūkio paskirties žemės (paskirties kodas 610) – 0,07 proc.; 

1.2. miškų ūkio paskirties žemės (paskirties kodas 710) – 0,2 proc.; 

1.3. konservacinės paskirties žemės (paskirties kodas 810) – 0,25 proc.; 

1.4. kitos paskirties žemės (paskirties kodas 995): 

1.4.1. gyvenamosioms teritorijoms (naudojimo būdo kodas 314), vienbučių ir dvibučių 

gyvenamųjų pastatų teritorijoms (naudojimo būdo kodas 330), daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir 

bendrabučių  statyboms (naudojimo būdo kodas 331) – 0,25 proc.; 

1.4.2. visuomeninės paskirties teritorijoms (naudojimo būdo kodas 315) – 0,25 proc.; 

1.4.3. pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoms (naudojimo būdo kodas 316) –        

0,8 proc.; 

1.4.4. komercinės paskirties objektų teritorijoms (naudojimo būdo kodas 317) – 

0,36 proc.; 

1.4.5. inžinerinės infrastruktūros teritorijoms (naudojimo būdo kodas 318), susisiekimo ir 

inžinerinių komunikacijų priežiūros objektų teritorijoms (naudojimo būdo kodas 332), susisiekimo ir 

inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms (naudojimo būdo kodas 333) – 0,65 proc.; 

1.4.6. bendrojo naudojimo teritorijoms (naudojimo būdo kodas 320) – 0,65 proc.; 

1.4.7. rekreacinėms teritorijoms (naudojimo būdo kodas 319) – 0,36 proc.; 

1.5. kitos 1.1–1.4 papunkčiuose nenurodytos pagrindinės naudojimo paskirties ir 

naudojimo būdo žemės – 0,9 proc.; 

1.6. bet kurios pagrindinės paskirties ir naudojimo būdo nenaudojamos žemės, įtrauktos į 

Nenaudojamos žemės sklypų sąrašą, ir apleistų žemės ūkio naudmenų – 4 proc.; 
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1.7. 2019 metais įsteigtų arba 2019 metais juridinio asmens registracijos buveinę 

perkėlusių į Kauno miesto teritoriją juridinių asmenų komercinės paskirties objektų teritorijoms ir  

pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoms – 0,01 procento. 

2. Nustatyti fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra 

darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę 

senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai, 2019 metų neapmokestinamąjį žemės sklypo dydį – 8 

arai. 

3. Šis sprendimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 dieną. 

 

 

 

Savivaldybės meras  Visvaldas Matijošaitis 




