Klaipėdos miesto savivaldybės
COVID-19 valdymo ir pagalbos verslui
priemonių planas 2021 metams
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SIEKIAME
SUSTABDYTI COVID-19
VIRUSO PLITIMĄ
MIESTE
Sveikatos priežiūros ir kitų kontaktines
paslaugas gyventojams teikiančių įstaigų
aprūpinimas medicininėmis apsaugos
priemonėmis, miesto aplinkos tvarkymas
mažinant
viruso
plitimo
tikimybę,
saviizoliacijos užtikrinimas, karščiavimo
klinikos bei mobilaus patikros punkto veikla
yra būtinos priemonės. Tikime, kad šios
investicijos padės mažinti viruso plitimą
mieste.

Viruso plitimo mieste sustabdymui 2020 m. iš miesto biudžeto skirta 1 243 600 eurų, šiais
metais planuojame skirti – 600 000 Eur. Pagrindinės kryptys, kuriomis dirbsime šiais metais:
1.1

APRŪPINIMAS MEDICININĖMIS APSAUGOS PRIEMONĖMIS

1.2

SAUGUMO VIEŠOSIOSE ERDVĖSE UŽTIKRINIMAS
Patalpų, transporto dezinfekcija
Aprūpinimas medicininių atliekų
konteineriais

1.3

SAVIIZOLIACIJOS UŽTIKRINIMAS

1.4

MOBILAUS PUNKTO IR KARŠČIAVIMO KLINIKOS IŠLAIKYMAS

Izoliuotų asmenų apgyvendinimas
Izoliuotų asmenų maitinimas
Pervežimų į Mobilų punktą bei sergančiųjų
pervežimų į namus ir saviizoliacijos vietas
užtikrinimas
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SIEKIAME
IŠSAUGOTI
DARBO VIETAS
IR
KLAIPĖDIEČIŲ
PAJAMAS
Dedame visas pastangas tam, kad
išsaugotume darbo vietas NVO sektoriuje
ir miesto gyventojų pajamas. Taip
savivaldybės biudžeto lėšomis palaikome
miestiečių finansinę gerovę bei netiesiogiai
prisidedame prie verslo palaikymo.

Siekiant išsaugoti miestiečių ir NVO sektoriuje dirbančiųjų pajamas, 2020 m. savivaldybė šiame
sektoriuje suteikė lengvatų už daugiau nei 1 mln. eurų, šiais metais toliau tęsiame praėjusių
metų veiklos kryptys bei taikysime tokias pačias lengvatas:
2.1

ATLEIDIMAS NUO ĮMOKŲ UŽ UGDYMĄ
Karantino metu klaipėdiečiai yra atleidžiami nuo įmokų už ugdymą:
savivaldybės
neformalaus
ugdymo
įstaigose;
pailgintose dienos grupėse savivaldybės
bendrojo lavinimo mokyklose;
savivaldybės sporto mokyklose;
savivaldybės lopšeliuose-darželiuose.

2.2

DARBO VIETŲ NVO IŠSAUGOJIMAS
Tęsiame savivaldybės kompensuojamų lėšų mokėjimą ne savivaldybės ugdymo įstaigoms
(darželiams, sporto klubams, neformalaus ugdymo įstaigoms). Šiuo metu ne savivaldybės
ikimokyklinio ugdymo įstaigas lanko 527 vaikai, o privačius sporto klubus lanko 2 900 vaikų.
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SIEKIAME
PALAIKYTI
VERSLĄ

Toliau tęsime palankių sąlygų verslo
palaikymui įgyvendinimą. Paramos verslui
paketą kuriame kartu su Smulkiojo ir
vidutinio
verslo
taryba,
Klaipėdos
prekybos, pramonės ir amatų rūmais bei
Klaipėdos
pramonininkų
asociacija.
Tikimės, kad šios priemonės padės miesto
verslui lengviau išgyventi krizinį laikotarpį
bei greičiau atsitiesti po jo.

