NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO
NR. T1-246 „DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr. T1-139
Neringa
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
1 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Neringos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Neringos
savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T1-246 „Dėl Neringos savivaldybės
tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (toliau-reglamentas):
1. pakeisti 12.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„12.3. dalyvauti komiteto, komisijų, kurių narys jis yra, posėdžiuose. Jeigu Tarybos narys
negali dalyvauti Tarybos, komiteto ar komisijos posėdyje, apie tai iš anksto, o jeigu negali iš anksto,
iki posėdžio pradžios privalo pranešti Tarybos sekretoriui, nurodydamas nedalyvavimo priežastis.“;
2. pakeisti 12.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„12.5. grįžęs iš komandiruotės, į kurią vyko pagal tarybos sprendimą ar mero potvarkį, per 5
darbo dienas pateikti merui komandiruotės ataskaitą;“;
3. pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:
„18. Tarybos narių atlyginimams už darbą tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose
apskaičiuoti, posėdžių sekretoriai kiekvieną mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos pateikia tarybos
sekretoriui tarybos narių darbo laiko suvestines. Jose žymimas tarybos nario faktiškai dirbtas
laikas.“;
4. pakeisti 22.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„22.1. Tarybos nario biuro patalpų nuomai, telefoninių pokalbių, interneto ir kitų
informacinių technologijų (IT) paslaugų apmokėjimui (kompiuterinės technikos nuomai, išskyrus
išperkamąją nuomą, techninei priežiūrai, remontui, eksploatavimui), kai tarybos nariui tokios
įrangos nesuteikia ir paslaugų neapmoka savivaldybės administracija;“;
5. pakeisti 22.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„22.2. Tarybos nario veiklai naudojamų pašto prekių ir paslaugų bei smulkių IT prekių (pvz.
USB atmintinės ir pan.) įsigijimui;“;
6. pakeisti 22.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„22.3. Tarybos nario veiklai naudojamos transporto priemonės nuomai, išskyrus išperkamąją
nuomą, eksploatavimui (kurui, tepalams ir kt.), techninei priežiūrai, remonto paslaugoms (išrašant
sąskaitą – faktūrą už transporto priemonės remontą, būtina nurodyti transporto priemonės valstybinį
numerį), plovimui ir valymui, draudimui (neviršijant Tarybos nario kadencijos laiko), statymui ir
(ar) saugojimui, taksi paslaugoms, viešojo transporto bilietui įsigyti ir kitoms transporto
paslaugoms;“;
7. pakeisti 22.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„22.4. Tarybos nario veiklai naudojamų kanceliarinių prekių įsigijimui;“;
8. panaikinti 22.5 papunktį (punktų numeracija nekeičiama);
9. pakeisti 38 punktą ir jį išdėstyti taip:
„38. Taryba savo įgaliojimų laikui iš savo narių sudaro komitetus. Komitetai sudaromi iš ne
mažiau kaip 3 tarybos narių tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei

pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi tarybos sprendimai ir mero
potvarkiai. Komitetai pagal savo kompetenciją priima rekomendacinius sprendimus (nutarimus).“;
10. pakeisti 44 punktą ir jį išdėstyti taip:
„44. Komitetų, išskyrus Kontrolės komitetą, pirmininkus ir jų pavaduotojus iš komiteto
narių mero siūlymu renka komitetai. Tą pačią kandidatūrą meras gali siūlyti du kartus. Komiteto
pirmininkas ir jo pavaduotojas laikomi išrinktais, jeigu už jų kandidatūras balsavo dauguma
komiteto narių. Kontrolės komiteto pirmininką tarybos opozicijos rašytiniu siūlymu, pasirašytu
daugiau kaip pusės visų tarybos opozicijos narių, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoją mero
siūlymu iš komiteto narių skiria taryba. Meras ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki tarybos
posėdžio raštu kreipiasi į tarybos opozicijos pirmininką dėl Kontrolės komiteto pirmininko
kandidatūros siūlymo. Tarybos opozicijos siūlymas turi būti pateiktas raštu ne vėliau kaip prieš 5
darbo dienas iki tarybos posėdžio, raštu pridedant ir siūlomo asmens raštišką sutikimą. Jeigu
tarybos opozicija nepasiūlo Kontrolės komiteto pirmininko kandidatūros arba jeigu nėra paskelbta
tarybos opozicija, Kontrolės komiteto pirmininką ir pirmininko pavaduotoją skiria taryba iš
komiteto narių mero siūlymu. Tarybos opozicija tą pačią kandidatūrą gali siūlyti vieną kartą. Jeigu
taryboje nepritariama tarybos opozicijos pasiūlytai kandidatūrai, tarybos opozicija turi siūlyti kitą
kandidatūrą. Ta pati tvarka galioja ir mero siūlomai kandidatūrai.“;
11. papildyti 441 punktu:
„441. Komiteto pirmininku gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra
apibrėžta Vietos savivaldos įstatyme, tarybos narys, kuris įstatymų nustatyta tvarka per pastaruosius
3 metus nebuvo pripažintas šiurkščiai pažeidusiu Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą.“;
12. papildyti 442 punktu:
„442. Komiteto pirmininkas mero siūlymu komiteto (išskyrus Kontrolės komitetą)
sprendimu prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu pripažįstamas šiurkščiai pažeidusiu Viešųjų
ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą arba Vietos savivaldos įstatyme
nustatytų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų. Kontrolės komiteto pirmininkas šiame punkte
nustatytu pagrindu netenka įgaliojimų prieš terminą mero siūlymu tarybos sprendimu.“;
13. pakeisti 75 punktą ir jį išdėstyti taip:
„75. Taryba šių komisijų pirmininkus mero teikimu skiria iš komisijų narių. Jeigu yra
paskelbta tarybos opozicija, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininko kandidatūras
iš šių komisijų narių meras teikia tarybos opozicijos rašytiniu siūlymu, pasirašytu daugiau kaip
pusės visų tarybos opozicijos narių. Meras ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki tarybos posėdžio
raštu kreipiasi į tarybos opozicijos pirmininką dėl Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos
pirmininko kandidatūros siūlymo. Tarybos opozicijos siūlymas turi būti pateiktas raštu ne vėliau
kaip prieš 5 darbo dienas iki tarybos posėdžio, raštu pridedant ir siūlomo asmens raštišką sutikimą.
Jeigu tarybos opozicija nepasiūlo Etikos komisijos ar Antikorupcijos komisijos pirmininko
kandidatūros, Etikos komisijos ar Antikorupcijos komisijos pirmininką taryba iš šių komisijų narių
skiria mero teikimu. Tarybos opozicija tą pačią kandidatūrą gali siūlyti vieną kartą. Jeigu taryboje
nepritaria tarybos opozicijos pasiūlytai kandidatūrai, tarybos opozicija turi siūlyti kitą kandidatūrą.
Ta pati tvarka galioja ir mero teikiamai kandidatūrai. Etikos komisijos ir Antikorupcinės komisijos
pirmininkai skiriami slaptu balsavimu. Komisijų pirmininkų pavaduotojus iš komisijos narių renka
komisija komisijos pirmininkų siūlymu. Komisijų atsakingųjų sekretorių pareigas atlieka
savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai, šios funkcijos įrašomos į jų
pareigybės aprašymą.“;
14. papildyti 791 punktu:
„791. Tarybos sudaromos komisijos pirmininku (įskaitant Etikos komisijos pirmininką ir
Antikorupcijos komisijos pirmininką) gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra
apibrėžta Vietos savivaldos įstatyme, tarybos narys, kuris įstatymų nustatyta tvarka per pastaruosius
3 metus nebuvo pripažintas šiurkščiai pažeidusiu Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymą.“;
15. papildyti 792 punktu:

