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Nr.

Atsižvelgdama į nepalankią situaciją, susiklosčiusią dėl pandemijos COVID-19 ir LR Vyriausybės
2020 m. kovo 14 d. nutarimu paskelbto karantino šalyje, Kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmų
Vilkaviškio atstovybė kartu su Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centru 2020 m. balandžio mėnesį
inicijavo verslininkų apklausą ir išsiaiškino, kaip karantino metu įvesti apribojimai paveikė rajono verslus.
Apibendrinus apklausos rezultatus 2020 m. gegužės 12 d. buvo surengtas KPPAR Vilkaviškio
atstovybės susirinkimas, kuriame aptartos galimos vietos savivaldos pagalbos priemonės Vilkaviškio rajono
savivaldybės teritorijoje veikiančiam verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19.
Teikiame minėto susirinkimo protokolo išrašą ir tikimės, kad Savivaldybės parama padės atsigauti ir
sustiprins karantino metu nukentėjusias rajono verslo įmones bei verslininkus.

KPPAR Vilkaviškio atstovybės 2020 m. gegužės 12 d. susirinkimo Protokolo Nr. 5 išrašas
„NUTARTA: Siūlyti Vilkaviškio rajono savivaldybei KPPAR Vilkaviškio atstovybės susirinkime
apsvarstytas verslo paramos priemones kaip galimas taikyti vietiniams verslams, nukentėjusiems nuo
COVID-19.

1. Įmonėms, kurios karantino laikotarpiu turėjo prastovų arba kurių veikla buvo sustabdyta,
50 proc. sumažinti žemės, valstybinės žemės nuomos, nekilnojamojo turto mokesčius bei
nuomos mokestį už patalpas, nuomojamas iš Savivaldybės, arba atsižvelgiant į konkrečią
įmonės situaciją 3-6 mėnesiams atleisti nuo šių mokesčių.
2. Po karantino iki metų pabaigos Kavinių, kitų viešojo maitinimo įstaigų veiklą leisti visose
prie jų esančiose viešose erdvėse (pvz., J. Basanavičiaus aikštėje, Vilkaviškyje, ir kt.)
netaikant mokesčių.
3. Peržiūrėti Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programą, COVID-19 įtaką verslui ir
padidinti numatomos paramos sumas ir iškart paskelbti kvietimus.
4. Savarankiškai dirbantiems asmenims, finansiškai nukentėjusiems nuo COVID-19, iš
Savivaldybės biudžeto skirti vienkartinę tikslinę paramą, kuri sudarytų 50 proc. Vyriausybės
nustatytos išmokos (šiuo metu šios subsidijos dydis – 257 Eur). Ši tvarka galiotų tiems
savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie kreiptųsi į Savivaldybę dėl išmokos gavimo ir
atitiktų paramos skyrimo kriterijus.
5. Nustatyti, kad individualia veikla užsiimančių gyventojų sumokėtas mokestis už verslo
liudijimą 2020 metais būtų įskaitytas 2021 metais tuo fiksuoto mokesčio dydžiu, kuris buvo
sumokėtas už laikotarpį, kai karantino metu teisės aktais buvo apribota ar uždrausta jų
veikla. Ši tvarka galiotų tiems gyventojams, kurie kreiptųsi dėl verslo liudijimo gavimo į
Valstybinę mokesčių inspekciją.
6. Nustatyti, kad įmonėms ir fiziniams asmenims, kurie dar iki karantino buvo įsigiję leidimus
prekiauti ir teikti paslaugas, tačiau jais nepasinaudojo, būtų pratęstas šių leidimų galiojimo
terminas tokiam laikotarpiui, kiek truko jų veiklos apribojimai dėl COVID-19.
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