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TARYBA. 2021 metų sausio 1 d. prasidėjo tretieji, priešpaskutiniai, 9-ojo šaukimo 
savivaldybės tarybos darbo metai. Esu išrinktas su Lietuvos socialdemokratų partijos sąrašu. 
Tarybos atstovavau LSDP frakciją. 
Taryboje esu dviejų komitetų narys. 2021 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. 
2021 metais įvyko 11 tarybos posėdžių, visuose juose dalyvavau, visi jų vyko nuotoliniu 
būdu. Tarybos darbotvarkėje turėjome 281 klausimą, kuriais priėmėme sprendimus.  
 
BIUDŽETO, FINANSŲ ir ŪKIO PLĖTROS KOMITETAS (BFŪPK). Kaip pastebėjau 
aukščiau, esu šio komiteto pirmininkas, tad vadovaujantis savivaldybės tarybos veiklos 
reglamentu ir kitais teisės aktais, kurie reglamentuoja tarybos nario ir komiteto pirmininko 
veiklą, reikia atlikti išties daug atsakingo pasirengiamojo darbo sklandžiai komiteto veiklai. 
Visą mūsų planetą visus 2021 metus nepaleido Covid19 pandemija. Praėjusieji metai, kaip 
daugelį valstybių, taip ir Lietuvoje, suprantama ir Neringoje, mūsų atmintyje išliks kaip 
įvairių judėjimo, bendravimo, veiklų suvaržymo metais. 
Kaip ir ankstesniais metais didžiąją dalį savo, kaip tarybos nario, veiklos vykdžiau 
nuotoliniu būdu. Kaip komiteto pirmininkui, reikėjo tęsti veiklą rengiantis posėdžiams, 
atsakingai juos vesti per nuotolį. Reikia pasidžiaugti, kad mūsuose IT, interneto ryšys, 
įvairios komunikavimo programos veikia puikiai, kas užtikrina pakankamai gerą ryši su 
administracijos specialistais, tarybos nariais, rinkėjais.  
Tinkamai išdėstyti savo nuomonę taryboje, būtina palaikyti ryšį su savivaldybės žmonėmis, 
Neringos gyventojais. Todėl nuolatos bendrauju su savivaldybės gyventojais (rinkėjais), 
diskutuoju man pačiam, bei bendruomenės nariams ir svečiams aktualiais ir rūpimais 
klausimais.  
Visgi įvertinant tai, kad gyvenimas suvaržytas dėl Covid19 pandemijos, 2021-ieji metai 
buvo labai darbingi. Pats turėjau pakankamai veiklos komitete, sausio ir vasario mėnesiais 
organizavau išplėstinius jungtinius komitetų posėdžius svarstant ilgalaikį Neringos 
savivaldybės Strateginį Veiklos Planą 2021 -2030  m., bei 2021 metų Neringos savivaldybės 
biudžeto projektą. Metų pabaigoje organizavome jungtinį komitetų posėdį prekybos ir 
paslaugų vietų bei schemų plano svarstymui. Ataskaitiniais metais visi komiteto posėdžiai, 
išskyrus paskutinį paminėtą (hibridiniu būdu) vyko nuotoliniu būdu. Kaip ir buvau 
pastebėjęs praėjusiais metais, nebuvimas tiesioginio, vadinamo socialinio kontakto, 
diskusijoms, nuomonių pasikeitimui, mano vertinimu, nėra pilnavertiški. 



Gruodžio pradžioje tarybą ir administraciją pasiekė Neringos PSPC slaugytojų padėjėjų 
laiškas dėl jų darbo užmokesčio. To rašto pagrindu inicijavau savivaldybės vadovų, 
atsakingų tarnautojų susitikimą su šios pareigybės darbuotojomis. Po poros dienų, mero 
iniciatyva, įvyko susitikimas su įstaigos vadove ta pačia tema. Šia, ypač aktualia, tema 
norėčiau pasakyti savo nuomonę, kad didžia dalimi savivaldybės biudžeto lėšomis 
išlaikomas įstaigos slaugos ir palaikomojo skyriaus slaugytojų padėjėjų atlygis už darbą yra 
vertinamas socialiai neteisingai. Esu įsitikinęs, jog privalome peržiūrėti šių darbuotojų 
apmokėjimą už ypač sunkų ir atsakingą darbą.  

Kaip komiteto pirmininkas 2021 metais organizavau keturiolika (14) komiteto posėdžių. 
Biudžeto, finansų ir ūkio plėtros komitetas  rinkosi į vienuolika (11) eilinių, tris (3) 
išplėstinius.  