„792. Komisijos pirmininkas (išskyrus Etikos komisijos pirmininką ir Antikorupcijos
komisijos pirmininką) mero siūlymu komisijos sprendimu prieš terminą netenka savo įgaliojimų,
jeigu jis pripažįstamas šiurkščiai pažeidusiu Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymą arba neatitinkančiu Vietos savivaldos įstatyme nustatytų nepriekaištingos
reputacijos reikalavimų. Etikos komisijos pirmininkas ir Antikorupcijos komisijos pirmininkas
šiame punkte nustatytu pagrindu netenka įgaliojimų prieš terminą mero siūlymu tarybos
sprendimu.“;
16. pakeisti 86 punktą ir jį išdėstyti taip:
„86. Tarybos sudaromos komisijos savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Konstitucija, įstatymais, kitais teisės aktais, taip pat Tarybos patvirtintais veiklos nuostatais,
kuriuose turi būti nustatyti komisijos tikslai, uždaviniai, funkcijos, narių teisės ir pareigos,
sprendimų priėmimas ir jų įforminimas, taip pat komisijos atsiskaitymo tvarka.“;
17. pakeisti 90 punktą ir jį išdėstyti taip:
„90. Savo rinkimų programos ar politiniams tikslams įgyvendinti tarybos nariai gali jungtis į
frakcijas, sudarydami tarybos opoziciją ar tarybos daugumą. Tarybos narys gali priklausyti tik
vienai frakcijai.“;
18. pakeisti 94 punktą ir jį išdėstyti taip:
„Tarybos opozicija – savivaldybės tarybos mažumai priklausanti savivaldybės tarybos narių
frakcija (frakcijos) ir (ar) savivaldybės tarybos narių grupė (grupės), pirmajame ar kitame
savivaldybės tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, deklaravusios
(deklaravusi), kad nesiūlo savo kandidato sudarant savivaldybės vykdomąją instituciją,
nedelegavusios (nedelegavusi) savo kandidatų į mero, mero pavaduotojo pareigas ir pateikusios
(pateikusi) savo veiklos kryptis.“;
19. pakeisti 112.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„112.2. gali būti posėdžio pirmininkui įteikiami vieši pareiškimai dėl tarybos narių
vienijimosi į frakcijas, dėl tarybos daugumos ir tarybos opozicijos sudarymo;“;
20. papildyti 123 punktą ir jį išdėstyti taip:
„123. Eilinius tarybos posėdžius prireikus, bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai, šaukia meras, o
kai jo nėra – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einantis tarybos narys.
Eiliniai posėdžiai paprastai vyksta ketvirtadieniais, posėdžio pradžia – 9.00 val. arba 14.00
valanda.“;
21. papildyti 127.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„127.5. protokoluoja posėdį, prireikus rūpinasi jo vertimu. Tarybos posėdžių metu daromas
garso ir (ar) vaizdo įrašas. Svarstant valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį sudarančią, su asmens
duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos
reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) reikalavimų, susijusią
informaciją, ir (ar) teisės aktų, kuriuose yra valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį sudarančios, su
asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų, susijusios
informacijos, projektus, garso ir (ar) vaizdo įrašai nedaromi. Tarybos posėdžių garso ir (ar) vaizdo
įrašai yra vieši ir Reglamento (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų
įstatymo nustatyta tvarka saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami savivaldybės interneto
svetainėje.“;
22. pakeisti 147 punktą ir jį išdėstyti taip:
„147. Po klausimo pristatymo pranešėjai atsako į tarybos narių klausimus. Tarybos narys
gali pateikti 2 klausimus. Klausimui pateikti skiriama 1 minutė. Atsakymui į kiekvieną klausimą
pranešėjui skiriama ne daugiau kaip 3 minutės. Pranešėjams atsakius į klausimus, skelbiama tarybos
narių diskusija svarstomu klausimu – komitetų, frakcijų ir tarybos narių grupės vardu bei
pateikusiems raštiškus pasiūlymus – 7 minutės, kitiems – 5 minutės. Posėdžio pirmininkui leidus,
kalbėtojams gali būti suteiktos papildomai 2 minutės. Tik pirmininkas gali nutraukti kalbą.“;
23. pakeisti 148 punktą ir jį išdėstyti taip:

