LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
FINANSŲ IR EKONOMIKOS KOMITETAS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2019 m. birželio 13 d. Nr. 1
Lazdijai
Posėdis įvyko 2019-06-13 15.00-16.00 val.
Posėdžio pirmininkas – J. Pankauskas, komiteto pirmininkas.
Posėdžio sekretorius – E. Brusokas, komiteto narys.
Posėdyje dalyvavo komiteto nariai: A. Klėjus, A. Margelis, D. Ambrazevičienė.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininko tvirtinimo.
2. Dėl Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojo tvirtinimo.
3. Dėl projekto „Kapčiamiesčio bendruomenės namų įrengimas pritaikant visuomenės
poreikiams“ naudos ir tikslingumo vietos bendruomenei.
5. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. 5TS-1578
„Dėl 2019 metų Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
6. Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuoto
pajamų mokesčio dydžio nustatymo 2020 metams.
Posėdžio pirmininkas J. Pankauskas siūlė 3 darbotvarkės klausimą svarstyti paskutiniu, t. y.
šeštuoju klausimu.
Pritarta bendru sutarimu.

1. SVARSTYTA:
Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininko tvirtinimas.
KALBĖJO:
J. Pankauskas, posėdžio pirmininkas.
Atsižvelgdamas į Savivaldybės mero 2019 m. gegužės 17 d. potvarkį Nr. 7V-38 „Dėl
Lazdijų rajono savivaldybės tarybos komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų kandidatūrų“, siūlė
Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininku skirti Justą Pankauską.
Paprašė už tai balsuoti.
Už – 4 komiteto nariai.
NUTARTA:
Skirti Justą Pankauską Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininku.
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2. SVARSTYTA:
Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojo tvirtinimas.
KALBĖJO:
J. Pankauskas, posėdžio pirmininkas.
Atsižvelgdamas į Savivaldybės mero 2019 m. gegužės 17 d. potvarkį Nr. 7V-38 „Dėl
Lazdijų rajono savivaldybės tarybos komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų kandidatūrų“, siūlė
Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotoju skirti Audrių Klėjų.
Paprašė už tai balsuoti.
Už – 4 komiteto nariai.
NUTARTA:
Skirti Audrių Klėjų Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotoju.

3. SVARSTYTA:
Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. 5TS-1578 „Dėl
2019 metų Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.
KALBĖJO:
Š. Dumbliauskienė, Finansų skyriaus vedėja.
Supažindino komiteto narius su siūlomais biudžeto pakeitimais.
Vyko diskusija dėl konkrečių biudžeto pakeitimų, buvo aiškinamasi dėl ES finansinės
paramos paskirstymo.
J. Pankauskas, posėdžio pirmininkas.
Kvietė komiteto narius pritarti sprendimo projektui „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės
tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. 5TS-1578 „Dėl 2019 metų Lazdijų rajono
savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pritarta bendru sutarimu.
NUTARTA:
Pritarti sprendimo projektui „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d.
sprendimo Nr. 5TS-1578 „Dėl 2019 metų Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“
pakeitimo“.

4. SVARSTYTA:
Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuoto
pajamų mokesčio dydžio nustatymas 2020 metams.
KALBĖJO:
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R. Kupstas, Ekonomikos skyriaus vyr. specialistas.
Pakomentavo komiteto nariams sprendimo projektą.
Diskusijoje svarstomu klausimu dalyvavo komiteto nariai: J. Pankauskas (siūlė Ekonomikos
skyriui padaryti 4–5 metų stebėseną (monitoringą) apie išduodamų verslo liudijimų skaičių), A.
Klėjus ( siūlė pritarti

siūlomam sprendimo

projektui, o

kitais metais

įkainius peržiūrėti),

Ekonomikos skyriaus vyr. specialistas R. Kupstas.
J. Pankauskas, posėdžio pirmininkas.
Kvietė komiteto narius pritarti sprendimo projektui „Dėl individualios veiklos, kuria gali
būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo 2020
metams“.
Pritarta bendru sutarimu.
NUTARTA:
Pritarti sprendimo projektui „Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint
verslo liudijimą, rūšių fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo 2020 metams“.

