NERINGOS SAVIVALDYB S TARYBA
SPRENDIMAS
D L NERINGOS SAVIVALDYB S TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO
PATVIRTINIMO
2015 m. lapkričio 26 d. Nr. T1-246
Neringa
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos statymo 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 :
1. Patvirtinti Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamentą (pridedama).
2. Pripažinti netekusiu galios (su visais pakeitimais ir papildymais) Neringos savivaldybės
tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimą Nr. T1-20 „Dėl Neringos savivaldybės tarybos veiklos
reglamento patvirtinimoį.
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PATVIRTINTA
Neringos savivaldybės tarybos
2015 m. lapkričio 26 d.
sprendimu Nr. T1-246
NERINGOS SAVIVALDYB S TARYBOS
VEIKLOS REGLAMENTAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Neringos savivaldybės (toliau – savivaldybės) tarybos veiklos reglamentas (toliau –
reglamentas) nustato savivaldybės tarybos (toliau – tarybos), savivaldybės mero (toliau – mero),
savivaldybės mero pavaduotojo (toliau – mero pavaduotojo), tarybos komitetų (toliau – komitetų),
tarybos komisijų (toliau – komisijų) bei tarybos narių veiklos tvarką ir formas gyvendinant Lietuvos
Respublikos Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę.
2. Taryba yra statymų nustatyta tvarka demokratiškai išrinktų savivaldybės bendruomenės
atstovų atstovaujamoji savivaldos institucija. Taryba yra atsakinga už savivaldos teisės ir savo
funkcijų gyvendinimą bendruomenės interesais Neringos savivaldybės teritorijoje.
3. Reglamentas tvirtinamas ir keičiamas tarybos sprendimu.
II. TARYBOS NARIO STATUSAS
4. Tarybą sudaro 15 tarybos narių. Tarybos narys yra Savivaldybių tarybų rinkimų
statymo nustatyta tvarka savivaldybės nuolatinių gyventojų išrinktas Neringos savivaldybės
bendruomenės atstovas (toliau – tarybos narys). Naujai išrinktos tarybos nario galiojimai prasideda,
o ankstesnės kadencijos tarybos nario galiojimai baigiasi nuo tos dienos, kurią naujai išrinkta taryba
susirenka pirmąj posėd , ir šios tarybos narys jame prisiekia. Tarybos nario (mero) priesaiką priima
savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas arba jo galiotas savivaldybės rinkimų komisijos narys.
Tarybai vadovauja Lietuvos Respublikos savivaldybių rinkimų statymo nustatyta tvarka
vienmandatėje rinkimų apygardoje tiesiogiai išrinktas tarybos narys – meras.
5. Tarybos narys yra valstybės politikas.
6. Tarybos nariu negali būti asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto
apsaugos tarnybą, taip pat neišėjęs atsargą ar profesinės karo tarnybos karys arba statutinės
institucijos ir staigos pareigūnas, kuriam pagal specialius statymus ar statutus yra apribotas
dalyvavimas politinėje veikloje.
7. Tarybos nario pareigos nesuderinamos su Respublikos Prezidento, Seimo nario,
Europos Parlamento nario, Vyriausybės nario pareigomis, su Vyriausybės staigos ar staigos prie
ministerijos vadovo, kurio veikla susijusi su savivaldybių veiklos priežiūra ir kontrole, pareigomis, su
Vyriausybės atstovo apskrityje pareigomis, su valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojų pareigomis.
Be to, tarybos nario pareigos nesuderinamos su tos savivaldybės mero politinio (asmeninio)
pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigomis, su tos savivaldybės kontrolieriaus ar tos savivaldybės
kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojo pareigomis, savivaldybės administracijos direktoriaus ir
jo pavaduotojo ar tos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo ir darbuotojo, dirbančio pagal
darbo sutartis, pareigomis, su tos savivaldybės tarybos sekretoriato karjeros valstybės tarnautojo ar
pagal darbo sutart dirbančio darbuotojo pareigomis, su tos savivaldybės biudžetinių staigų vadovų
pareigomis, tos savivaldybės viešųjų staigų, tos savivaldybės monių vienasmenio vadovo ir
kolegialaus valdymo organo nario pareigomis, tos savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių
kolegialaus valdymo organo (valdybos) nario pareigomis arba tos savivaldybės kontroliuojamos
akcinės bendrovės vadovo pareigomis.