„148. Svarstomu klausimu tarybos narys turi teisę paklausti, vieną kartą kalbėti ir vieną kartą
pareikšti repliką. Tarybos narys dar kartą gali paklausti po to, kai paklausia visi kiti pageidaujantys
tarybos nariai. Tarybos nariui replikuoti, kalbėti dėl balsavimo motyvų, siūlyti atmesti sprendimo
projektą ar grąžinti sprendimo projektą rengėjui tobulinti suteikiamos 2 minutės. Tarybos nariai gali
kalbėti dėl balsavimo motyvų prieš kiekvieną balsavimą. Kalbėti ar replikuoti galima tik pranešėjui
baigus kalbėti.“;
24. pakeisti 149 punktą ir jį išdėstyti taip:
„149. Sprendimo projekto svarstymo metu keitimai ir (ar) papildymai negalimi, išskyrus
šiame punkte numatytus atvejus. Svarstymo metu nagrinėjami tik tie siūlymai papildyti ir (ar)
pakeisti svarstomą sprendimo projektą, kurie pateikti laiku šio reglamento nustatyta tvarka.
Pirmiausia svarstomi komitetų pasiūlymai ir sprendimo rengėjo siūlymai, pateikti šio Reglamento
nustatyta tvarka. Po to svarstomi kitų sprendimų projektus turinčių teisę rengti subjektų siūlymai
kurie pateikti ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki Tarybos posėdžio pradžios. Išimtiniais atvejais,
atsižvelgdamas į sprendimų projektus turinčių teisę rengti subjektų pateiktų siūlymų svarbą
Savivaldybės ekonomikai, finansams, socialinei aplinkai, viešajam administravimui, teisinei
sistemai ar kitoms sritims ir būtinybę papildyti ir (ar) pakeisti svarstomą sprendimo projektą kuo
skubiau, posėdžio pirmininkas gali siūlyti Tarybai svarstyti ir siūlymus, kurie nebuvo tinkamai
derinami, viešinami, vertinami, ir (ar) kurie nepateikti laiku šio Reglamento nustatyta tvarka, jeigu
tai nepažeistų kitų teisės aktų reikalavimų. Posėdžio pirmininkas, atsižvelgdamas į siūlomų
papildymų ir (ar) pakeitimų pobūdį, mastą, reikšmę ir kitas aplinkybes, gali paskelbti iki 15 minučių
trukmės pertrauką siūlomiems papildymams ir (ar) pakeitimams svarstomam sprendimo projektui
aptarti, kurio metu gali būti konsultuojamasi su Savivaldybės administracijos, Savivaldybės
kontrolieriaus, Vyriausybės atstovų įstaigos specialistais ir kitais asmenimis. Šiame papunktyje
nurodyti siūlymai nesvarstomi, jeigu nėra kliūčių dėl šių siūlymų parengti Tarybos sprendimo
projekto artimiausiam Tarybos posėdžiui papildant ir (ar) pakeičiant priimtą sprendimą.“;
25. papildyti 1491 punktu:
„1491. Suteikti žodį posėdžio svečiams posėdžio pradžioje ar pabaigoje nusprendžia
posėdžio pirmininkas arba jo prašymu dėl to balsuoja taryba.“;
26. pakeisti 156 punktą ir jį išdėstyti taip:
„156. Jeigu už sprendimo projektą balsuojančių tarybos narių balsai pasiskirsto po lygiai
(balsai laikomi pasiskirsčiusiais po lygiai tada, kai balsų „už“ gauta tiek pat, kiek „prieš“ ir
„susilaikiusių“ kartu sudėjus), balsavimo rezultatą lemia mero balsas. Jeigu meras posėdyje
nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad sprendimas nepriimtas.“;
27. papildyti 1591 punktu:
„1591. Tarybos sprendimų įgyvendinimą ir kontrolę organizuoja savivaldybės
administracija. Tarybos sprendimus tarybos sekretorius perduoda savivaldybės administracijos
direktoriui, kuris skiria už vykdymą atsakingą savivaldybės administracijos padalinį (tarnautoją),
nustato įvykdymo terminą.“;
28. pakeisti 160 punktą ir jį išdėstyti taip:
„160. Prieš teikdamas balsuoti sprendimo projektą ar pateiktas pataisas šio Reglamento
nustatyta tvarka, posėdžio pirmininkas pasiūlo tarybai balsavimo tvarką, išklauso tarybos narių
pastabas dėl siūlomos balsavimo procedūros ir, jeigu tarybos narių nuomonės skiriasi, siūlo balsuoti
dėl sprendimo projekto bei sprendimo projekto pataisų priėmimo tvarkos.“;
29. pakeisti 161.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„161.1. dėl siūlymo atidėti sprendimo projektą balsuojama pirmiau negu dėl klausimo
esmės.“;
30. pakeisti 161.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„161.2 dėl kiekvienos šio reglamento nustatyta tvarka pateiktos sprendimo projekto pataisos
balsuojama atskirai. Jeigu dėl vieno sprendimo projekto teiginio pateiktos daugiau kaip dvi pataisos,
posėdžio pirmininkas jas pagal prasmę sugrupuoja taip, kad per keletą balsavimų taryba pasirinktų
priimtiniausią. Daugiausia balsų surinkusi pataisa, jeigu surinkta reikiama balsų dauguma, yra
priimta, priešingu atveju ji pateikiama papildomai balsuoti. Jeigu už pataisą nebalsuoja posėdyje

dalyvaujančių tarybos narių dauguma, tarybos nariai gali pasiūlyti kompromisinį sprendimą arba
klausimą atidėti;“;
31. panaikinti 161.3 papunktį (punktų numeracija nekeičiama);
32. pakeisti 173 punktą ir jį išdėstyti taip:
„173. Reglamento prieduose balsavimo biuletenių pavyzdžius protokoliniu nutarimu tvirtina
taryba. Biuletenyje privalo būti balsavimo esmę nurodanti antraštė. Vienu biuleteniu gali būti
balsuojama tik dėl vieno asmens priėmimo į pareigas ir/ar atleidimo iš pareigų arba nepasitikėjimo
jam pareiškimo.“;
33. pakeisti 188 punktą ir jį išdėstyti taip:
„188. Į paklausimą turi būti atsakyta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos.
Jeigu tarnautojas, kuriam pateiktas paklausimas, negali nustatytu laiku atsakyti, jis privalo raštu
nurodyti motyvus ir pasiūlyti kitą terminą, bet ne ilgesnį kaip 20 kalendorinių dienų nuo paklausimo
gavimo dienos.“;
34. pakeisti 195 punktą ir jį išdėstyti taip:
„195. Protokolas surašomas ir paskelbiamas savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip
per 7 darbo dienas po posėdžio.“;
35. pakeisti 199 punktą ir jį išdėstyti taip:
„199. Tarybos posėdžių metu daromas garso ir (ar) vaizdo įrašas, išskyrus Vietos savivaldos
įstatymo numatytus atvejus kai tokie įrašai nedaromi. Tarybos posėdžių garso ir (ar) vaizdo įrašai
yra vieši ir teisės aktų nustatyta tvarka saugojami savivaldybės administracijos Dokumentų
valdymo ir ūkio skyriuje techninius reikalavimus atitinkančiose laikmenose tarybos kadencijos
laikotarpiu ir skelbiami savivaldybės interneto svetainėje.“;
36. pakeisti 217 punktą ir jį išdėstyti taip:
„217. Mero pavaduotojas mero siūlymu prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu už
sprendimą atleisti mero pavaduotoją slaptu balsavimu balsuoja visų tarybos narių dauguma.
Klausimą dėl mero pavaduotojo įgaliojimų netekimo kartu su įregistruotu sprendimo projektu meras
šio Reglamento nustatyta tvarka privalo įtraukti į artimiausio tarybos posėdžio darbotvarkę.“;
37. panaikinti 256 punktą (punktų numeracija nekeičiama);
38. pakeisti 257 punktą ir jį išdėstyti taip:
„257. Mero, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės Kontrolės ir audito
tarnybos kontrolieriaus, biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė),
savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metinės veiklos ataskaitos išklausomos tarybos
posėdyje ir dėl šių ataskaitų priimamas sprendimas. Metinės veiklos ataskaitos po jų svarstymo
tarybos posėdyje yra skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje (www.neringa.lt).
39. Reglamentą papildyti priedais: 2 priedas - Neringos savivaldybės mero pavaduotojo
skyrimo slapto balsavimo biuletenio pavyzdys (reglamento 119.4 papunktis), 3 priedas - Neringos
savivaldybės administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo) skyrimo slapto balsavimo
biuletenio pavyzdys (reglamento 121 punktas), 4 priedas - Tarybos nario paklausimo formos
pavyzdys (reglamento 185 punktas), 5 priedas - Neringos savivaldybės mero visuomeninio
konsultanto pažymėjimas (reglamento 2261 punktas), 6 priedas - Neringos savivaldybės tarybos
nario(-ės) visuomeninio padėjėjo pažymėjimas (reglamento 13.8 papunktis).

