
  

  
 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 
 

 

SPRENDIMAS 

DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO ASMENIMS, REMIANTIEMS 

REPREZENTACINIUS VILNIAUS MIESTO SPORTO KLUBUS IR (AR) KULTŪROS 

ĮSTAIGAS 

 

2022 m.              d.   Nr.  

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 

punktu, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi,  Lietuvos 

Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 

2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio ir žemės nuomos mokesčio 

priedo už valstybinę žemę“ 1.8 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 

d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 8 

punktu ir siekdama skatinti paramą reprezentaciniams Vilniaus miesto sporto klubams ir kultūros 

įstaigoms, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:  

1. Nustatyti, kad asmenims, remiantiems reprezentacinius Vilniaus miesto sporto klubus ir 

(ar) kultūros įstaigas, Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto sąskaita suteikiamos žemės, 

valstybinės žemės nuomos ir (ar) nekilnojamojo turto mokesčių lengvatos. 

2. Patvirtinti pridedamus: 

2.1. Mokesčių lengvatų teikimo asmenims, remiantiems reprezentacinius Vilniaus miesto 

sporto klubus ir (ar) kultūros įstaigas, tvarkos aprašą; 

2.2. Vilniaus miesto reprezentacinių sporto klubų ir (ar) kultūros įstaigų, kurioms gali būti 

skirta asmenų parama, 2022 metų sąrašą. 

3.  Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui kontroliuoti, kaip 

vykdomas šis sprendimas. 

 

 

 

Meras Remigijus Šimašius 

 

Elektroninio dokumento nuorašas



 
 

       

    PATVIRTINTA  

    Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 

    2022 m.   

                         sprendimu Nr.  

 

MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO ASMENIMS, REMIANTIEMS 

REPREZENTACINIUS VILNIAUS MIESTO SPORTO KLUBUS IR (AR) KULTŪROS 

ĮSTAIGAS, TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokesčių lengvatų teikimo asmenims, remiantiems reprezentacinius Vilniaus miesto 

sporto klubus ir (ar) kultūros įstaigas, tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato 

nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo asmenims 

(toliau – Asmuo, Paramos teikėjas), remiantiems reprezentacinius Vilniaus miesto sporto klubus ir 

(ar) kultūros įstaigas, tvarką. 

2. Reprezentacinių  Vilniaus  miesto sporto klubų ir kultūros įstaigų, kurioms gali būti 

skirta asmenų parama (toliau – Paramos gavėjas), sąrašą kiekvienais metais iki einamųjų metų 

kovo 1 dienos tvirtina Vilniaus miesto savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba). 

3. Paramos teikėjui mokesčių lengvatos teikiamos, jei parama teikiama vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu, jei Paramos teikėjas sudaro paramos teikimo 

sutartį (toliau – Paramos sutartis) su vienu ar keliais Paramos gavėjais, Paramos sutartis atitinka 

Tvarkos apraše nurodytas sąlygas ir Paramos sutarties pagrindu yra suteikta parama.  

4. Mokesčių lengvatos teikiamos:  

4.1. už einamąjį mokestinį laikotarpį; 

4.2. vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL L 

352, 2013 12 24, p. 1) (jo aktualia redakcija) (toliau – 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos 

reglamentas (ES) Nr. 1407/2013). 

 

 

II SKYRIUS 

LENGVATŲ TEIKIMO KRITERIJAI 

 

5. Mokesčių lengvatų forma – Paramos teikėjas Savivaldybės tarybos sprendimu 

atleidžiamas nuo metinio nekilnojamojo turto, žemės ir (arba) valstybinės žemės nuomos mokesčio, 

bet ne daugiau kaip 70 proc. paramai skirtų lėšų sumos.  

6. Mokesčių lengvatos Paramos teikėjui teikiamos, jei yra įvykdytos šios sąlygos: 

6.1. su Paramos gavėju, nurodytu Paramos gavėjų sąraše, pasirašyta Paramos sutartis, 

kurioje įsipareigojama skirti paramą Paramos gavėjui;   

6.2. suteikta ne mažesnė kaip 1 000 Eur parama (teikiant paramą, kurios suma didesnė kaip 

14 500 Eur, Paramos sutartis turi būti notarinės formos).  
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7. Lengvatos gali būti teikiamos tik asmeniui, atitinkančiam nereikšmingos (de minimis) 

pagalbos gavėjui keliamus reikalavimus. 