Viso komiteto posėdžiuose svarstyti ir priimti sprendimai dėl 250 klausimų. Didelę dalį 
svarstomų klausimų  sudarė tarybos sprendimų projektai susiję su savivaldybės įmonių, 
įstaigų finansiniais klausimais. Kaip ir kasmet, 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. 
Kausimai dėl turto, paramų, išmokų, lengvatų, strateginio plėtros plano ar biudžeto ir pan. 
Išties, komitetus, tarybą pasiekia svarbūs savivaldybės gyvenimą reglamentuojantys 
sprendimų projektai, tarp jų nėra nei vieno klausimo, kuris nebūtų kam nors svarbus, todėl 
stengiuos atsakingai įsigilinti į problematiką prieš priimant lūkesčius atspindinius 
sprendimus. Įprastai vidutiniškai komiteto posėdžio darbotvarkė būna suformuojama iš 20 -
25 klausimų,  o spalio mėnesio komiteto posėdis, būna gausiausias, mat iki lapkričio mėnesio 
15 d. valstybinės žemės nuomotojai privalo susimokėti valstybinės žemės nuomos mokestį, 
tad šiame posėdyje tarybai teikiami sprendimų projektai dėl žemės ir nekilnojamojo turto 
mokesčių lengvatų suteikimo. 2021 metais spalio mėnesio komiteto posėdyje jų būta  52, 
tai, kad atsakingai susipažinti ir išnagrinėti perengtus sprendimo projektus, pridedamąja 
medžiagą reikia skirti tinkamai laiko. 

KONTROLĖS KOMITETAS. Kontrolės komitete tęsiau darbą. Dalyvavau visuose komiteto 
posėdžiuose. Komiteto sudėtis yra po du narius iš abiejų tarybos frakcijų. Vadovaujantis 
įstatymu, komiteto pirmininkė deleguota opozicijos. Kartu su Kontrolės komiteto nariais 
svarstėme reglamentu deleguotų funkcijų klausimus, tame tarpe Kontrolieriaus tarnybos 
pateiktus auditus. Darbas taryboje yra politinė veikla, suprantama, kad politinių partijų, 
frakcijų skiriasi ir tikslai, programos, priemonės bei keliai jų siekti, tad sprendžiant 
klausimus šiame komitete neretai komiteto narių nuomonės pasiskirto po lygiai, o nulemia 
komiteto pirmininko balsas.  
Smalsus pastebėjimas, koks būtų  šiandien savivaldybės gyvenimas, jei jis vyktų pagal 
Kontrolės komitete priimamus sprendimus, kas dažniausiai yra absoliučiai priešinga 
šiandieninei savivaldybėje vykstančiai politikai, sprendimams, mat dažniausiai nėra 
pritariama daugumos vykdomai veiklai.  
 
ETIKOS KOMISIJA. Kadencijos pradžioje, 2019 m. gegužės 8 d. sprendimu T1-76 
patvirtintas tęsti darbą ir savivaldybės Etikos komisijoje. Etikos komisijos pirmininko postas 
taip pat priklauso opozicijos atstovams. 2021 m. darbas vyko pagal planą, posėdžiai 



organizuoti, jei buvo tam reikalas, o reikalų beveik nebuvo, išskyrus vieną aktualų. Man 
pačiam nežinant buvau „atiduotas“ etikos komisijai, nes vienam tarybos nariui, pasirodė, kad 
netinkamai vartoju žodžius savo komunikacijoje. Vadovaujantis etikos komisijos darbo 
reglamentu, komisijos pirmininkės buvau nušalintas nuo šio klausimo, ir apie tai net 
nenutuokiau. Komisijos nariai, suprantama, man nedalyvaujant svarstė tarybos nario 
pareiškimą dėl tyrimo, dėl mano elgesio, pradėjimo. Kadangi komisija nusprendė nepradėti 
tyrimo, tad apie tokį kreipimąsi į komisiją sužinojau jau po kurio laiko. Taigi faktas, kad 
kiekvienam reikia korektiškai reikšti savo politinius komentarus, pastebėjimus ir juos 
atitinkamai priimti. Taigi, paradoksas, kad 2021 metais komisija daugiausiai darbo turėjo 
dėl komisijos nario, kaip tapo madinga išsireikšti, galimo etikos pažeidimo. 
 
KITA VEIKLA. 2021 metais tęsiau darbą savivaldybės Jaunimo reikalų taryboje (JRT). 
Pandemijos sąlygomis buvo vykdomos priemonės pagal JTR veiklos planą. Taryboje 
svarstėme įvairius klausimus, pvz., kaip „Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių 
veiklos“ ir kt. Buvo organizuotas susitikimas su pozityvią įtaką jaunimui darančiais 
asmenimis. Džiugu, kad metų pabaigoje, po ilgų metų, iš motinystės atostogų grįžo nuolatinė 
valstybės tarnautoja atsakinga už Jaunimo reikalų koordinavimą savivaldybėje, tai darbas 
bus su nauja jėga. 
 
2021 metais tęsiau 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 išties aktyviai vykdo savo veiklą, tačiau, 
vis norisi liūdnai kartotis, kad situacija su NVO Neringoje ir toliau 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.  
 
Ir toliau esu „Neringos – Fehmarn draugystės“ komiteto narys nuo pat jo sukūrimo, prieš 20 
metų“ pradžios. Pasibaigus pandemijai, viliamasi paminėti šios draugystės jubiliejų. Bet 
matyt, kad jau rengsimės 25-ąjam jubiliejui. 
 
PABAIGAI. Prieš akis paskutinieji kadencijos metai. Kiekvienas tarybos narys, frakcijos, 
atstovaudami tarybos darinius turime savo programas, kurioms įgyvendinti liko jau tik 
mėnesiai. Nuolat atlieku savo įsipareigojimų duotų bendruomenei analizę. Yra neatliktų 
darbų, tai stengsiuosi išsikeltus tikslus pasiekti. 
 
 
Tarybos narys                      Arūnas Burkšas 
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