Savivaldybės meras

Narūnas Lendraitis
2019-08-13

Darius Jasaitis

NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO
NR. T1-246 „DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018 m. kovo 29 d. Nr. T1-37
Neringa
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
Neringos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
Pakeisti Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Neringos
savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T1-246 „Dėl Neringos savivaldybės
tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“:
1. Pakeisti 223 punktą ir jį išdėstyti taip:
„223. Merui ir mero pavaduotojui atostogos suteikiamos teisės aktų nustatyta tvarka mero
potvarkiu. Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už personalo administravimą, gavęs
mero ar mero pavaduotojo prašymą dėl atostogų suteikimo, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas
parengia mero potvarkio projektą, jį nustatyta tvarka suderina ir pateikia merui pasirašyti. Vienu
metu atostogos negali būti suteikiamos ir merui, ir mero pavaduotojui.“
2. Pakeisti 225 punktą ir jį išdėstyti taip:
„225. Merui ir mero pavaduotojui komandiruotės įforminamos mero potvarkiu.
Komandiruotės išlaidos merui ir mero pavaduotojui apmokamos Vyriausybės nustatyta tvarka.
Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Neringos savivaldybės interneto svetainėje.“

Savivaldybės meras

Regina Venckienė
2018-03-29

Darius Jasaitis

NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO
NR. T1-246 „DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017 m. lapkričio 23 d. Nr. T1-241
Neringa
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
Neringos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
Pakeisti Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Neringos
savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T1-246 „Dėl Neringos savivaldybės
tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“:
1. Pakeisti 43.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„43.1.1. tarybai teikiamų tvirtinti savivaldybės strateginio planavimo dokumentų projektų
ir biudžeto projekto.“
2. Papildyti 45.7 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:
„45.7. Ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo seniūnaičių sueigos (išplėstinės seniūnaičių
sueigos) sprendimo gavimo dienos įvertina mero pagal kompetenciją nukreiptą seniūnaičių sueigos
(išplėstinės seniūnaičių sueigos) sprendimą ir teikia dėl jo motyvus ir (ar) pasiūlymus svarstyti
tarybos posėdžiui arba pavedimus savivaldybės administracijos direktoriui, kuriuos išanalizavusios
minimos institucijos įformina įvertinimus, nepraleisdamos bendro 20 darbo dienų termino.“
3. Pakeisti 70 punktą ir jį išdėstyti taip:
„70. Komitetų posėdžiuose patariamojo balso teise gali dalyvauti visuomenės atstovai –
seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, ekspertai, valstybės tarnautojai ir
kiti suinteresuoti asmenys. Šie asmenys komiteto posėdyje gali dalyvauti savo iniciatyva arba
komiteto kvietimu. Komitetų posėdžiuose turi teisę dalyvauti meras, mero pavaduotojas, tarybos
nariai, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojas, savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierius ir pareikšti nuomonę savo
kompetencijos klausimais. Kai komiteto posėdyje svarstomas su valstybės, tarnybos ar komercine
paslaptimi susijęs klausimas, komitetas gali nuspręsti jį nagrinėti uždarame posėdyje.“
4. Pakeisti 80 punktą ir jį išdėstyti taip:
„80. Komisijų nariais gali būti tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai, gyvenamųjų
vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai,
visuomenės atstovai (Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus
valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai), bendruomeninių organizacijų
atstovai, kiti savivaldybės gyventojai; Etikos komisijoje ir Antikorupcijos komisijoje seniūnaičiai
arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių.“
5. Pakeisti 223 punktą ir jį iš taip:
„223. Merui, mero pavaduotojui netaikomos Darbo kodekso nuostatos, išskyrus nuostatas
reglamentuojančias darbo ir poilsio laiką, atostogas, nurodytas šiame punkte, materialinę
atsakomybę, darbuotojų saugą ir sveikatą. Merui atostogos iki 10 darbo dienų suteikiamos mero
potvarkiu, ilgesniam laikotarpiui – tarybos sprendimu. Mero pavaduotojui atostogos suteikiamos
mero potvarkiu. Vienu metu atostogos negali būti suteikiamos ir merui, ir mero pavaduotojui.

Meras ir mero pavaduotojas turi teisę į 20 darbo dienų trukmės kasmetines minimaliąsias atostogas.
Vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis, merui ir mero pavaduotojui gali būti suteikiamos šios
tikslinės atostogos: nėštumo ir gimdymo, tėvystės, mokymosi, valstybinėms ar visuomeninėms
pareigoms atlikti, nemokamos. Nemokamos atostogos dėl dalyvavimo Seimo, Respublikos
Prezidento rinkimuose, rinkimuose į Europos Parlamentą ir savivaldybių tarybų rinkimuose
suteikiamos įstatymų nustatyta tvarka. Atostogų metu meras ir mero pavaduotojas neatlieka mero ar
mero pavaduotojo pareigų, tačiau gali atlikti tarybos nario pareigas.“
6. Papildyti 256 punktu ir jį išdėstyti taip:
„256. Biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės
kontroliuojamų įmonių vadovų ataskaitos teikiamos vadovaujantis tarybos patvirtintu Neringos
savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų ataskaitų
teikimo Neringos savivaldybės tarybai tvarkos aprašu.“
7. Sprendimo 2, 3, 4 ir 6 punktai įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.
Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Neringos savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės meras

