
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO TARYBOS  

POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 1 

 

2019 m. vasario 27 d. 11.00 val. 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės verslo tarybą sudaro 9 asmenys (2019 m. vasario 22 d. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. B-TS-1353 „Dėl Vilkaviškio rajono 

savivaldybės verslo tarybos sudarymo“). Posėdyje dalyvauja 7 verslo tarybos nariai (sąrašas 

pridedamas). Posėdyje taip pat dalyvauja žemės ūkio kooperatyvo „Vilkaviškio grūdai“ atstovė Inga 

Galinienė, Lietuvos pieno gamintojų asociacijos Vilkaviškio skyriaus narys Arvydas Šlivinskas. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Posėdžio pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai. 

2. Dėl verslo tarybos pirmininko rinkimų. 

3. Dėl 2019 m. Vilkaviškio rajono verslo tarybos 2019 metų veiklos plano sudarymo. 

4. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Posėdžio pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai. 

Pranešėjas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Vitas Gavėnas 

informavo, kad vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės verslo tarybos darbo reglamento, 

patvirtinto 2019 m. vasario 22 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-TS-

1353 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės verslo tarybos sudarymo“, 20 punktu, verslo tarybos 

posėdžių sekretoriumi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skiriamas Savivaldybės 

administracijos valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pranešėjas 

informavo, kad 2019 m. vasario 27 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, 

Vilkaviškio rajono savivaldybės verslo tarybos posėdžio sekretore yra paskirta Investicijų, 

strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Jurga Grigaliūnaitė. Pranešėjas 

taip pat pasiūlė šio posėdžio pirmininkaujančiu išrinkti Liną Dubicką, Kauno prekybos, pramonės ir 

amatų rūmų Vilkaviškio atstovybės vadovą. 

NUTARTA. Vienbalsiai nutarta pirmininkaujančiu išrinkti Liną Dubicką, sekretore 

– Jurgą Grigaliūnaitę. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl verslo tarybos pirmininko rinkimų. 

Pranešėjas Linas Dubickas pateikė pasiūlymą, jog šiame posėdyje nebūtų renkamas 

Vilkaviškio rajono savivaldybės verslo tarybos pirmininkas, kadangi š. m. kovo mėn. vyksta 

Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai, po kurių gali pasikeisti ir Verslo taryboje esantys asmenys. 

Pranešėjas pateikė pasiūlymą, kad verslo tarybos pirmininko rinkimą atidėti iki artimiausio  

posėdžio.  

NUTARTA. Vienbalsiai nutarta šį klausimą svarstyti kitame Vilkaviškio rajono 

savivaldybės verslo tarybos posėdyje.  
 

3. SVARSTYTA. Dėl 2019 m. Vilkaviškio rajono verslo tarybos 2019 metų veiklos 

plano sudarymo. 

Pranešėjas Linas Dubickas pristatė siūlomą Vilkaviškio rajono savivaldybės verslo tarybos 

2019 m. veiklos planą, t. y. klausimus, kuriuos siūloma svarstyti verslo tarybos posėdžių metu: 

1. Dėl Vilkaviškio rajono bendrojo plano koregavimo ir finansavimo užtikrinimo. 

2. Dėl žemės, žemės nuomos, nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo / 

peržiūrėjimo. 



3. Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų 

pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų nustatymo Vilkaviškio rajono savivaldybėje. 

4. Dėl pavežėjimo sąlygų gerinimo iš kaimo vietovių į rajono centrą. Dėl galimybės 

kompensuoti pavežėjimo išlaidas asmenims, vykstantiems į (iš) darbo. 

5. Investicijų pritraukimo skatinimo politika. 

6. Dėl laisvų žemės sklypų sąrašo pateikimo visuomenei. 

7. Dėl nenaudojamo nekilnojamojo turto pripažinimo bešeimininkiu, dėl kadastrinių 

matavimų atlikimo (dėl privačios iniciatyvos finansuoti tokių matavimų parengimą), žemės sklypų 

pardavimo per aukcionus.  

NUTARTA. Vienbalsiai nutarta pritarti pasiūlytam 2019 m. veiklos planui. 

 

4. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Bendru sutarimu buvo nuspręsta kitą Vilkaviškio rajono savivaldybės verslo tarybos posėdį 

šaukti balandžio 16–17 d. (tiksli data bus suderinta balandžio mėn. pradžioje).  Preliminari posėdžio 

valanda – 16.00 val. Nustatyti, kad sekančiame verslo tarybos posėdyje būtų svarstomi šie 

klausimai: 

1.   Dėl Vilkaviškio rajono bendrojo plano koregavimo ir finansavimo užtikrinimo. 

2. Dėl žemės, žemės nuomos, nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo / 

peržiūrėjimo. 

Į posėdį pakviesti Finansų ir biudžeto skyriaus vedėją Viliją Tautvydienę (dėl antrojo 

klausimo) ir Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistus Edmundą Rumbiną ir Vitą 

Valaitienę (dėl pirmojo klausimo).  

 

 

 

Posėdžio pirmininkas         Linas Dubickas 

 

Posėdžio sekretorius Jurga Grigaliūnaitė 


