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DARBOTVARKĖ:
1.
Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės ekonomikos skatinimo ir koronaviruso
(covid-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano projekto 4 tikslo: Padėti verslui
išsaugoti likvidumą, priemonėms (pridedama);
2.
Kiti klausimai.
Posėdžio pirmininkas V. Radvila trumpai pristatė posėdžio darbotvarkę. Darbotvarkės
pakeitimų nebuvo.
1.
SVARSTYTA. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės ekonomikos
skatinimo ir koronaviruso (covid-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano
projekto 4 tikslo: Padėti verslui išsaugoti likvidumą, priemonėms.
V. Radvila pristatė klausimą, kurio medžiagą SVVT nariai ir posėdžio svečiai gavo elektroniniu
paštu.
I. Butenienė informavo, kad dalis su Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė)
ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (covid-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių
plano projekto (toliau – Planas) 4 tiksle: Padėti verslui išsaugoti likvidumą, priemonėmis susijusių
tarybos sprendimų projektų bus svarstomi artimiausiame Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
posėdyje. Nagrinėjamas Planas bus tvirtinamas direktoriaus įsakymu, tačiau priemonės, kurioms
reikalingas tarybos sprendimas, bus teikiamos, kaip sprendimų projektai, svarstyti tarybai. Taip pat
trumpai pristatė visas Plano projekte pateiktas 4 tikslo priemones.
I. Butenienė taip pat atkreipė dėmesį, kad Finansų skyriaus duomenimis, šiuo metu yra gauti
vos 12 prašymų dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų suteikimo, kai įprastai gaunama apie 3540 prašymų.
A. Petkūnienė paklausė kaip bus renkamos rinkliavos už atliekas. Kadangi daugybė verslų šiuo
metu nevykdo veiklos, jie nesukuria jokių šiukšlių, todėl turėtų būti įvertinta galimybė atleisti verslo
subjektus, nevykdančius veiklos, nuo mokėjimo už atliekų surinkimą už tą laikotarpį, kurį dėl
paskelbto karantino verslo subjektai nevykdė veiklos.
I. Butenienė informavo, kad ji šį klausimą pasižymi ir tikrai jį aptars su darbo grupe, rengiančia
ir tobulinančia Planą.
A. Petkūnienė taip pat atkreipė dėmesį, kad po karantino reikės ieškoti galimybių kaip skatinti
verslą.
I. Butenienė atsakė, kad tikimasi glaudaus SVVT ir Savivaldybės administracijos
bendradarbiavimo, kad būtų randami kompromisai, kadangi kiekvienas mokesčio atidėjimas ar
mokesčio lengvata atsiliepia Savivaldybės biudžetui, todėl tikimasi, kad dirbant kartu bus rasti
geriausi sprendimai.
R. Švelniūtė informavo, kad šiuo metu yra rengiamas VšĮ „Klaipėda ID“ internetinės svetainės
polapis, kuriame bus paskelbta apklausa verslo subjektams dėl aktualių priemonių verslo skatinimui
po karantino ir paprašė SVV asociacijų atstovų dalintis šia žinia su SVV subjektais, kad Savivaldybės
administracija, reaguodama į verslo poreikius, galėtų išnaudoti turimas SVV paramos priemones arba
pritaikyti jas pagal SVV poreikius, nulemtus karantino.
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A. Mileška paprašė patikslinti ar Savivaldybės biudžetas perteklinis ar minusinis bei ar
perteklinio atveju Savivaldybė turi dalį pajamų pervesti į nacionalinį biudžetą.
I. Butenienė atsakė, kad Savivaldybės biudžetas šiemet greičiausiai bus deficitinis, todėl visi
skyriai informuoti, kad reikia persižiūrėti priemones ir įvertinti kurių priemonių galima atsisakyti ir
perskirstyti lėšas. O mokesčiai yra mokami VMI ir savivaldybės gauna surinktus mokesčius per
skirtingas Savivaldybės biudžeto pajamų rūšis.
K. Pupinis paklausė kodėl žemės mokesčiui, nekilnojamo turto mokesčiui ir kitiems
mokesčiams nėra taikomas mokėjimo atidėjimas, kaip planuojama daryti su KUFA rezidentų
mokamais patalpų nuomos mokesčiais.
I. Butenienė atsakė, kad paminėti mokesčiai yra mokami kartą į metus, todėl jiems taikomos
lengvatos dabar nėra tokios aktualios ir bus vertinamos vėlesniame etape, o KUFA rezidentai
mokesčius moka kas mėnesį. Atleidimas nuo šių mokesčių mokėjimo ar jų atidėjimas bus svarstomas
vėliau, kai bus galima įvertinti karantino poveikį visiems sektoriams, kadangi atleisti visų tikrai nebus
įmanoma.
R. Švelniūtė papildė, kad dauguma bendradarbystės erdvių laukia žinių iš Savivaldybės apie
žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių sumažinimą, kad įvertinę galimas mažesnes išlaidas, galėtų
taikyti nuolaidas savo rezidentams. Planuojama, kad situacija bus vertinama atskirai kiekvienu
konkrečiu atveju ir parengtas bendras sprendimas.
A. Petkūnienė atsakė, kad yra mokamas avansinis nekilnojamo turto mokesčio. Kai kurios
įmonės jau yra padavę prašymus dėl atleidimo už praeitus metus, bet gavo atsakymą, kad dėl
karantino nėra galimybė patikrinti ar vykdoma veikla, todėl jos negauna tos lengvatos.
A. Butenienė atsakė, kad informuos Savivaldybės Finansų skyriaus vedėja ir kartu bandys rasti
mechanizmą kaip patikrinti veiklos vykdymą praėjusiais metais, kad įmonės galėtų pasinaudoti
nekilnojamo turto mokesčio lengvata.
I. Kazlauskienė paprašė patikslinti ar nebuvo svarstoma dėl šildymo mokesčio atidėjimo toms
įmonėms, kurios nevykdo veiklos dėl karantino.
I. Butenienė informavo, kad KRATC, Klaipėdos vanduo, Klaipėdos energija yra praėjusią
savaitę buvo išsiųstas Savivaldybės administracijos direktoriaus raštas dėl mokesčių už komunalines
paslaugas mokėjimų atidėjimo.
NUTARTA. Pritarti Klaipėdos miesto savivaldybės ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (covid19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano projekto 4 tikslo: Padėti verslui išsaugoti
likvidumą, priemonėms su siūlymais:
1. Prašyti Savivaldybės administracijos pateikti informaciją dėl vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų tvarkymą mokesčių sumažinimo/atidėjimo verslams, kurie karantino metu yra
sustabdę savo veiklą ir papildyti priemonių planą atitinkamais pasiūlymais;
2. Prašyti Savivaldybės administracijos pateikti informaciją dėl galimybių sparčiau
organizuoti atleidimo nuo nekilnojamo turto mokesčių už 2019 m. procedūras.
Nutarimas priimtas bendru sutarimu.
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