Regina Venckienė
2017-11-23

Darius Jasaitis

NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO
NR. T1-246 „DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017 m. birželio 22 d. Nr. T1-115
Neringa
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
Neringos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
Pakeisti Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Neringos
savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T1-246 „Dėl Neringos savivaldybės
tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“:
1. Papildyti 22.5 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:
„22.5. biuro patalpų nuomai.“
2. Pakeisti 41.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„41.8. dirba pagal tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pradžioje iki
sausio 31 dienos pateikdamas ataskaitą už savo veiklą atsiskaito tarybai;“
3. Papildyti 41.9 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:
„41.9. nagrinėja iš asmenų gaunamus pranešimus ir pareiškimus apie savivaldybės
administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą ir teikia dėl jų siūlymus savivaldybės
administracijai ir savivaldybės tarybai.“
4. Panaikinti 256 punktą (kitų punktų numeracija nekeičiama).
Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Neringos savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės meras

Dovydas Mikelis
2017-06-22

Darius Jasaitis

NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO
NR. T1-246 „DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017 m. kovo 23 d. Nr. T1-43
Neringa
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
Neringos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
Pakeisti Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Neringos
savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T1-246 „Dėl Neringos savivaldybės
tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“:
1. Pakeisti 44 punktą ir jį išdėstyti taip:
„44. Komitetų, išskyrus Kontrolės komitetą, pirmininkus ir jų pavaduotojus mero siūlymu
renka komitetai. Tą pačią kandidatūrą meras gali siūlyti du kartus. Komiteto pirmininkas ir jo
pavaduotojas laikomi išrinktais, jeigu už jų kandidatūras balsavo dauguma komiteto narių.
Kontrolės komiteto pirmininką tarybos mažumos (opozicijos) siūlymu, Kontrolės
komiteto pirmininko pavaduotoją mero siūlymu skiria taryba. Meras ne vėliau kaip prieš 10 darbo
dienų iki tarybos posėdžio raštu kreipiasi į tarybos mažumos (opozicijos) pirmininką dėl Kontrolės
komiteto pirmininko kandidatūros siūlymo. Tarybos mažumos (opozicijos) siūlymas turi būti
pateiktas raštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki tarybos posėdžio, raštu pridedant ir siūlomo
asmens raštišką sutikimą. Jeigu tarybos mažuma (opozicija) nepasiūlo Kontrolės komiteto
pirmininko kandidatūros arba jeigu nėra paskelbta tarybos mažuma (opozicija), Kontrolės komiteto
pirmininką ir pirmininko pavaduotoją skiria taryba mero siūlymu. Jeigu tarybos mažumos
(opozicijos) atstovai pasiūlo kelias kandidatūras, meras siūlo kelias kandidatūras ir dėl kiekvienos iš
jų balsuoja tarybos nariai. Tarybos mažuma (opozicija) tą pačią kandidatūrą gali siūlyti vieną kartą.
Jeigu taryboje nepritariama tarybos mažumos (opozicijos) pasiūlytai kandidatūrai, tarybos mažuma
(opozicija) turi siūlyti kitą kandidatūrą. Ta pati tvarka galioja ir mero siūlomai kandidatūrai“;
2. Pakeisti 74 punktą ir jį išdėstyti taip:
„74. Taryba savo įgaliojimų laikui sudaro Etikos komisiją, Antikorupcijos komisiją,
Peticijų komisiją“;
3. Pakeisti 75 punktą ir jį išdėstyti taip:
„75. Taryba šių komisijų pirmininkus mero teikimu skiria iš tarybos narių. Jeigu yra
paskelbta tarybos mažuma (opozicija), Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininko
kandidatūras meras teikia tarybos mažumos (opozicijos) siūlymu. Meras ne vėliau kaip prieš 10
darbo dienų iki tarybos posėdžio raštu kreipiasi į tarybos mažumos (opozicijos) pirmininką dėl
Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininko kandidatūros siūlymo. Tarybos mažumos
(opozicijos) siūlymas turi būti pateiktas raštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki tarybos
posėdžio, raštu pridedant ir siūlomo asmens raštišką sutikimą. Jeigu tarybos mažuma (opozicija)

nepasiūlo Etikos komisijos ar Antikorupcijos komisijos pirmininko kandidatūros, Etikos komisijos
ar Antikorupcijos komisijos pirmininką taryba skiria mero teikimu. Jei iš opozicijos siūlomos kelios
kandidatūros, meras pasirenka vieną iš opozicijos pasiūlytų kandidatūrų, kurią teikia tarybai.
Tarybos mažuma (opozicija) tą pačią kandidatūrą gali siūlyti vieną kartą. Jeigu taryboje nepritaria
tarybos mažumos (opozicijos) pasiūlytai kandidatūrai, tarybos mažuma (opozicija) turi siūlyti kitą
kandidatūrą. Ta pati tvarka galioja ir mero teikiamai kandidatūrai. Etikos komisijos ir
Antikorupcinės komisijos pirmininkai skiriami slaptu balsavimu.
Komisijų pirmininkų pavaduotojus iš komisijos narių renka komisija komisijos pirmininkų
siūlymu. Komisijų atsakingųjų sekretorių pareigas atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus
paskirti valstybės tarnautojai, šios funkcijos įrašomos į jų pareigybės aprašymą“;
4. Papildyti 76 punktu ir jį išdėstyti taip:
„76. Peticijos, pateiktos savivaldybės institucijai, nagrinėjamos Savivaldybės peticijų
komisijoje jos nuostatų nustatyta tvarka. Peticijų komisija, išnagrinėjusi peticiją, Reglamento X sk.
nustatyta tvarka esant reikalui teikia Tarybai sprendimo projektą dėl peticijoje išdėstytų siūlymų ir
reikalavimų.“

