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    2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 
TARYBA. 2020 metų sausio 1 d. prasidėjo antrieji 9-ojo šaukimo savivaldybės tarybos 
darbo metai. Esu išrinktas su Lietuvos socialdemokratų partijos sąrašu. 2020 metais  kovą 
sukako 30 metų, kai bendruomenė patiki ją atstovauju Neringos savivaldybės taryboje. 
Darbuojuosi LSDP tarybos frakcijoje. 
Taryboje esu dviejų komitetų narys. 2020 metais tęsiau darbą vadovaujant Neringos 
savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų ir ūkio plėtros komitetui (BFŪPK), esu ir Kontrolės 
komiteto narys, taip pat esu savivaldybės Etikos komisijos narys, Neringos savivaldybės 
Jaunimo reikalų tarybos (JRT) ir Neringos nevyriausybinių organizacijų tarybos (NVO) 
narys. 
2020 metais įvyko 12 tarybos posėdžių, visuose juose dalyvavau, pusė jų vyko nuotoliniu 
būdu per Zoom programą. Tarybos darbotvarkėje turėjome 307 klausimus, kuriais priėmėme 
sprendimus.  
 
BIUDŽETO, FINANSŲ ir ŪKIO PLĖTROS KOMITETAS (BFŪPK). Kaip jau pastebėjau, 
metai buvo išimtiniai savo ribojimais, suvaržymais, todėl ir tarybos nario darbas buvo 
panašus. Kaip komiteto pirmininkui, reikėjo kiek kitokiomis sąlygomis rengti posėdžius ir  
posėdžiauti. Savivaldybėje nuolat bendrauju su mūsų gyventojais (rinkėjais), diskutuojame 
visais gyventojams ir svečiams klausimais.  
Nežiūrint į tai, kad gyvenimas suvaržytas dėl Covid19 pandemijos, 2020 metai buvo 
savotiškai darbingi. Pats turėjau pakankamai veiklos komitete, organizavau keletą 
išplėstinių/išvažiuojamųjų posėdžių, naujoviškai svarstėme 2020 m. savivaldybės biudžeto 
projektą. Ataskaitiniais metais pusė posėdžių vyko nuotoliniu būdu, kita pusė tiesioginio 
kontakto būdu. Veikla per nuotolį atrodytų palengvina, supaprastina posėdžių, pasitarimų 
susibūrimą, bet iš kitos pusės, nebuvimas tiesioginio, vadinamo socialinio kontakto, 
diskusijoms, nuomonių pasikeitimui, mano vertinimu, nėra pilnavertiški. 

Kaip komiteto pirmininkas 2020 metais organizavau šešiolika (16) komiteto posėdžių, keturi 
iš jų ( rugpjūčio, rugsėjo, spalio ir lapkričio) buvo jungtiniai kartu su Kontrolės komitetu. 
Biudžeto, finansų ir ūkio plėtros komitetas  rinkosi į dvylika (12) eilinių, tris (3) išplėstinius, 
vienas (1) iš jų išvažiuojamasis bei vienas (1) iš keturių dalių, per dvi dienas – 2020 metų 
savivaldybės biudžeto projekto svarstymas.  

Viso posėdžiuose svarstyti ir priimti sprendimai daugiau nei 250 klausimais. Didelę dalį 
svarstomų klausimų  sudarė tarybos sprendimų projektai susiję su savivaldybės įmonių, 



įstaigų finansiniais klausimais. Nėra posėdžio, kad nebūtų socialinės paramos, švietimo ir 
sporto, kultūros, verslo ir strateginės plėtros, ir suprantama, biudžeto skyrių parengtų 
sprendimų projektų su įvairiomis tvarkomis, aprašais ar taisyklėmis dėl paramų, išmokų, 
lengvatų, strateginio plėtros plano ar biudžeto ir pan. Pastebėsiu, kad nėra nei vieno 
klausimo, kuris nebūtų kam nors svarbus, todėl stengiamės atsakingai įsigilinti į 
problematiką prieš priimant sprendimus. Įprastai vidutiniškai komiteto posėdžio darbotvarkė 
būna suformuojama iš 20 -25 klausimų. Bet kasmet būna ir spalio mėnesio komiteto posėdis, 
kai pagal nusistovėjusią daugiametę patirtį, lapkričio mėnesio tarybai teikiami sprendimų 
projektai dėl žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų suteikimo. Šis posėdis visada 
būna gausiausias klausimų prasme. 2020 metais spalio mėnesio komiteto posėdyje jų būta  
net 64, tai, kad atsakingai susipažinti ir išnagrinėti perengtus sprendimo projektus, 
pridedamąja medžiagą reikia skirti tinkamai laiko. 