8. Draudžiama tarybos nar persekioti už balsavimą ar pareikštą nuomonę tarybos, jos
komitetų ir komisijų posėdžiuose. Už asmens žeidimą ar šmeižtą, už jo garbę ir orumą žeminančios
ir tikrovės neatitinkančios informacijos paskelbimą tarybos narys atsako statymų nustatyta tvarka.
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9. Tarybos narys galiojimų netenka prieš terminą:
9.1. Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu pagal Savivaldybių tarybų rinkimų
statymą, kai:
9.1.1. jis atsistatydina, – pagal tarybos nario paties parašytą pareiškimą atsistatydinti.
Tarybos nario pareiškimas atsistatydinti turi būti patvirtintas notarine tvarka arba pasirašytas mero, o
jeigu tarybos nar iškėlė partija, – ir tarybos nar iškėlusios partijos (jos skyriaus) vadovo, arba
tarybos nario asmeniškai teiktas Vyriausiajai rinkimų komisijai;
9.1.2. jis atsistatydina prieš pradėdamas eiti pareigas, nesuderinamas su tarybos nario
pareigomis;
9.1.3. jis praleidžia iš eilės 3 tarybos posėdžius be pateisinamos priežasties, – pagal
tarybos Etikos komisijos teikimą ir Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą;
9.1.4. teismas pripaž sta j neveiksniu, – pagal siteisėjus teismo sprendimą;
9.1.5. siteisėja teismo apkaltinamasis nuosprendis, – pagal siteisėjus teismo nuosprend ;
9.1.6. jis išvyksta nuolat gyventi už savivaldybės, kurios tarybos nariu yra išrinktas,
teritorijos ribų, – pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis;
9.1.7. kai Vyriausioji rinkimų komisija priima sprendimą, vadovaudamosi Savivaldybių
tarybų rinkimų statymo 90 straipsniu;
9.1.8. jis miršta, – pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis;
9.1.9. teismas priima sprendimą dėl tarybos nario ne Lietuvos Respublikos piliečio
išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos, – pagal siteisėjus teismo sprendimą;
9.1.10. jis pradeda eiti pareigas, nesuderinamas su tarybos nario pareigomis, ir šių pareigų
neatsisako;
9.1.11. jeigu pagal Laikino tiesioginio valdymo statymo nuostatas savivaldybės
teritorijoje laikinai vestas tiesioginis valdymas, išskyrus atvejus, kai laikinas tiesioginio valdymo
vedimas susijęs su nepaprastosios padėties vedimu savivaldybės teritorijoje;
9.1.12. Tarybos sprendimu Vietos savivaldos statymo nustatyta tvarka.
10. Tarybos narys turi teisę gauti tarybos nario pažymėjimą ir tarybos nario ženklel ,
kuriais jis naudojasi savo galiojimų laikotarpiu. Tarybos nariui pažymėjimą ir ženklel po tarybos
nario priesaikos teikia priesaiką priimantis asmuo.
11. Komiteto, komisijos ar mero teikimu taryba savo sprendimu deleguoja tarybos narius
statymų nustatytas regionines tarybas, komisijas ir suteikia jiems galiojimus.
III. TARYBOS NARIO PAREIGOS, TEIS S IR VEIKLOS GARANTIJOS
12. Tarybos narys privalo:
12.1. dalyvauti tarybos posėdžiuose;
12.2. būti vieno (be Kontrolės komiteto) komiteto nariu;
12.3. dalyvauti komiteto, komisijų, kurių narys jis yra, posėdžiuose;
12.4. nebalsuoti tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose, kai jo balsavimas svarstomu
klausimu prieštarauja Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje statymui;
12.5. gr žęs iš komandiruotės, kurią vyko pagal tarybos sprendimą ar mero potvark ,
pateikti merui komandiruotės ataskaitą;
12.6. nuolat bendrauti su rinkėjais ir ne rečiau kaip vieną kartą per metus atsiskaityti
rinkėjams. Ataskaitą rinkėjams tarybos narys pateikia pasirinktinai – tiesiogiai nuolat bendraujant su
rinkėjais, viešuose susitikimuose su savivaldybės gyventojais, viename iš vietinių laikraščių arba
savivaldybės interneto svetainėje (www.neringa.lt).