Savivaldybės meras

Darius

Jasaitis

NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO
NR. T1-246 „DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO
PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO IR PAKEITIMO
2016 m. gruodžio 22 d. Nr. T1-265
Neringa
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
Neringos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Neringos
savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T1-246 „Dėl Neringos savivaldybės
tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (toliau – Reglamentas):
1.1.
12.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„12.4. raštu arba kitais aiškiai išreikštais veiksmais informuoti merą ir (ar) tarybos narius
arba kitus asmenis, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, apie esamą
interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu pareikštas nusišalinimas tarybos, komisijos ar
komiteto posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma buvo priimtas, jokia forma nedalyvauti toliau
rengiant, svarstant ar priimant sprendimą. Apie tarybos nario pareiškimą dėl nusišalinimo įrašoma į
protokolą.“
1.2.
80 punktą ir jį išdėstyti taip:
„80. Komisijų nariais gali būti tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai, gyvenamųjų
vietovių bendruomenių atstovai (seniūnaičiai), visuomenės atstovai (Lietuvos Respublikoje
įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas,
įgalioti atstovai), bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai; Etikos
komisijoje ir Antikorupcijos komisijoje seniūnaičiai arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai turi
sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių.“
1.3.86 punktą ir jį išdėstyti taip:
„86. Nuolatinės komisijos per 2 mėnesius nuo jų sudarymo parengia ir pateikia Tarybai
tvirtinti reglamentui neprieštaraujančius savo veiklos nuostatus. Juose turi būti nustatyti komisijos
tikslai, uždaviniai, funkcijos, narių teisės ir pareigos, sprendimų priėmimas ir jų įforminimas, taip
pat komisijos atsiskaitymo tvarka.“
1.4.
103.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„103.5. tarybos sekretorius sprendimų projektų originalus teikia merui. Meras ne vėliau
kaip prieš 4 darbo dienas iki tarybos posėdžio sudaro posėdžio darbotvarkę. Jeigu meras svarstytinų
klausimų į posėdžio darbotvarkę neįtraukia, dėl jų įtraukimo į darbotvarkę sprendžia taryba
dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma. Tarybos posėdžio darbotvarkė gali būti papildyta ar
pakeista tarybos sprendimu komiteto, komisijos, frakcijos ar 1/3 dalyvaujančių posėdyje tarybos
narių siūlymu, jeigu dėl šių siūlymų sprendimų projektai įregistruoti ne vėliau kaip prieš 24
valandas iki posėdžio pradžios. Ši nuostata netaikoma siūlymams, susijusiems su norminio
pobūdžio sprendimų projektų pateikimu, siūlymams, susijusiems su mero pavaduotojo,
savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo,
Kontrolės komiteto ir Vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininkų kandidatūrų
pateikimu, taip pat siūlymams, susijusiems su nepasitikėjimo meru, mero pavaduotoju,
savivaldybės administracijos direktoriumi, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju,
Kontrolės komiteto ir Vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininku pareiškimu.
Tarybos posėdžio darbotvarkė ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tarybos posėdžio paskelbiama
savivaldybės interneto svetainėje (www.neringa.lt).“
1.5.
125 punktą ir jį išdėstyti taip:

„125. Meras, o kai jo nėra dėl ligos, komandiruotės ar atostogų,– mero pavaduotojas, o kai
šio nėra ― laikinai mero pareigas einantis tarybos narys arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos
narių gavęs tarybos narys, apie posėdžio laiką ir darbotvarkę gyventojams paskelbia savivaldybės
interneto svetainėje (www.neringa.lt) ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios.“
1.6.
126 punktą ir jį išdėstyti taip:
„126. Meras, o kai jo nėra dėl ligos, komandiruotės ar atostogų,– mero pavaduotojas, o kai
šio nėra, ― laikinai mero pareigas einantis tarybos narys arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos
narių gavęs tarybos narys apie posėdžio laiką bei svarstyti parengtus ir įregistruotus klausimus kartu
su sprendimų projektais tarybos nariams ir Vyriausybės atstovui praneša ne vėliau kaip prieš 3
darbo dienas iki posėdžio pradžios elektroniniu paštu. Seniūnaitis, kai svarstomi klausimai yra
susiję su jo atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene, ir vietos gyventojų apklausos
iniciatyvinės grupės atstovas (atstovai), kai svarstomi vietos gyventojų apklausos rezultatai ar
klausimai dėl vietos gyventojų apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų), informuojami
telefonu ir/ar elektroniniu paštu.“
1.7.
157 punktą ir jį išdėstyti taip:
„157. Dėl tarybos posėdžiuose svarstomų klausimų balsuojama atvirai, išskyrus atvejus,
kai skiriamas mero pavaduotojas, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas, sprendžiamas mero įgaliojimų netekimo prieš terminą,
mero nušalinimo klausimas, sprendžiamas nepasitikėjimo mero pavaduotoju, savivaldybės
administracijos direktoriumi, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju klausimas.
Slaptas balsavimas tarybai nutarus galimas ir tais atvejais, kai skiriami Kontrolės komiteto
pirmininkas, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas, Etikos komisijos pirmininkas,
Antikorupcijos komisijos pirmininkas, sprendžiamas nepasitikėjimo Kontrolės komiteto
pirmininku, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju, Etikos komisijos pirmininku,
Antikorupcijos komisijos pirmininku klausimas. Duomenys apie kiekvieno tarybos nario balsavimą,
išskyrus atvejus, kai balsuojama slaptai, yra vieši.“
1.8. 229.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„229.4. Meras pateikdamas potvarkį pristato tarybai ir su ja derina mero pavaduotojo,
savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo
(administracijos direktoriaus siūlymu), Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo, Vietos
savivaldos įstatyme nustatytais atvejais Kontrolės komiteto pirmininko ir tarybos sudaromų
komisijų pirmininkų kandidatūras ir teikia sprendimo projektą tvirtinti tarybai.
Meras pateikdamas potvarkį gali siūlyti juos atleisti iš pareigų, siūlyti skirti nuobaudas
savivaldybės administracijos direktoriui;“
1.9. 229.17 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„229.17. priima į pareigas ir atleidžia iš jų biudžetinių įstaigų, išskyrus švietimo įstaigas,
vadovus; kitas funkcijas, susijusias su visų biudžetinių įstaigų vadovų darbo santykiais, Darbo
kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendina pats arba Vietos savivaldos įstatymo
nustatytais atvejais mero pareigas laikinai einantis tarybos narys;“
1.10. 229.18 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„229.18. priima į pareigas ir atleidžia iš jų viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra
savivaldybė), išskyrus švietimo įstaigas, vadovus; kitas funkcijas, susijusias su visų viešųjų įstaigų
(kurių savininkė yra savivaldybė) vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka įgyvendina pats arba Vietos savivaldos įstatymo nustatytais atvejais mero pareigas
laikinai einantis tarybos narys;“
1.11. 232 punktą ir jį išdėstyti taip:
„232. Mero pavaduotojas atlieka mero nustatytas funkcijas ir mero pavedimus. Meras mero
pavaduotojo funkcijas nustato mero pavaduotojo kadencijos laikotarpiui ir gali jas keisti. Kai meras
negali eiti pareigų, jas visas, išskyrus Vietos savivaldos įstatyme numatytas išimtis, atlieka mero
pavaduotojas ar laikinai mero pareigas einantis tarybos narys. Kai meras negali eiti pareigų,
reglamento 229.16. ― 229.23. punktuose nustatytus mero įgaliojimus atlieka taryba, išskyrus
funkcijas, kurias Vietos savivaldos įstatymo nustatytais atvejais atlieka mero pareigas laikinai
einantis tarybos narys;“.
2. Papildyti Reglamentą:
2.1. 13.8 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

