
 
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE VEIKIANČIŲ VERSLO ĮMONIŲ IR 

INDIVIDUALIAI DIRBANČIŲ VERSLININKŲ, NUKENTĖJUSIŲ DĖL ŠALYJE ĮVESTO 
KARANTINO, PARAMOS PRIEMONIŲ RENGIMO DARBO GRUPĖS 

PASIŪLYMAI 
 
 
 

Marijampolės savivaldybėje veikiančių verslo įmonių ir individualiai dirbančių verslininkų, 
nukentėjusių dėl šalyje įvesto karantino, paramos priemonių rengimo darbo grupė siūlo paramą 
savivaldybėje veikiančioms įmonėms, nukentėjusioms dėl paskelbto karantino dėl COVID-19 viruso 
pandemijos (toliau – karantinas) teikti vadovaujantis tokiomis nuostatomis ir tvarka: 

1. Atleisti Marijampolės savivaldybėje veikiančias įmones ir verslo veiklą vykdančius 
privačius asmenis nuo nekilnojamojo turto, žemės, žemės nuomos, iš savivaldybės nuomojamo 
nekilnojamojo turto nuomos, taip pat vietinės rinkliavos už leidimus prekiauti ir paslaugoms teikti 
mokesčių (toliau – savivaldybei mokami mokesčiai) arba mažinti šiuos mokesčius vadovaujantis 
tokiomis nuostatomis: 

1.1. Visos įmonės ir verslo veiklą vykdantys privatūs asmenys, pageidaujantys pasinaudoti 
savivaldybei mokamų mokesčių lengvata, turi pateikti prašymus. Savaime lengvata netaikoma nei 
vienai įmonei; 

1.2. Įmonės ir verslo veiklą vykdantys privatūs asmenys, kurių vykdoma veikla atitinka 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos 
Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – LRV nutarimas) 3.2 punkto nuostatas (t.y., kurių 
veikla negali būti vykdoma karantino laikotarpiu), visiškai atleidžiamos nuo savivaldybei mokamų 
mokesčių už karantino laikotarpį. Savo prašymuose šios įmonės ir verslo veiklą vykdantys privatūs 
asmenys privalo nurodyti tik savo pagrindinę veiklą. 

1.3. Kitos (tiesiogiai neatitinkančios LRV nutarimo 3.2 punkto nuostatų) įmonės ir verslo 
veiklą vykdantys privatūs asmenys atleidžiami nuo dalies savivaldybei mokamų mokesčių. Jiems 
savivaldybei mokami mokesčiai mažinami tokia proporcija, kokia jie patyrė prastovas, priklausomai 
nuo prastovos trukmės ir darbuotojų dalies, kurie negalėjo dirbti dėl prastovos. Priimant sprendimus 
dėl įmonių atleidimo nuo dalies savivaldybei mokamų mokesčių už karantino laikotarpį, 
vadovaujamasi nuostata, kad į tokią lengvatą gali pretenduoti tik įmonės, kurių patirtos prastovos 
dėl karantino sudarė daugiau kaip 50 proc. įmonės veiklos apimties karantino laikotarpiu, vertinant 
prastovos trukmę ir darbuotojų dalį, kuriems buvo įformintos prastovos. Todėl įmonės ir verslo 
veiklą vykdantys privatūs asmenys privalo pateikti tinkamai įformintus dokumentus apie prastovas, 
paskelbtas dėl karantino ir/ar kitus dokumentus, pagrindžiančius veiklos vykdymo apribojimus dėl 
paskelbto karantino (pateiktus prašymus dėl verslo liudijimo galiojimo sustabdymo, nuorodas į 
teisės aktus ar kitus dokumentus). 

1.4. Įmonėms ir verslo veikla besiverčiantiems privatiems asmenims, įsigijusiems leidimus 
prekiauti ir paslaugoms teikti iki karantino pradžios, ir negalintiems vykdyti veiklos dėl paskelbto 
karantino, šių leidimų galiojimo terminas bus pratęstas tokiam laikotarpiui, kiek truko jų veiklos 
apribojimai dėl karantino. 

1.5. Rinkliavos už lauko reklamą mokestis dėl paskelbto karantino nebus mažinamas, nes 
reklama savo reklaminę–informacinę funkciją atlieka ir įmonei neveikiant, t.y., ir karantino 
laikotarpiu. 

2. Atsižvelgiant į tai, kokios konkrečiai paramos ar mokesčių lengvatų įmonė ar verslo 
veikla besiverčiantis privatus asmuo prašo, pavesti nagrinėti prašymus ir priimti sprendimus dėl 
paramos skyrimo ir/ar lengvatų taikymo: 

2.1. Marijampolės savivaldybės mokesčių lengvatų komisijai – dėl Marijampolės 
savivaldybėje veikiančių įmonių ir verslo veiklą vykdančių privačių asmenų atleidimo nuo 
savivaldybei mokamų mokesčių ar šių mokesčių dalies sumažinimo: 
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2.1.1. įmonės ir verslo veiklą vykdantys privatūs asmenys, atitinkantys LRV nutarimo 3.2 
punkto nuostatas, atleidžiami nuo savivaldybei mokamų mokesčių už karantino laikotarpį. Savo 
prašymuose šios įmonės ir verslo veiklą vykdantys privatūs asmenys privalo nurodyti savo 
pagrindinę veiklą; 