Pagalbos priemonių paketo vertė verslui 2020 m. siekė daugiau nei 516 000 Eur., 2021 m.
planuojamų priemonių vertė – 753 200 Eur. Šiais metais ypatingą dėmesį skirsime pandemijos
stipriausiai paveiktiems svetingumo sektoriuje dirbantiems verslams, į kurių veiklos skatinimą ir
lengvinimą nukreipta didžioji dalis priemonių:

3.1

ATLEIDIMAS NUO VIETINIŲ RINKLIAVŲ
3.1.1
Vietinės rinkliavos verslo subjektams. Atleisime nuo vietinių rinkliavų už:
leidimų prekybos ir paslaugų teikimą
miesto viešosiose vietose išdavimą – už
visus 2021 m.;
leidimus įrengti išorinę reklamą ant
Klaipėdos
miesto
savivaldybei
priklausančių ar patikėjimo teise valdomų
objektų ar teritorijų išdavimą – viso
karantino laikotarpiu.
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2020 m. savivaldybė verslo subjektus atleido nuo
rinkliavų už 134 000 Eur.:
84 000 Eur. už leidimus prekybai ir paslaugoms
teikti;
50 000 Eur. už leidimus išorinės reklamos įrengimui.
2021 m. prognozuojama, kad suteiktų rinkliavų
lengvatų suma sieks 144 000 Eur.:
84 000 Eur. už leidimus prekybai ir paslaugoms
teikti;
60 000 Eur. už leidimus išorinės reklamos įrengimui.

3.2

MOKESČIŲ SUMAŽINIMAS BEI ATIDĖJIMAS
3.2.1 Nekilnojamojo turto, žemės ir žemės nuomos mokesčiai.
Mokesčių mokėtojams įtrauktiems į VMI
sudarytą pandemijos paveiktų įmonių
sąrašą 10% sumažinsime mokesčius už
nekilnojamąjį turtą, žemę ir žemės nuomą
už visus 2021 metus;
Svetingumo sektoriaus įmonėms (EVRK
skyrius 56 (maitinimo ir gėrimų teikimo
veikla) ir klasė 55.10 (viešbučių ir panašių
laikinųjų buveinių veikla)) įtrauktoms į VMI
sudarytą pandemijos paveiktų įmonių
sąrašą 40% sumažinsime mokesčius už
nekilnojamąjį turtą, žemę ir žemės nuomą
už visus 2021 metus.
2020 m. savivaldybė verslo subjektus atleido nuo
mokesčių už 314 000 Eur.:
260 000 Eur. NTM;
49 000 Eur. ŽNM;
5 000 Eur. ŽM.
2021 m. planuojama, kad suteiktų mokesčių
lengvatų suma sieks 531 200 Eur.:
420 000 Eur. NTM;
103 800 Eur. ŽNM;
7 400 Eur. ŽM.

3.2.2
Savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos mokesčio lengvata. Sumažinsime
savivaldybės nekilnojamojo turto nuomininkams NT turto nuomos mokestį:
100% savivaldybės turto nuomininkams,
kurių vykdoma pagrindinė veikla atitinka
veiklas, kurios karantino laikotarpiu buvo
arba yra uždraustos arba nuomininkams,
kurių nuomojamos patalpos yra valdomos

Klaipėda – Klaipėdai

7

savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių
veikla sustabdyta arba vykdoma nuotoliniu
būdu;
50% savivaldybės turto nuomininkams,
kurių vykdoma veikla karantino laikotarpiu
buvo arba yra apribota arba kurie tiesiogiai
ir netiesiogiai nukentėjo dėl karantino
metu ribojamų ūkinių veiklų.
2020 m. suteiktų lengvatų suma –
10 347 Eur.
2021 m. planuojama suteikti lengvatų
už daugiau nei 20 000 Eur.

3.2.3 Savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos mokesčio atidėjimas. Sudarysime galimybę
atidėti savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos mokestį, jeigu nuomininkas negali naudotis
išsinuomotomis patalpomis paskelbus šalyje karantino režimą. Nuomos mokesčio mokėjimas
atidedamas iki karantino režimo pabaigos ir vienam mėnesiui po karantino režimo pabaigos.
Atidėjus nuomos mokesčio mokėjimą dėl karantino režimo paskelbimo delspinigiai nėra
skaičiuojami. Atidėta nuomos mokesčio suma gali būti išmokėta per ne ilgesnį kaip 6 mėnesių
laikotarpį, kuris pradedamas skaičiuoti praėjus vienam mėnesiui nuo karantino režimo
atšaukimo.
2020 m. šia lengvata pasinaudojo 1 verslo
subjektas.