5. SVARSTYTA:
Projekto „Kapčiamiesčio bendruomenės namų įrengimas pritaikant visuomenės poreikiams“
nauda ir tikslingumas vietos bendruomenei.
KALBĖJO:
Š. Dumbliauskienė, Finansų skyriaus vedėja.
Diskusijoje svarstomu klausimu dalyvavo komiteto nariai: J. Pankauskas, A. Klėjus, A.
Margelis, D. Ambrazevičienė, Kapčiamiesčio bendruomenės nariai, Dzūkijos VVG Vietos plėtros
strategijos administravimo vadovė E. Gudišauskienė.
Vyko diskusija dėl teiktos paraiškos, procedūrinių klausimų, viešųjų pirkimų, pastato
nuomos, viso pastato rekonstrukcijos įvertinimo, finansinių srautų.
J. Pankauskas, posėdžio pirmininkas.
Pasakė, kad Koalicija remia projektą „Kapčiamiesčio bendruomenės namų įrengimas
pritaikant visuomenės poreikiams“.
A. Margelis, komiteto narys.
Siūlė per savaitę pasirašyti finansavimo sutartį su Kapčiamiesčio bendruomene.
A. Klėjus, komiteto pirmininko pavaduotojas.
Siūlė pritarti Kapčiamiesčio bendruomenės projektui. Pasakė, kad ateityje planuojamos
biudžeto lėšos turi būti iš anksto įtrauktos į biudžetą ir numatytos atskiromis eilutėmis. Taip pat į
komiteto nutarimą siūlė įrašyti, kad Tarybos posėdžio metu nebūtų daromi esminiai pakeitimai
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sprendimo projekte tam, kad skirti finansavimą perskirstant lėšas.
J. Pankauskas, posėdžio pirmininkas.
Kvietė komiteto narius pritarti pateiktiems pasiūlymams.
Pritarta bendru sutarimu.
NUTARTA:
1. Pritarti projektui „Kapčiamiesčio bendruomenės namų įrengimas pritaikant visuomenės
poreikiams“.
2. Pasirašyti finansavimo sutartį su Kapčiamiesčio bendruomene per savaitę.
3. Siūlyti:
3.1. kad planuojamos biudžeto lėšos ateityje būtų iš anksto įtrauktos į biudžetą ir numatytos
atskiromis eilutėmis.
3.2. tobulinti rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektų dėl biudžeto pakeitimo
rengimą tam, kad tarybos posėdžio metu nebūtų daromi esminiai pakeitimai sprendimo projekte ir
taip skiriamas finansavimas perskirstant lėšas.

PRIDEDAMA:
1. Garso skaitmeninio įrašo kompiuterinė laikmena (kompaktinis diskas).
2. Finansų ir ekonomikos komiteto posėdžio garso skaitmeninio įrašo protokolas.

Posėdžio pirmininkas

Justas Pankauskas

Posėdžio sekretorius

Evaldas Brusokas

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
FINANSŲ IR EKONOMIKOS KOMITETAS
2019-06-13 POSĖDŽIO NR. 1
GARSO SKAITMENINIO ĮRAŠO PROTOKOLAS

Posėdis įvyko 2019-06-13 15.00-16.00 val.
Posėdžio pirmininkas – J. Pankauskas, komiteto pirmininkas.
Posėdžio sekretorius – E. Brusokas, komiteto narys.
Rajono savivaldybės tarybos posėdžio garso skaitmeninis įrašas padarytas naudojant
“Danish interpretation system'“ konferencinių įrašų aparatūrą ir nešiojamąjį kompiuterį „Lenovo
3000 N200“. Įrašymui naudota kompiuterinė programinė įranga „Audacity 1.2.4.“
Įrašo trukmė – 00 val. 53 min. 17 sek.
Failo dydis – 58,8 MB (61.664.458 baitų).
Garso įrašo sparta – 154 kbps.
Garso skaitmeninis įrašas perkeliamas į kompiuterinę laikmeną – vienkartinio įrašymo
kompaktinį diską, kuris saugomas teisės aktų nustatyta tvarka.

Posėdžio sekretorius

Evaldas Brusokas

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
FINANSŲ IR EKONOMIKOS KOMITETAS
POSĖDYJE DALYVAVUSIŲ TARYBOS NARIŲ SĄRAŠAS

2019-06-13

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Tarybos nario vardas ir pavardė
J. Pankauskas
A. Klėjus
E. Brusokas
A. Margelis
D. Ambrazevičienė

Posėdžio data ir laikas
2019-06-13 15.00-16.00
2019-06-13 15.00-16.00
2019-06-13 15.00-16.00
2019-06-13 15.00-16.00
2019-06-13 15.00-16.00

Tarybos nario darbo
laikas (valandomis)
1 val.
1 val.
1 val.
1 val.
1 val.

PRIDEDAMA. Komiteto 1 posėdžio protokolas.

Posėdžio sekretorius

Evaldas Brusokas