„13.8. savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių padėjėjų, kurie tarybos nario
prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją. Tarybos nario
visuomeniniu padėjėju gali būti pilnametis asmuo, kuris nėra tos savivaldybės administracijos
valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Tarybos nario visuomeniniu
padėjėju negali būti asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai
sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, taip pat kuris įstatymų
nustatyta tvarka yra uždraustos organizacijos narys. Tarybos nario visuomeninių padėjėjų skaičius
negali viršyti trijų.“
2.2. 2131 punktu ir jį išdėstyti taip:
„2131. Kai Vietos savivaldos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka mero įgaliojimai
nutrūksta prieš terminą, naujai išrinktas meras turi teisę siūlyti tarybai atleisti iš pareigų asmenis,
einančius mero pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas, ir siūlyti į šias pareigas naujus asmenis.“
2.3. 2261 punktu ir jį išdėstyti taip:
„2261. Meras savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie mero
prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją. Mero visuomeniniu
konsultantu gali būti pilnametis asmuo. Mero visuomeniniu konsultantu negali būti asmuo, kuris
įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo
ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, taip pat esantis įstatymų nustatyta tvarka uždraustos
organizacijos nariu.“
2.4. 229.24 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:
„229.24. suteikia savivaldybės administracijos direktoriui, kai savivaldybės administracijos
direktoriaus nėra, – jo pavaduotojui, savivaldybės kontrolieriui atostogas, siunčia savivaldybės
administracijos direktorių, kai savivaldybės administracijos direktoriaus nėra, – jo pavaduotoją,
savivaldybės kontrolierių į komandiruotes.“
2.5. XXII skyriumi ir jį išdėstyti taip:
„XXII. PASIŪLYMŲ NUSTATYTI AR PANAIKINTI GYVENAMĄSIAS VIETOVES,
NUSTATYTI IR KEISTI JŲ TERITORIJŲ RIBAS, SUTEIKTI IR KEISTI PAVADINIMUS
GYVENAMOSIOMS VIETOVĖMS TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
281. Iniciatyvos teisę reglamento skyriuje nustatyta tvarka teikti pasiūlymą (-us) nustatyti
ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti
pavadinimus gyvenamosioms vietovėms (toliau – pasiūlymai) turi tų gyvenamųjų vietovių
gyventojai ir jose veikiantys juridiniai asmenys. Iniciatyvos teisę šiais klausimais turi ir
Savivaldybės institucijos.
282. Gyventojų iniciatyvos teisę teikti 281 punkte nurodytus pasiūlymus turi ne mažiau kaip
10 procentų atitinkamos gyvenamosios vietovės, dėl kurios teikiami pasiūlymai, gyventojų, turinčių
teisę rinkti tarybą. Gyventojai argumentuotus pasiūlymus teikia savivaldybės administracijai,
pagrįsdami pasiūlymų aktualumą ir reikalingumą bei pateikdami šiame punkte nurodytą kiekį
gyventojų, pritariančių pasiūlymams, parašų. Gyventojai, pritariantys pasiūlymams, pasirašydami
turi nurodyti savo vardą, pavardę, gimimo metus, gyvenamąją vietą ir pasirašyti.
283. Juridiniai asmenys, veikiantys gyvenamojoje vietovėje, dėl kurios teikiami pasiūlymai,
kartu su pasiūlymais turi pateikti atitinkamo savo valdymo organo, kuris pagal atitinkamų juridinių
asmenų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, įstatus (nuostatus) yra kompetentingas atstovauti
juridiniam asmeniui teikdamas analogiško pobūdžio siūlymus ir kreipimusis, rašytinį kreipimąsi,
pasirašytą juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens. Pasiūlymai turi būti argumentuoti,
pagrįstas jų aktualumas ir reikalingumas. Juridiniai asmenys su pasiūlymais savivaldybės
administracijai pateikia savo įregistravimo Juridinių asmenų registre pažymėjimo kopiją, patvirtintą
teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat duomenis, kurie pagrįstų, kad juridinis asmuo vykdo veiklą
atitinkamos gyvenamosios vietovės, dėl kurios teikiami pasiūlymai, teritorijoje. Taip pat
pateikiamas dokumentas dėl juridinio asmens vadovo skyrimo, o jei pasiūlymus pasirašo įgaliotas
asmuo – ir įgaliojimas pasirašyti pasiūlymus.
284. Savivaldybės administracijos direktorius iniciatyvos teisę teikti pasiūlymus įgyvendina
tokia tvarka:

