
 

 
NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 

BIUDŽETO, FINANSŲ IR ŪKIO KOMITETAS 

 

     2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Neringos savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų ir ūkio komiteto ataskaita parengta 

vadovaujantis Neringos savivaldybės tarybos Reglamentu ir kitais jo veiklą 

reglamentuojančiais teisės aktais. Visus 2020 metus, iki paskutinio metų posėdžio, komiteto 

sudėtis buvo ta pati, patvirtinta 2019 m. gegužės 8 d. T1 -74 sprendimu, o paskutinį metų 

posėdį - 2020 m. gruodžio 22 d. T1-258 sprendimu, patvirtinta nauja sudėtis, kurioje keitėsi 

vienas narys. 

 

Mūsų komitetą sudaro šeši tarybos nariai. Komiteto pirmininkas Arūnas Burkšas, komiteto 

pirmininko pavaduotojas Vigantas Giedraitis, nariai: Vaidas Venckus, Diana Starkutė – 

Kriukovė ( visi keturi yra socialdemokratų frakcijos nariai), Laurynas Vainutis ( Tėvynės 

Sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai),  iki išrenkant į LRS Andrius Bagdonas, jį pakeitė 

Arvydas Mockus ( nuo 2020 12 22 d.) ( Liberalų frakcija). 

 

Biudžeto, finansų ir ūkio valdymo komitetas savo darbe vadovaujasi LR Vietos savivaldos 

įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, bei suprantama, kad pagrindinis mūsų „darbo 

įrankis“ - Neringos savivaldybės tarybos reglamentas. 2020 metais tarybai pateikėme 

siūlymą praplėsti komiteto funkcijas. Rugpjūčio mėnesio taryba patvirtino naujos redakcijos 

Neringos savivaldybės tarybos reglamentą šiomis komitetui deleguotomis funkcijomis dėl: 

43.1.27. savivaldybės Bendrojo plano realizavimo priežiūros; 43.1.28. gyventojų pasiūlymų 

ir pageidavimų miesto planavimo, tvarkymo, statybos ir aplinkosaugos srityse; 43.1.29. 

eismo (automobilių, dviračių, pėsčiųjų), visuomeninio transporto, energetikos (šilumos ir 

karšto vandens tiekimo), miesto apšvietimo, gyvūnų laikymo tvarkos nustatymo ir kitų 

klausimų; 43.1.30. miesto komunalinio ūkio formavimo ir reguliavimo problemų; 43.1.31. 

verslo plėtros galimybių savivaldybės teritorijose; 43.1.32. infrastruktūros sutarčių projektų 

su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis bei jų pasirašymo su savivaldybės administracijos 

direktoriumi. 

 Komitetui anksčiau priskirtos funkcijos, pagal kurias mes priimame rekomendacinius 

sprendimus dėl: 

43.1.1. tarybai teikiamo tvirtinti savivaldybės strateginio veiklos plano ir biudžeto projekto; 

43.1.2. tarybai teikiamos savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitos, savivaldybės 

kontrolieriui pateikus išvadą, programų, projektų ir jų įvykdymo ataskaitų; 43.1.3. 

specializuotų (tikslinių, nebiudžetinių) fondų ir lėšų sudarymo bei naudojimo tvarkos, jų 

panaudojimo ataskaitų; 43.1.4. papildomų ir planą viršijančių savivaldybės biudžeto pajamų 

ir kitų piniginių lėšų paskirstymo, savivaldybės biudžeto tikslinimo; 43.1.5. vietinių 



rinkliavų dydžio nustatymo; 43.1.6. paskolų ėmimo ir garantijų teikimo už paskolas; 43.1.7. 

savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, savivaldybės įmonių, akcinių bendrovių 

steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo; 43.1.8. savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu 

gautos paramos skirstymo taisyklių nustatymo; 43.1.9. mokesčių lengvatų savivaldybės 

biudžeto sąskaita teikimo; 43.1.10. kainų ir tarifų už savivaldybės įmonių, specialiosios 

paskirties bendrovių, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų teikiamas atlygintinas 

paslaugas bei keleivių vežimą vietiniais maršrutais, taip pat centralizuotai tiekiamos šilumos, 

šalto, karšto vandens kainų ir mokesčių tarifų nustatymo įstatymų nustatyta tvarka; 43.1.11. 

koncesijų suteikimo tikslingumo; gavus savivaldybės kontrolieriaus išvadą iki konkurso 

paskelbimo, koncesijos konkurso sąlygų ir pagrindinės koncesijos sutarties sąlygų 

tvirtinimo, konkurso etapų nustatymo ir gavus savivaldybės kontrolieriaus išvadą, pritarimo 

galutiniam koncesijos sutarties projektui iki koncesijos sutarties pasirašymo; 43.1.12. 

socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos nustatymo; 

43.1.13. seniūnijų steigimo ir jų skaičiaus nustatymo, savivaldybės teritorijos priskyrimo 

seniūnijoms ir jų ribų nustatymo; 43.1.14. socialinio būsto fondo sudarymo tvarkos, būsto 

suteikimo tvarkos ir dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydžio 

priėmimo; 43.1.15. savivaldybės  

teritorijos raidos analizės, bendrųjų ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių ir 

kitų programų projektų rengimo; 43.1.16. valstybės socialinių ir ekonominių programų 

tikslinių lėšų ir kitų valstybės fondų lėšų bei materialiojo turto paskirstymo savivaldybės 

biudžetinėms įstaigoms; 43.1.17. socialinės, rekreacinės ir gamybinės infrastruktūros 

objektų projektavimo ir statybos, šių objektų eksploatavimo tvarkos; 43.1.18. savivaldybės 

socialinių ir ekonominių plėtros programų rengimo ir tvirtinimo; 43.1.19. disponavimo 

savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu priėmimo, šio turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo tvarkos nustatymo, išskyrus atvejus, kai tai nustatyta įstatymu; 43.1.20. 

savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo patikėjimo teise priėmimo; 43.1.21. savivaldybės saugomų teritorijų 

steigimo, skelbimo savivaldybės saugomų vietinės reikšmės gamtos bei kultūros paveldo 

objektų, aplinkos apsaugos būklės gerinimo; 43.1.22. savivaldybės teritorijos ribų keitimo; 

43.1.23. želdinių apsaugos, miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo, visuomeninės 

sveikatos, sanitarijos ir higienos, atliekų tvarkymo bei aplinkos apsaugos, gyvūnų laikymo 

prekybos turgavietėse ir kitų taisyklių; 43.1.24. kompensacijų tam tikroms vartotojų 

grupėms mokėjimo už perkamą kurą, elektros ir šilumos energiją, karštą vandenį bei 

gamtines dujas; 43.1.25. savivaldybės įstaigų ar savivaldybės kontroliuojamų įmonių tam 

tikros veiklos nepriklausomo audito; 43.1.26. savivaldybės teritorijos specialiųjų detaliųjų 

planų ir jų koncepcijos. 

 

Todėl nekeista, kad 2020 metai buvo ypač  darbingi. Turėjome daug veiklos komitete, vyko 

išplėstiniai/išvažiuojamieji posėdžiai, naujoviškai svarstėme 2020 m. savivaldybės biudžeto 

projektą. Jau vasario mėnesį buvo susikaustymo ir įtampos dėl nežinios su 

Covis19 pandemija. Beveik visus metus darbas įvyko „kaip Jazz‘e“, pradžioje posėdžiai 

vyko, savivaldybėje gyvai, vėliau keltą mėnesių nuotoliniu būdu, paskui vėl gyvai, ir metų 

pabaigoje vėl nuotoliniu būdu. Būtent 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. 

  

2020 metais iš viso buvo organizuoti 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 virš 20 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.  

2019 metų ataskaitoje akcentavau ryšio trūkumą su administracijos direktoriumi ir jo 

vadovaujamais specialistais dėl savivaldybės teritorijų planavimo, statybų, renovacijų ir pan. 

Šiuo kartu turėčiau pastebėti, kad šioje vietoje reikalai pasistūmėję į teigiamą pusę. 

Gauname prašomą, ar administracija pati pasidalina aktualia informacija.  

 

Komitetas savo veikloje įgyvendinome naujovę. Vasario 10 ir 11 dienomis turėjo po du 

posėdžius per dieną, kurių metu kvietėme susitikti visų savivaldybės administracijos 

vadovus ir bendrovių, įstaigų, įmonių, skyrių vadovus ir specialistus, asignavimų valdytojus, 

programų koordinatorius aptarti parengtą savivaldybės 2020 metų 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 veiklas, stiprias ir silpnas 

vietas, kurias siekiama stiprinti su naujuoju biudžetu. 

 

Buvo kviečiame neeiliniai komiteto posėdžiai įvairiais aktualiais komitetui 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, buvo organizuotas išvažiuojamasis posėdis 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, atsirado poreikis apžvelgti vasaros darbus ir rudens-

žiemos planus. Pandeminiu, suvaržytos vasaros laikmetyje savivaldybėje vyko daug 

renginių, vykdyta statybų, rengta projektų, todėl buvo inicijuotas išplėstinis posėdis visai 

puokštei aktualių klausimų aptarti. 

 

Dėl automobilių parkavimo problemos „Naglių“ rezervato parkavimo aikštelėje, Nida- 

Smiltynės pl. 31 km. 

Dėl Juodkrantės vaikų darželio remonto eigos. 

Dėl Taikos gatvės rekonstrukcijos vykdomo projekto eigos. 

Dėl Taikos g. automobilių parkavimo aikštelės rekonstrukcijos, praplėtimo projekto. 

Dėl elektrinių automobilių įkrovimų vietų įrengimo. 

Dėl Pajūrio pėsčiųjų tako vykdomo projekto eigos. 

Dėl Taikos g. 4, („Agila“) vykdomos statybos eigos. 

Dėl Urbo/Švyturio kalno projekto tvarkymo darbų. 

Dėl Nidos Centrinės dalies projekto planuojamų darbų. 

Dėl Bardų/V.Kernagio skvero Nidoje tvarkymo darbų. 

Dėl įvažiavimo į Neringos savivaldybę rinkliavos dydžių peržiūrėjimo. 

Dėl subsidijų už vandenį ir nuotekas nutraukimo. 

Dėl Juodkrantės Raganų kalno takų infrastruktūros.  

Dėl parkavimo problemų aikštelės Nida-Smiltynė pl. 10 km, ties Vecekrugo kopa. 

Dėl automobilių parkavimo greta Nida-Smiltynė plento tarp Nidos ir Preilos. 

 

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.  

 

Planuojama ir ateityje organizuoti komiteto atvirus posėdžius kviečiant savivaldybės 

bendruomenę diskusijai aktualias klausimais. 

 



Tradiciškai reikia padėkoti tarybos sekretorei Reginai Venckienei, administracijos 

tarnautojams už dalykišką bendradarbiavimą.  

Esu dėkingas visiems komiteto nariams už aktyvų dalyvavimą komiteto darbe. 

 

 

Komiteto  pirmininkas                    Arūnas Burkšas 


