
 
 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL ROKIŠKIO RAJONO VERSLO PLĖTROS KOMISIJOS 2020 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITOS PATVIRTINIMO 

 

2020 m. gruodžio 23 d. Nr. TS-310 

Rokiškis 

 

 

Vadovaudamasi 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 2020 metų veiklos ataskaitą 

(pridedama). 

 Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras                Ramūnas Godeliauskas 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 Justina Daščioraitė 



PATVIRTINTA 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos  

2020 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. TS-310 

 

ROKIŠKIO RAJONO VERSLO PLĖTROS KOMISIJOS 

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

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

patvirtinti Rokiškio rajono verslo plėtros komisijos nuostatai, o 2019 m. birželio 28 d. sprendimu 

Nr. TS-168 – 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.  

 2020 m. surengti 3 Rokiškio rajono verslo plėtros komisijos posėdžiai, kuriuose svarstyti 

svarbūs rajonui klausimai: dėl veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių ir 

fiksuotų pajamų mokesčio dydžių sąrašo ir dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, 

taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metams, nustatymo.  

 2020 m. gegužės  22 d. Rokiškio rajono savivaldybės mero Ramūno Godeliausko iniciatyva 

buvo sušauktas posėdis, kuriame aptarti pajamų mokesčio už veiklas, kuriomis verčiamasi turint 

verslo liudijimus dydžiai, esant ekstremaliai situacijai. Po diskusijų, vienbalsiai nutarta siūlyti 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybai atleisti Rokiškio rajone asmenis, įsigyjančius verslo liudijimus 

vykdomai veiklai, nuo fiksuotų pajamų mokesčių iki 2020 m. gruodžio  31 d. 2020 m. gegužės 29 

d. Rokiškio rajono savivaldybės taryboje priimtas sprendimas Nr. TS-161 „Dėl atleidimo nuo 

fiksuotų pajamų mokesčio įsigijus verslo liudijimus 2020 m. vykdomai veiklai“.  2020 m. rugsėjo 8 

d. vykusiame Komisijos posėdyje buvo svarstytas klausimas dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių 

ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metams, nustatymo. Buvo pristatyta parengta 

apžvalga dėl fiksuotų pajamų mokesčių dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2020 

m. Komisija pritarė, kad 2021-iesiems metams būtų palikti iki šiol galiojusieji tarifai ir lengvatos, 

kurie galiojo 2020 m. rugsėjo 8 d. Taip pat nutarta, jog veiklos rūšims, kurioms gyventojai nėra 

išsiėmę verslo liudijimų, nustatyti simbolinį 1 Eur mokestį. Taip siekiant asmenis paskatinti vykdyti 

veiklas ir jas vykdyti legaliai. 2020 m. du kartus keitėsi Komisijos sudėtis. Rokiškio rajono 

savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. TS-216, pasikeitus pareigybėms, 

Komisijos narę Justiną Daščioraitę pakeitė mero patarėja Vita Mykolaitienė. 2020 m. rugsėjo 25 d. 

sprendimu Nr. TS-225, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos Panevėžio klientų aptarnavimo departamento 2020 m. rugpjūčio 24 d. raštu į Komisiją 

deleguota Dalia Starkuvienė – Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Rokiškio skyriaus vedėja, kuri 

pakeitė Virginijų Strazdą. 

   Taip pat buvo patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros 

veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaita už 2020 m., Rokiškio rajono verslo plėtros komisijos ataskaita 

už 2020 m. 

 Dėl šalyje paskelbto karantino, tradicija tapęs išvažiuojamasis Verslo plėtros komisijos 

posėdis į vieną iš Rokiškio rajone veikiančių įmonių, kuriame pristatoma metinė Komisijos 

ataskaita, neįvyko.  
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