8. Mokesčių lengvatos neteikiamos asmenims, kurie nėra atsiskaitę su valstybės ir (ar) 

savivaldybių biudžetais, pinigų fondais. 

 

III SKYRIUS  

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS 

 

9. Paramos teikėjas gali pateikti prašymą mokesčių lengvatoms gauti iki einamųjų metų 

birželio 1 d. (už 2022 metus iki 2023 m. sausio 6 d.). 

10. Paramos teikėjas, norintis gauti nekilnojamojo turto, žemės ir (arba) valstybinės žemės 

nuomos mokesčių lengvatas, pateikia Savivaldybės administracijai šiuos dokumentus:  

10.1. prašymą, kuriame nurodo:  

10.1.1. prašomų lengvatų dydį; 

10.1.2. nekilnojamojo turto objektų, žemės ir (arba) valstybinės žemės sklypų, kuriems 

prašoma mokesčių lengvatų, identifikacinius (unikalius) numerius ir mokestines vertes; 

10.1.3. iki prašymo pateikimo dienos faktiškai suteiktos paramos sumą pagal pasirašytą 

Paramos sutartį; 

10.1.4. pagrindinės vykdomos veiklos rūšį pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių 

nurodant kodą;  

10.1.5. kontaktinį el. paštą; 

10.2. mokesčių, kurių lengvatų prašoma, deklaracijų kopijas; 

10.3. pažymą apie atsiskaitymą su valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetais, pinigų fondais; 

10.4. pasirašytos Paramos sutarties kopiją; 

10.5. mokėjimo dokumentų kopijas: banko pavedimų, banko sąskaitų išrašų ar kitų 

dokumentų, įrodančių iki prašymo pateikimo dienos faktiškai suteiktos paramos sumą;  

10.6. užpildytą nustatytos formos „Vienos įmonės“ deklaraciją pagal 2013 m. gruodžio 18 d. 

Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013, kuri skelbiama interneto svetainėje 

https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-

reglamenta-es-nr-1407-2013 . 

 

IV SKYRIUS 

PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS IR LENGVATŲ TEIKIMAS  

 

11. Gautus prašymus ir pateiktus dokumentus nagrinėja Savivaldybės administracijos 

Finansų ir ekonomikos skyriaus Mokesčių poskyris (toliau – Mokesčių poskyris). 

12. Savivaldybės administracijos Sporto ir sveikatingumo skyrius ir (ar) Kultūros skyrius  

pagal kompetenciją pateikia išvadą apie Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytų reikalavimų 

įgyvendinimą. 

13. Pateikti prašymai mokesčių lengvatoms gauti išnagrinėjami per 20 darbo dienų. 

14. Mokesčių poskyriui nustačius, kad pateiktas prašymas ir dokumentai atitinka visus 

Tvarkos aprašo ir 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 reikalavimus 

(įskaitant reikalavimą dėl leistinos bendros vienai įmonei, kaip ji apibrėžta 2013 m. gruodžio 18 d. 

Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje, suteiktos (de minimis) pagalbos 

https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013
https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013
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sumos), Mokesčių poskyris parengia ir siūlo Savivaldybės administracijos direktoriui teikti 

Savivaldybės tarybai svarstyti sprendimo projektą dėl mokesčių lengvatų suteikimo.  

15. Jei pateiktas prašymas neatitinka Tvarkos aprašo ir (ar) 2013 m. gruodžio 18 d. 

Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 reikalavimų, Mokesčių poskyris siūlo Savivaldybės 

administracijos direktoriui netenkinti prašymo ir parengia raštišką atsakymo projektą asmeniui 

Savivaldybės administracijos direktoriaus vardu apie prašymo netenkinimą, nurodydamas teisinį 

pagrindą ir priežastis. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

16. Savivaldybės tarybos sprendimai dėl mokesčių lengvatų el. paštu išsiunčiami Paramos 

teikėjui ir, jeigu buvo suteikta žemės mokesčio ir (ar) nekilnojamojo turto mokesčio lengvata, 

Valstybinei mokesčių inspekcijai. 

17. Mokesčių poskyris informaciją apie suteiktas mokesčių lengvatas perduoda 

Savivaldybės administracijos Licencijavimo ir leidimų skyriui, kuris teisės aktų nustatyta tvarka 

užregistruoja ją Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre. 

