
 
 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

S P R E N D I M A S 

DĖL ROKIŠKIO RAJONO VERSLO PLĖTROS KOMISIJOS 2017 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITOS PATVIRTINIMO 

 

2018 m. sausio 23 d. Nr. TS-14 

Rokiškis 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,  

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. TS-186 patvirtintų  

Rokiškio rajono verslo plėtros komisijos nuostatų 6.2. punktu Rokiškio rajono savivaldybės taryba  

n u s p r e n d ž i a: 

 Patvirtinti Rokiškio rajono verslo plėtros komisijos 2017 metų veiklos ataskaitą 

(pridedama). 

 Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų 

komisijai, skundą (prašymą) paduodant jos buveinėje Vilniuje (adresas – Žygimantų g. 2, Vilnius), 

Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta 

tvarka. 

 

 

Savivaldybės meras                Antanas Vagonis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilma Mečiukonienė 



 PATVIRTINTA 

       Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 

       2018 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. TS-14 

 

ROKIŠKIO RAJONO VERSLO PLĖTROS KOMISIJOS 

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 2015 m. rugpjūčio 28 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-186 

patvirtinti Rokiškio rajono verslo plėtros komisijos nuostatai, o sprendimu Nr. TS-185 – Rokiškio 

rajono verslo plėtros komisija (toliau – komisija). Komisija skirta vertinti ir formuoti palankią 

rajone verslo aplinką, teikti pasiūlymus rajono savivaldybės tarybai dėl verslo aplinkos gerinimo. 

2017 m. du kartus Rokiškio rajono savivaldybės taryboje iš dalies buvo keičiami Komisijos nariai 

vietoje Simono Tuskos, asociacijos „Rokiškio verslo klubas“ deleguoto nario, patvirtintas naujas 

narys Raimondas Tarvydis, ir vietoje Tado Barausko, Rokiškio rajono savivaldybės mero patarėjo, 

patvirtinta mero patarėja Inga Tidikienė. 

 2017 m. surengtas 1 Rokiškio rajono verslo plėtros komisijos posėdis, kuriame svarstyti 

svarbūs rajonui klausimai: pajamų mokesčio nustatymas už verslo liudijimus 2018 m. Po ilgų 

diskusijų nuspręsta palikti 2017 m. galiojančius fiksuoto pajamų mokesčio dydžius už verslo 

liudijimus ir galiojančias lengvatas. Taip pat buvo diskutuota dėl Rokiškio rajono savivaldybės 

smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatų keitimo ir 2018 m. subsidijos verslo idėjai 

įgyvendinti projektų konkurso organizavimo poreikio ir galimybių. Komisija neturėjo pastabų dėl 

numatomų keisti Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos 

nuostatų, bei pritarė idėjos konkurso organizavimui, tačiau paramos gavėjus siūlo apibrėžti tik 

fizinius asmenis. Komisijos nariai posėdžio metu buvo supažindinti su Lietuvos regioninės politikos 

gairių projektu iki 2027 m. bei Rokiškio r. savivaldybės administracijos pasiūlymu numatyti šias 

Panevėžio regiono specializacijos kryptis: inžinerijos pramonę (apimtų tiek elektronikos, metalo 

gaminių, automobilių ir kitų transporto priemonių, robotikos, medicinos, ir kitų prietaisų gamybos 

šakas); maisto ir gėrimų pramonę; medienos ruošą ir apdirbimą, miškininkystę; baldų ir tekstilės 

sektorių; žemės ūkį. Pastabų dėl specializacijos krypčių Komisijos nariai neturėjo ir joms buvo 

pritarta. Komisijos nariams taip pat buvo pateikta informacija apie projektinę idėją „Viešosios 

infrastruktūros, reikalingos apleistos teritorijos  Vilties g. 46, Rokiškyje pritaikymui verslui, plėtra“, 

kuri pateikta pagal LR vidaus reikalų ministerijos paskelbtą kvietimą teikti priešprojektinius 

pasiūlymus ES struktūrinės paramos valstybinio planavimo priemonę „Miestų inžinerinės 

infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“.  
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