Kaip komiteto pirmininkas inicijavau ir organizavau kitokį, nei anksčiau, savivaldybės 
biudžeto projekto svarstymą. Vasario 10 ir 11 dienomis turėjome po du posėdžius per dieną, 
kurių metu kvietėme susitikti savivaldybės administracijos vadovus ir visų bendrovių, 
įstaigų, įmonių, skyrių vadovus ir specialistus, asignavimų valdytojus, programų 
koordinatorius aptarti parengtą 2020 metų savivaldybės biudžeto projektą. Manau, kad tie 
posėdžiai buvo naudingi tarybos nariams, nes dalyvavo ne tik biudžeto, finansų ir ūkio 
plėtros komiteto nariai, bet ir patiems administracijos ir savivaldybės įstaigų vadovams, 
specialistams, kurie turėjo progą pristatyti savo planuojamas strateginio plano veiklas, 
stiprias ir silpnas vietas, kurias siekiama stiprinti su naujuoju biudžetu. 
Kviečiau neeilinius komiteto posėdžiaus įvairiais aktualiais savivaldybei ir gyventojams 
klausimais. Vasario 5 d. svarstėme klausimą „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi 
Neringos savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti 
Nidoje ir Pervalkoje“, kur kvietėme verslo atstovus ir gyventojus apsitarti ypač aktualia 
tema.  
Birželio 10 d. atlaisvėjus karantino sąlygoms, organizavau išvažiuojamąjį posėdį į 
Juodkrantę. Posėdžio darbotvarkėje „Dėl susipažinimo su atliktais ir vykstančiais 
Juodkrantės gyvenvietės tvarkymo darbais“. Važiavome įvertinti nuolat rūpesčių keliančio 
Raganų kalno tako ir jo aplinkos būklės; Susipažinti su Juodkrantės vaikų darželio 
rekonstrukcijos eiga. Apžiūrėjome ir pasidalinome nuomonėmis dėl naujai įrengto, 
nevienareikšmiai bendruomenėje vertinto, pėsčiųjų tako iš gyvenvietės į paplūdimį. 
Išvažiuojamojo posėdžio dalyviai su „Neringos muziejai“ vadove ir specialistais aptarėme 
Raganų kalno ekspozicijos reikalus, tako ir skulptūrų bėdas. Aptarti šio objekto sutvarkymo 
žingsniai. 

Rugsėjo 30 dieną, įsibėgėjus rudeniui, sukviečiau komiteto narius, administracijos vadovus, 
KNNP administracijos ir kt. specialistus apžvelgti vasaros veiklas, atliktus ir vykdomus 
darbus, rudens-žiemos planus. Pandeminiu, suvaržytos vasaros laikmetyje savivaldybėje 
vyko daug renginių, vykdyta statybų, rengta projektų, todėl inicijavau išplėstinį posėdį visai 
puokštei aktualių klausimų aptarti. 
 
Stengiausi svarbius Neringai klausimus aptarti su kolegomis tarybos nariais, administracijos 



vadovais ir pareigūnais. Labai svarbūs tokie posėdžiai, kada atvirai diskutuojama, ieškoma 
sprendimų iš sudėtingų situacijų. Visi žinome, kad vienas aktualiausių klausimų automobilių 
parkavimas, iš esmės, visoje Neringoje. Kartu su Neringos gyventojais, verslu, bendruomene 
turime ieškoti ir sutarti dėl daugumai priimtinos tvarkos.  
Bendru sutarimu pritarta, kad būtina peržiūrėti įvažiavimo į Neringos savivaldybę transporto 
įkainius. Ne mažiau svarbus bendruomenei klausimas yra dėl šalto vandens ir nuotekų 
subsidijų. Didelė šios subsidijos dalis atitenka viešbučiams ir „antruosius“ ar net 
„trečiuosius“ namus turintiems asmenims, tokia „parama“ savivaldybės biudžeto sąskaita 
yra abejotina ir neteisinga.  
Aktyviai dalyvavau rengiant pagrindinį Neringos savivaldybės plėtros dokumentą – 2021-
2030 metų Neringos savivaldybės Strateginį plėtros planą, įrankį, kuriuo nusimatome savo 
miesto ateities prioritetus, tikslus, uždavinius, priemones. 
2021 metais taip pat planuoju organizuoti komiteto atvirus posėdžius kviečiant savivaldybės 
bendruomenę diskusijai aktualias klausimais. 
 
KONTROLĖS KOMITETAS. Kontrolės komitete tęsiau darbą. Metų paskutinę posėdį 
keitėsi komiteto pirmininkas. Buvęs pirmininkas jau nuo pavasario ruošėsi „skrydžiui“ iš 
Neringos, todėl  bendru sutarimu teko organizuoti pusę visų šio komiteto posėdžių, kurie 
buvo jungtiniai su BFŪPK. Kartu su Kontrolės komiteto nariais svarstėme reglamentu 
deleguotų funkcijų klausimus, Kontrolieriaus tarnybos pateiktus auditus. 
 