284.1. pagrįstai manydamas, kad yra tikslinga teikti pasiūlymus, savo įsakymu sudaro darbo
grupę iš savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, darbuotojų, kitų asmenų, kurie yra
kompetentingi nagrinėti klausimus, susijusius su gyvenamųjų vietovių nustatymu ir panaikinimu, jų
teritorijų ribų nustatymu ir keitimu, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimu ir keitimu,
kuri ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo darbo grupės sudarymo dienos pateikia savivaldybės
administracijos direktoriui rašytinį įvertinimą, ar pasiūlymai atitinka teisės aktų reikalavimus ir
galimybes įgyvendinti šiuos pasiūlymus;
284.2. gavęs 284.1 punkte nurodytos darbo grupės rašytinį įvertinimą, kad pasiūlymai
atitinka teisės aktų reikalavimus ir kad yra galimybės įgyvendinti šiuos pasiūlymus, savivaldybės
administracijos direktorius organizuoja tarybos sprendimo projekto dėl pritarimo pasiūlymams
nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti
pavadinimus gyvenamosioms vietovėms parengimą ir pateikimą tarybai.
285. Taryba pasiūlymų iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip 1/4 Tarybos narių
grupės reikalavimu, kuriame išdėstoma problemos esmė, pagrindžiama, kodėl pasiūlymai yra
aktualūs ir reikalingi.
286. Reglamento 282, 283, 284 ir 285 punktuose nurodytų subjektų pasiūlymus
preliminariai nagrinėja savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė iš
savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, mero
deleguotų tarybos narių, kitų asmenų, kurie yra kompetentingi nagrinėti klausimus, susijusius su
gyvenamųjų vietovių nustatymu ir panaikinimu, jų teritorijų ribų nustatymu ir keitimu, pavadinimų
gyvenamosioms vietovėms suteikimu ir keitimu, vadovaudamasi 24.1 punkte nustatytais
reikalavimais. Jei nustatomi trūkumai, savivaldybės administracijos direktorius raštu paprašo
pasiūlymus pateikusių subjektų per 5 kalendorines dienas pataisyti trūkumus.
287. Įsigaliojus tarybos sprendimui dėl pritarimo pasiūlymams ir Savivaldybės tarybos
sprendimui dėl vietos gyventojų apklausos paskelbimo, savivaldybės administracijos direktorius
organizuoja vietos gyventojų apklausą pagal Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių
teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996
m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651, nustatytą tvarką. Savivaldybės administracijos direktorius apie
apklausą paskelbia spaudoje, savivaldybės interneto svetainėje (www.neringa.lt) ir gyvenamųjų
vietovių, kurių teritorijų gyventojai apklausiami, skelbimų lentose.“
3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d.
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NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO
NR. T1-246 „DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016 m. kovo 17 d. Nr. T1-57
Neringa
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 13, 15 ir 27 straipsnių pakeitimo
įstatymo Nr. XII-1887 1, 2 ir 4 straipsniais, Neringos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Pakeisti Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Neringos
savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T1-246 „Dėl Neringos savivaldybės
tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (toliau – Reglamentas):
1.1.74 punktą ir jį išdėstyti taip:
„74. Taryba savo įgaliojimų laikui sudaro Etikos komisiją ir Antikorupcijos komisiją“;
1.2.157 punktą ir jį išdėstyti taip:
„157. Dėl tarybos posėdžiuose svarstomų klausimų balsuojama atvirai, išskyrus atvejus,
kai skiriamas mero pavaduotojas, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas, sprendžiamas nepasitikėjimo meru, mero pavaduotoju,
savivaldybės administracijos direktoriumi, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju
klausimas. Slaptas balsavimas tarybai nutarus galimas ir tais atvejais, kai skiriami Kontrolės
komiteto pirmininkas, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas, Antikorupcijos komisijos
pirmininkas, Etikos komisijos pirmininkas, sprendžiamas nepasitikėjimo Kontrolės komiteto
pirmininku, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju, Antikorupcijos komisijos pirmininku,
Etikos komisijos pirmininku klausimas. Duomenys apie kiekvieno tarybos nario balsavimą,
išskyrus atvejus, kai balsuojama slaptai, yra vieši.“
2. Pripažinti netekusiu galios Reglamento 76 punktą (kitų Reglamento punktų
numeracija nekeičiama).
3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.
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NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO
NR. T1-246 „DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016 m. sausio 28 d. Nr. T1-17
Neringa
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 13, 15 ir 23 straipsnių pakeitimo
įstatymo 1, 2 ir 3 straipsniais, Neringos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
Pakeisti Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Neringos
savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T1-246 „Dėl Neringos savivaldybės
tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“:
1. 12.4. punktą ir jį išdėstyti taip:
„12.4. raštu informuoti merą ir (ar) tarybos narius arba kitus asmenis, kurie kartu dalyvauja
rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą
ir, jeigu pareikštas nusišalinimas buvo priimtas, jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar
priimant sprendimą. Apie tarybos nario pareiškimą dėl nusišalinimo įrašoma į protokolą.“
2. 77 punktą ir jį išdėstyti taip:
„77. Etikos komisija:
77.1. prižiūri, kaip tarybos nariai laikosi Vietos savivaldos įstatymo, Valstybės politikų
elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, reglamento,
kitų teisės aktų, reglamentuojančių tarybos narių veiklą ir elgesį, reikalavimų;
77.2. analizuoja tarybos narių nedalyvavimo tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose ir
Vietos savivaldos įstatymo nustatytų pareigų nevykdymo priežastis;
77.3. tiria ir priima sprendimus dėl tarybos narių veiklos atitikties Vietos savivaldos
įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo, reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių tarybos narių veiklą ir elgesį,
nuostatoms;
77.4. nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų
vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl tarybos
narių veiklos skaidrumo;
77.5. teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai siūlymą dėl tarybos nario įgaliojimų
nutraukimo, jeigu šis tarybos narys yra praleidęs iš eilės tris tarybos posėdžius be pateisinamos
priežasties;
77.6. tarybos narių, mero, savo iniciatyva teikia tarybos nariams rekomendacijas dėl
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo;
77.7. veikdama pagal reglamento 77.2 ir 77.6 punktus, rengia posėdžius ne rečiau kaip
kartą per mėnesį.“
3. 103.1 ir 103.3 punktus, vietoj „kalendorines dienas“ įrašant „darbo dienas“ ir juos
išdėstyti taip:

3.1. „103.1. sprendimo projektą, aiškinamąjį raštą ir kitus būtinus dokumentus bei jų
elektroninę versiją rengėjas pateikia ne vėliau kaip prieš 9 darbo dienas tarybos sekretoriui ir
Dokumentų valdymo ir ūkio skyriaus specialistui, kuris juos registruoja tam skirtame registre. Jeigu
sprendimo projektas neatitinka nurodytų reikalavimų, tarybos sekretorius jį grąžina rengėjui
tinkamai parengti ir suderinti;“
3.2. „103.3. pagal mero ar mero pavaduotojo rezoliucijas tarybos sekretorius sprendimo
projektus ir aiškinamuosius raštus likus 8 darbo dienoms iki numatomos tarybos posėdžio datos
pateikia nagrinėti komitetams pagal jų kompetenciją.“
4. 166 punktą ir jį išdėstyti taip:
„166. Tarybos narys tarybos posėdyje prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris jam sukelia
interesų konfliktą, privalo informuoti tarybą apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie
nusišalinimą ir, jeigu taryba nusišalinimą priima, jokia forma nedalyvauti toliau svarstant šį
klausimą. Taryba gali motyvuotu sprendimu, vadovaudamasi Vyriausiosios tarnybinės etikos
komisijos patvirtintais kriterijais, pareikšto nusišalinimo nepriimti ir įpareigoti tarybos narį
dalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Duomenys apie sprendimą nepriimti pareikšto nusišalinimo
kartu su svarstyto klausimo balsavimo rezultatais skelbiami savivaldybės interneto svetainėje
www.neringa.lt ir per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos elektroninėmis
priemonėmis pateikiami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai jos nustatyta tvarka.“
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