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DARBOTVARKĖ:    

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės COVID-19 valdymo ir pagalbos verslui priemonių 

plano 2021 metams.    

    

Posėdžio pirmininkas V. Radvila informavo, kad posėdžio darbotvarkėje numatytas vienas 

klausimas, kurio pranešėja R. Švelniūtė. Posėdyje dalyvauja 8 nariai, kvorumas yra.    

1. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės COVID-19 valdymo ir pagalbos verslui 

priemonių plano 2021 metams.     

Pranešėja R. Švelniūtė pristatė Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau- Savivaldybės) 

COVID19 valdymo ir pagalbos verslui priemonių planą 2021 metams, kuris posėdžio nariams buvo 

persiųstas prieš posėdį. V. Radvila paprašė išskirti, koks yra pagrindinis skirtumas, kuo skiriasi 2020 

m. ir 2021 m. planai. R. Švelniūtė pakomentavo, kad iš esmės tęsiamos visos lengvatos ir ankstesnės 

priemonės, o pagrindinis skirtumas kad didinamos lengvatos viešbučiams ir maitinimo įstaigoms nuo 

10 iki 40 proc. (svetingumo sektoriaus įmonėms (EVRK skyrius 56 ir klasė 55.10) įtrauktoms į VMI 

sudarytą pandemijos paveiktų įmonių sąrašą 40 % sumažinsime mokesčius už komercinės paskirties 

nekilnojamąjį turtą, žemę ir žemės nuomą už visus 2021metus).    

R. Radvila pasiteiravo, kodėl mobilus punktas ir karščiavimo klinikos išlaikymas traktuojami 

kaip pagalba verslui. Pranešėja patikino, kad taip sudaromos prielaidos, kad aktyviu viruso valdymu 

užtikrinama, kad neserga gyventojai, jie gali dirbti ir nesustoja ūkinė veikla.     

A. Petkūnienė pasiteiravo dėl Nekilnojamo turto mokesčio (toliau- NTM) lengvatos taikymo 

senamiesčio verslininkams ir ankstesnio verslininkų kreipimosi raštu į Savivaldybę, kuriuo prašoma 

NTM lengvatą už 2020 metus įmonėms taikyti už faktinę veiklą vykdytą 2020-aisiais, o ne 2021aisiais 

metais. Klausimą pakomentavo kviestinis posėdžio dalyvis- Savivaldybės Finansų skyriaus vedėja K. 

Petraitienė, kuri informavo, kad yra pateiktas atsakymas į kreipimąsi ir patikslino lengvatos tikslą, 

kuriuo siekiama veiklų tęstinumo ir skatinti vykdyti veiklas dabar. Priešingu atveju minėta lengvata 

netenka tikslo ir nebegali tinkamai egzistuoti (teisiškai).     

A. Petkūnienė prašo darkart peržiūrėti NTM lengvatos už 2020 m. pagal nuostatus taikymą 

kadangi esama situacija netipinė ir įmonės neatlaiko pandemijos pasekmių. R. Švelniūtė pradžioje 

siūlytų atlikti analizę šito prašymo pagrįstumo, kiek būtų tokių paveiktų įmonių. Tarybos nariams 

prabalsavus, nuspręsta neteikti Administracijai tarybos vardu siūlymo peržiūrėti NTM lengvatos už 

2020 m. taikymą.    

V. Radvila siūlo grįžti prie svarstomo klausimo ir svarstomo paramos paketo. A. Velykienė 

prašo Administracijoje pasitikslinti dėl komunalinių paslaugų lengvatų patikslinimo, kadangi verslas 

moka rinkliavas pagal faktą. Taip pat atkreipė dėmesį, kad licenzijuojamai veiklai nuolaidos 

nedaromos, todėl reikėtų pasitikslinti, ar teisingai elgiamasi. K. Petraitienė atkreipė dėmesį, kad 

gėrimų veikla būtų suprantama kaip kava, kokteiliai, arbata ir pan. Taip pat dar vienas klausimas dėl 

maisto furgonų veiklos, ar Savivaldybė planuoja padidinti vietų skaičių dėl tokių prekybos vietų 



atsiradimo Klaipėdos mieste ar sumažinti rinkliavos dydį. V. Radvila informavo, kad praėjusio 

posėdžio metu buvo iškelta idėja dėl poreikio inicijuoti naują tvarkos aprašo kūrimo procesą. V. 

Radvila taip pat priminė pavasarį vykusias diskusijas su maisto vagonėlių savininkais ir taip pat 

siūlytų rengti naują tvarkos aprašą. A. Velykienė siūlytų SVVT protokolu pavesti Administracijai 

parengti aprašą dėl paslaugų viešose vietose, kad visame mieste būtų galima prekiauti neprisirišant 

prie konkrečios vietos ar teritorijos. V. Radvila papildė, kad aprašu turėtų būti siekiama, kad prekyba 

būtų lankstesnė neapsiribojant maisto vagonėliais, bet turėtų būti įtraukti ir kiti smulkūs verslai- gėlės, 

žuvis, amatininkai. Posėdžio dalyviai pritaria siūlymui.    

    

    

NUTARTA:    

1. Priimti protokolinį pavedimą ir pavesti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai 

įvertinti šiuo metu galiojantį reglamentavimą dėl prekybos vietų iš laikinųjų įrenginių skaičiaus 

mieste bei leidimų tokiai prekybai išdavimo; ir iki balandžio 30 d. parengti naują tvarkos aprašą, 

kuriame būtų numatyta prekybos vietų skaičiaus didinimas bei leidimų išdavimo paprastinimas.      

    

    

    

Elektroninio posėdžio pirmininkas Vytis Radvila    
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