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2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Neringos savivaldybės tarybos Etikos komisija (toliau Komisija) uždavinys - 

įgyvendinti konstitucinį valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms principą, plėtoti demokratinį valdymą, 

didinti visuomenės pasitikėjimą Savivaldybės institucijomis, skatinti Savivaldybės politikų 

atsakomybę už savo veiklą ir atskaitomybę visuomenei. 

Komisija laikosi pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, sąžiningumo, skaidrumo ir 

viešumo, padorumo, pavyzdingumo, nesavanaudiškumo, nešališkumo ir atsakomybės principų. 

Komisijos uždavinius, funkcijas, jos sudarymo, darbo organizavimo, sprendimų 

priėmimo ir jų paskelbimo tvarką, kitus su Komisijos veikla susijusius klausimus reglamentuoja 

Neringos savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatai, patvirtinti Neringos savivaldybės tarybos 

2019 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T1-162. Komisija savo veikloje taip pat vadovaujasi Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodeksu, 

Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamentu ir kitais teisės aktais. 

Savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. T1-76 Savivaldybės tarybos 

įgaliojimų laikui sudarė Neringos savivaldybės tarybos etikos komisiją: 

komisijos pirmininkė Agnė Jenčauskienė, Neringos savivaldybės tarybos narė; 

komisijos nariai: Arūnas Burkšas, Neringos savivaldybės tarybos narys, Narūnas 

Lendraitis, Neringos savivaldybės tarybos narys, Bernadeda Viskantienė, Neringos savivaldybės 

bendruomenės organizacijos atstovė. Sekretorė – Ignė Kriščiūnaitė, Neringos savivaldybės 

Dokumentų valdymo ir ūkio skyriaus specialistė. 

Neringos savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2020 m. veiklos ataskaita parengta 

vadovaujantis Neringos savivaldybės tarybos Reglamentu ir kitais jo veiklą reglamentuojančiais 

teisės aktais. 

Pagrindinė Komisijos veiklos forma yra posėdžiai. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo 

sušaukti 10 (dešimt) Komisijos posėdžių pagal Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento 

77.7 str. Nebuvo gautas nei vienas rašytinis kreipimasis, tad 2020 m. nebuvo pradėtas nei vienas 

tyrimas. Buvo nagrinėtas klausimas dėl savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos narių 

nusišalinimo tvarkos aprašo ir pateiktas siūlymas Neringos savivaldybės tarybos nuolatinei 

komisijai Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamentui rengti ir keisti papildyti Neringos 

savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, dėl savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos narių 

nusišalinimo tvarkos. Taip pat buvo siūloma papildyti Etikos komisijos nuostatus patvirtintus 2019 



m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T1-162, įterpiant žodžius „raštu arba elektroninių ryšių 

priemonėmis“, bet buvo priimtas sprendimas šį klausimą atidėti.  

Gaila, kad nėra pilna Komisijos sudėtis, nėra išrinkti Neringos savivaldybės 

seniūnaičiai, bet tai nesutrukdė, kad darbai vyktu sklandžiai be nusiskundimų. 

 

 

Komisijos pirmininkė                                  Agnė Jenčauskienė 