18. Paaiškėjus, kad asmuo pateikė klaidingus duomenis ir (ar) tikrovės neatitinkančius 

dokumentus, kurie nulėmė nepagrįsto sprendimo dėl mokesčių lengvatų taikymo priėmimą, 

Savivaldybės tarybos sprendimu lengvatos panaikinamos, o neteisėtai gauta nereikšminga (de 

minimis) pagalba turi būti grąžinta. 

19. Už šio Tvarkos aprašo nuostatų nevykdymą ar netinkamą vykdymą asmenys atsako 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

20. Tvarkos aprašas keičiamas, pildomas ar pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės 

tarybos sprendimu. 

__________________________ 

 

 

 

 



 
 

 PATVIRTINTA 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 

         2022 m. 

                   sprendimu Nr.  

 

      

VILNIAUS MIESTO REPREZENTACINIŲ SPORTO KLUBŲ IR (AR) KULTŪROS 

ĮSTAIGŲ, KURIOMS GALI BŪTI SKIRTA ASMENŲ PARAMA, 2022 METŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 

Paramos gavėjo pavadinimas 

1. VšĮ futbolo klubas „Žalgiris“ 

2. VšĮ sporto klubas Budora 

3. VšĮ Capital Badminton Club 

4. VšĮ „Vilniaus teniso akademija“ 

5. VšĮ KK Statyba 

6. VšĮ „Vilniaus rankinio centras“                          

7. VšĮ Vilniaus regbio akademija 

8. Asociacija Vilniaus miesto vandensvydžio sporto klubas „Delfinas“ 

9. VšĮ triatlono ir plaukimo klubas „Ruoniai“ 

10. VšĮ „Ledo pankai“ 

11. VšĮ Vilniaus bokso akademija 

12. Asociacija Vilniaus miesto sporto žaidimų klubas „Žuvėdra“ 

13. VšĮ Sostinės moterų krepšinio klubas 

14. VšĮ futbolo klubas „Vilnius“ 

15. VšĮ Dalios Kutkaitės meninės gimnastikos akademija 

16. Asociacija „Merginų ledo ritulys“ 

17. Vilniaus vandensvydžio federacija 

18. Asociacija Vilniaus miesto rankinio sporto klubas „Eglė“ 

19. Asociacija Vilniaus miesto moterų futbolo akademija „Žalgiris“ 

20. VšĮ futbolo klubas Riteriai  

21. Visuomeninė organizacija sporto klubas „Saulės ženklas“ 

22. VšĮ Geležinio vilko sporto mokykla 

23. VšĮ „Vilniaus rankinio klubas“ 

24. Vilniaus ledo ritulio mokykla „Geležinis vilkas“ 

25. Futbolo klubas „Viltis“ 

26. VšĮ Kino pavasaris 

27. VšĮ „Meno avilys“ 

28. VšĮ MO muziejus 

29. VšĮ urbanistinio šokio teatras „Low Air“ 

30. VšĮ teatras Atviras ratas 

31. Asociacija Meno ir mokslo laboratorija 

32. VšĮ ,,Šiuolaikinė ausis“ 

33. VšĮ Oskaro Koršunovo teatras 

34. VšĮ galerija „Meno niša“ 

35. VšĮ Orkestras NIKO 

36. VšĮ „Operomanija“ 
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37. VšĮ „Saulės muzika“ 

38. VšĮ „Nepatogus kinas“ 

39. VšĮ „Editorial“ 

40. VšĮ „Meno genas“ 

 

_________ 

 



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-
09601, Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO ASMENIMS,
REMIANTIEMS REPREZENTACINIUS VILNIAUS MIESTO
SPORTO KLUBUS IR (AR) KULTŪROS ĮSTAIGAS

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-12-20 Nr. 1-1717
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Remigijus Šimašius, Vilniaus miesto savivaldybės Meras
Sertifikatas išduotas REMIGIJUS ŠIMAŠIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-12-20 11:52:49 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-12-20 11:53:02 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas 2021-01-29 13:07:04 – 2023-01-29 13:07:04
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT",
sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19
09:38:49

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.69.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-12-20
12:43:30)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2022-12-20 12:43:30 Dokumentų valdymo

sistema „Avilys“