ETIKOS KOMISIJA. 2019 m. gegužės 8 d. sprendimu T1-76 tęsiau darbą ir savivaldybės 
Etikos komisijoje. 2020 m. buvo šaukta 10 etikos komisijos susirinkimų, smagu pastebėti, 
kad šiai komisijai neatsiranda „rimtesnio“ darbo, tai komisijoje aptardavome einamuosius 
klausimus susijusius su etikos, nusišalinimo klausimais taryboje. Peršasi išvada, kad esame 
pakankamai tolerantiški ir pakantūs vieni kitų atžvilgiu, kartais nuryjame kokį ir, atrodytų, 
kartesnį žodį savo ar kolegos atžvilgiu ar pan. Apsieinama be kreipimųsi į Etikos komisiją. 
 
KITA VEIKLA. Šioje kadencijoje tęsiu savo veiklą Nevyriausybinių organizacijų tarybos 
(NVO) sudėtyje, esu tarybos narys. Tiesa, čia atstovauju asocijuotą narį – Nidos teniso klubą. 
Savivaldybėje turime keletą NVO priskiriamų organizacijų, kurios vykdo savo veiklą, 
tačiau, vis norisi liūdnai kartotis, kad situacija su NVO Neringoje yra pakankamai pasyvi. 
Atsižvelgiant į savivaldybės nuolatinių gyventojų skaičių, pas mus yra nemažai 
nevyriausybinių organizacijų vykdančių savo veiklas, tačiau bendriems klausimams spręsti, 
būti aktyviais bendrose veiklose, projektuose yra energijos trūkumas. NVO vangiai 
dalyvauja bendruomenės gyvenime. Retai sulaukiame bendruomeninių iniciatyvų, trūksta 
asmenų įsitraukimo į savivaldybės tarybos sudaromas komisijas. Pats sau užduodu 
klausimus kodėl. Dauguma mūsų priklauso įvairioms asociacijoms, klubams, būreliams, o 
viešajame gyvenime dalyvauti vengiame. Gal mūsų gyventojai sezono metu dirba tiek, jog 
kitu metu mieliau ilsisi. Asmeniškai labai norisi išgirsti bendruomenės balsą aktuliais 
klausimais. Daug diskusijų persikelia į socialinius tinklus, ten tikrai yra ypač aktyvių narių, 



tačiau šioje platformoje per daug aistrų, net neapykantos, kur negalima adekvačiai ieškoti 
sprendimų. Gal neturime tinkamo įrankio bendruomenės nuomonei ir pasiūlymams surinkti. 
 
Jaunimo reikalų taryboje (JRT) 2020 metais buvome pakankamai aktyvūs, išskyrus mūsų 
jaunąjį pirmininką. Grubiai tariant šią tarybą sudaro pusė jaunimo ( iki 29 m), ir kita pusė 
nebe jaunimas. Bendrai sutarėme, kad vadovauti šiai tarybai suteiksime galimybę aktyviam 
Neringos gimnazijos gimnazistui. Tačiau nei pirmininkui, nei komisijai nepasisekė, nes 
pirmininkas „neužsikūrė“ visuomeninei veiklai. Tačiau visa taryba su savivaldybės jaunimo 
reikalų koordinatoriais, nes 2020 metais turėjo jų 2, rinkosi pakankamai pavyzdingai. 
Siekėme įgyvendinti JRT programą. Buvo pasiūlytos naujos svarbios savivaldybės 
gyvavimui iniciatyvos. Parengtas Studijų rėmimo programos aprašo projektas, kuris turėtų 
pasitarnauti neringiškiams po studijų grįžti gyventi namo ir kt. iniciatyvos.  
  
Dar vis esu „Neringos – Fehmarn draugystės“ komiteto narys nuo pat jo sukūrimo, prieš 20 
metų“ pradžios. 
Kasmet susitinkame su Neringos miesto partneriais, svečiais iš Vokietijos Fehmarn salos, 
kurie vasarą aplanko Neringą. 2019 metų pabaigoje komitetas suaktino veiklą ir pradėjome 
rengtis 2020 gegužę turėjusiam vykti draugystės 20 -ečiui Neringoje. Deja, viskas persikėlė 
į geresnius, sveikesnius laikus, darbui labai neįsilingavus. 
 
PABAIGAI. Noriu pakartoti, ką nuolat sakau, kad esu neabejingas tam kas vyksta mūsų 
savivaldybėje. Stengiuosi stebėti ir fiksuoti, dažnai įamžinu foto atmintyje. Pats nuolat 
mokausi, o sukaupta patirtimi ir patarimais stengiuosi dalintis su specialistais, darbuotojais 
ir gyventojais. Viliuos, kad 2021 metų tarybos nario ataskaitoje bus daugiau pozityvo, 
metuose būsiu aktyvesnis aš pats ir mūsų neringiškių bendruomenė. Visiems mums 
palankaus vėjo. 
 
 
Tarybos narys                      Arūnas Burkšas 
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