2.1.2. įmonės ir verslo veiklą vykdantys privatūs asmenys, tiesiogiai neatitinkantys LRV 
nutarimo 3.2 punkto nuostatų, kurių patirtos prastovos dėl karantino sudarė daugiau kaip 50 proc. 
įmonės veiklos apimties karantino laikotarpiu, vertinant prastovos trukmę ir darbuotojų dalį, 
kuriems buvo įformintos prastovos, atleidžiami nuo savivaldybei mokamų mokesčių už karantino 
laikotarpį. Šios įmonės ir verslo veiklą vykdantys privatūs asmenys privalo pateikti tinkamai 
įformintus dokumentus apie prastovas, paskelbtas dėl karantino ir/ar kitus dokumentus, 
pagrindžiančius veiklos vykdymo apribojimus dėl paskelbto karantino (pateiktus prašymus dėl 
verslo liudijimo galiojimo sustabdymo, nuorodas į teisės aktus ar kitus dokumentus). 

2.2. Marijampolės savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisijai – dėl 
Marijampolės savivaldybėje veikiančių įmonių ir verslo veiklą vykdančių privačių asmenų, 
nuomojančių nekilnojamąjį turtą iš kitų juridinių ir fizinių asmenų savo verslo veiklai vykdyti, 
nekilnojamojo turto nuomos išlaidų dalies padengimo: 

2.2.1. įmonėms ir verslo veiklą vykdantiems privatiems asmenims, atitinkantiems LRV 
nutarimo 3.2 punkto nuostatas, padengiama dalis nekilnojamojo turto nuomos išlaidų už karantino 
laikotarpį, vadovaujantis Marijampolės savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo 
nuostatų 10.7 punktu (kai savivaldybė Paramos gavėjui iš Fondo lėšų padengia iki 500 eurų, bet ne 
daugiau kaip 50 proc., patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų už verslo veiklai naudojamų patalpų 
nuomą). Savo prašymuose šios įmonės ir verslo veiklą vykdantys privatūs asmenys privalo nurodyti 
savo pagrindinę veiklą; 

2.2.2. kitoms įmonėms ir verslo veiklą vykdantiems privatiems asmenims, jei jų patirtos 
prastovos ir veiklos vykdymo apribojimai dėl karantino sudarė daugiau kaip 50 proc. jų veiklos 
apimties karantino laikotarpiu, vertinant prastovos trukmę ir darbuotojų dalį, kuriems buvo 
įformintos prastovos, taip pat padengiama dalis nekilnojamojo turto nuomos išlaidų už karantino 
laikotarpį, vadovaujantis Marijampolės savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo 
nuostatų 10.7 punktu. Todėl šios įmonės ir verslo veiklą vykdantys privatūs asmenys privalo 
pateikti tinkamai įformintus dokumentus apie prastovas, paskelbtas dėl karantino ir/ar kitus 
dokumentus, pagrindžiančius veiklos vykdymo apribojimus dėl paskelbto karantino (pateiktus 
prašymus dėl verslo liudijimo galiojimo sustabdymo, nuorodas į teisės aktus ar kitus dokumentus). 

2.2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus nutarimą padengti dalį nekilnojamojo 
turto nuomos išlaidų valstybės biudžeto ar kitų fondų lėšomis, Marijampolės savivaldybės smulkaus 
ir vidutinio verslo rėmimo komisija, prieš priimdama sprendimus dėl nekilnojamojo turto nuomos 
išlaidų kompensavimo, turės išsiaiškinti kokią konkrečią paramą yra gavęs paramos prašantis 
juridinis ar fizinis asmuo iš valstybės institucijų tam, kad būtų išvengta nepagrįsto paramos 
dubliavimo. 

2.3. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui – dėl Marijampolės 
savivaldybėje veikiančių įmonių ir verslo veiklą vykdančių privačių asmenų, nuomojančių savo 
veiklai vykdyti nekilnojamąjį turtą iš Marijampolės savivaldybės, atleidimo nuo viso šio turto 
nuomos mokesčio ar jo dalies: 

2.3.1. įmonės ir verslo veiklą vykdantys privatūs asmenys, atitinkantys LRV nutarimo 3.2 
punkto nuostatas, ir nuomojantys savo veiklai vykdyti nekilnojamąjį turtą iš Marijampolės 
savivaldybės, už karantino laikotarpį atleidžiami nuo viso šio turto nuomos mokesčio. Savo 
prašymuose šios įmonės ir verslo veiklą vykdantys privatūs asmenys privalo nurodyti savo 
pagrindinę veiklą; 

2.3.2. įmonės ir verslo veiklą vykdantys privatūs asmenys, nuomojantys savo veiklai 
vykdyti nekilnojamąjį turtą iš Marijampolės savivaldybės, tačiau tiesiogiai neatitinkantys LRV 
nutarimo 3.2 punkto nuostatų, kurių patirtos prastovos dėl karantino sudarė daugiau kaip 50 proc. 
įmonės veiklos apimties karantino laikotarpiu, vertinant prastovos trukmę ir darbuotojų dalį, 
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kuriems buvo įformintos prastovos, atleidžiami nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčių. Šios 
įmonės ir verslo veiklą vykdantys privatūs asmenys privalo pateikti tinkamai įformintus 
dokumentus apie prastovas, paskelbtas dėl karantino ir/ar kitus dokumentus, pagrindžiančius 
veiklos vykdymo apribojimus dėl paskelbto karantino (pateiktus prašymus dėl verslo liudijimo 
galiojimo sustabdymo, nuorodas į teisės aktus ar kitus dokumentus). 
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