3.2.4 Nekilnojamo turto mokesčiai verslo subjektams, veikiantiems Senamiestyje, centre ir
Smiltynėje. Bus tęsiamas nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimas asmenims,
vykdantiems Klaipėdos miesto istorinėse dalyse veiklą, susijusią su menu, dailiaisiais amatais,
etnografiniais verslais bei turizmą skatinančią veiklą.
2020 m. savivaldybė verslo subjektus atleido nuo
mokesčių už 57 587,95 Eur.,
2021 m. planuojama suteikti lengvatų už 58 000
Eur.

3.3

VERSLO SĄLYGŲ LENGVINIMAS
3.3.1 Dezinfekcinio skysčio parama lauko kavinėms. Planuojama tęsti praėjusių metų gerąją
patirtį ir lauko kavines nemokamai aprūpinti dezinfekciniu skysčiu, skirtu saugiai aplinkai
užtikrinti.
3.3.2 Išduodamų leidimų lengvatos. Lengvinsime sąlygas verslo subjektams, norintiems
užsiimti ar plėsti lauko kavinių, maisto furgonų ar kitas veiklas, kurioms reikalingi Savivaldybės
administracijos išduodami leidimai.
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3.3.3 Komunalinių paslaugų lengvatos. Verslui siūlome lengvatines komunalinių atliekų
rinkliavos bei mokesčių už kitas suteikiamas komunalines paslaugas sąlygas.

3.4

VEIKLOS SKATINIMAS
3.4.1 Paramos verslui projektai.
tęsime kofinansavimą per VVG vietos
plėtros strategiją vykdomiems smulkiojo ir
vidutinio verslo (SVV) plėtros projektams;
tęsime SVV paskatas.

2020 m. savivaldybė SVV paskatoms skyrė:
90 300 Eur. prisidėti prie Klaipėdos miesto
integruotų investicijų teritorijos VVG vietos plėtros
strategijos SVV ir NVO veiklas skatinančių projektų;
48 857 Eur. SVV subjektų projektams, atrinktiems
konkurso būdu.
2021 m. planuojama skirti:
161 349 Eur. prisidėti prie Klaipėdos miesto
integruotų investicijų teritorijos VVG vietos plėtros
strategijos SVV ir NVO veiklas skatinančių projektų;
50 800 Eur. SVV subjektų projektams, atrinktiems
konkurso būdu.

3.4.2 Savivaldybės vykdomų projektų tęstinumo užtikrinimas. Siekiame nestabdyti vykdomų
veiklų, išlaikyti užsakymų verslui srautą ir taip skatinti bei stimuliuoti ekonomiką:
tęsiame ir spartiname savivaldybės
strateginiame veiklos plane numatytų
priemonių, investicinių projektų vykdymą;
aktyviai ieškome galimybių papildomai
skolintis ir užtikrinti nepertraukiamą veiklų
ir projektų finansavimą;
dalyvaujame visose valstybės siūlomose
programose
siekdami
gauti
ES
finansavimą,
valstybės
investicijų
programos lėšas.
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ŽVILGSNIS
Į ATEITĮ

Praėjusieji
metai
bei
besitęsiantis
karantinas stipriai pakeitė mūsų visų
kasdienybę, tačiau Klaipėda nesustojo.
Sėkmingai
įgyvendinus
rinkodaros
kampanijas
bei
projektus
trumpo
atokvėpio laikotarpiu – 2020-ųjų vasarą
Klaipėdoje sulaukta daug svečių ir tai labai
prisidėjo prie svetingumo sektoriuje
dirbančių įmonių veiklos palaikymo.

Šiais metais tikimės laisvo vasaros sezono, todėl kartu su partneriais planuojame projektus bei
kampanijas, padėsiančius pritraukti svečių į miestą ir taip prisidėti prie miesto įmonių veiklos
užtikrinimo:
#chooseklaipeda
#visitklaipeda
#workationklaipeda
#jūrosšventė