13. Tarybos narys turi teisę:
13.1. Vietos savivaldos statymo nustatyta tvarka rinkti ir būti išrinktas pareigas
savivaldybės institucijose;
13.2. siūlyti tarybai svarstyti klausimus, rengti tarybos sprendimų projektus šio
reglamento X skyriuje nustatyta tvarka, iš savivaldybės administracijos ar kitų savivaldybės staigų ir
organizacijų gauti visą tarybos nario veiklai reikalingą su tarybos nagrinėjamais klausimais susijusią
informaciją, dalyvauti diskusijose svarstomais klausimais, raštu ir žodžiu pateikti pastabas dėl
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tarybos sprendimų projektų, dėl tarybos darbo tvarkos ir kitais, su tarybos nario veikla susijusiais,
klausimais;
13.3. šio reglamento 148–153 punktuose nustatyta tvarka tarybos posėdžio metu pateikti
pranešėjams klausimų, dalyvauti diskusijose, pasisakyti dėl posėdžio vedimo tvarkos;
13.4. šio reglamento XIII skyriuje nustatyta tvarka kreiptis su paklausimais savivaldybės
institucijų, savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės staigų, monių ir organizacijų, taip pat
valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje, vadovus ir tarnautojus;
13.5. dalyvauti ir pasisakyti komitetų ir komisijų posėdžiuose, kuriuose svarstomi jo
pateikti arba su jo elgesiu susiję klausimai;
13.6. jungtis frakcijas reglamento IX skyriuje nustatyta tvarka;
13.7. gauti iš savivaldybės administracijos vietą posėdžiui, techninę pagalbą ir priemones
tarybos nario galiojimams vykdyti.
14. Tarybos, komitetų, komisijų posėdžių, atsiskaitymo su rinkėjais, atstovavimo
savivaldybės teritorijoje ir už jos ribų, vykdant tarybos ar mero pavedimus, šiam laikui tarybos narys
atleidžiamas nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje, staigoje, monėje ar
organizacijoje.
IV. TARYBOS NARI VEIKLOS APMOK JIMAS
15. Tarybos nariams, išskyrus merą ir jo pavaduotoją, už darbą atliekant tarybos nario
pareigas yra atlyginama (apmokama). Šis atlyginimas (užmokestis) apskaičiuojamas pagal skelbiamą
Lietuvos ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU) dyd atsižvelgiant faktiškai dirbtą
laiką.
16. Tarybos nario skaičiuojamas darbo laikas už ataskaitin mėnes yra apvalinamas iki
sveiko valandų skaičiaus.
17. Atlyginimas mokamas kartą per mėnes iki kito mėnesio 4 dienos, o jei ši diena poilsio
– tai artimiausią po jos einančią darbo dieną.
18. Tarybos narių atlyginimams už darbą tarybos, komitetų, kolegijos, komisijų
posėdžiuose apskaičiuoti posėdžių sekretoriai kiekvieną mėnes iki paskutinės mėnesio dienos
pateikia tarybos sekretoriui tarybos narių darbo laiko suvestines. Jose žymimas tarybos nario
faktiškai dirbtas laikas.
19. Pagal darbo laiko suvestines tarybos sekretorius parengia tarybos narių praėjusio
mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraščius. Juos pasirašo tarybos sekretorius ir iki einamojo mėnesio
paskutinės dienos pateikia savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui.
20. Tarybos nariams, vykstantiems komandiruotes pagal tarybos sprendimą ar mero
potvark , apmokamos komandiruočių išlaidos vadovaujantis Vyriausybės nustatyta tvarka bei
mokama kompensacija už darbo dienas. Išlaidas pateisinantys dokumentai turi būti pateikiami
savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui.
21. Tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms išlaidoms, kiek jų
nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, apmokėti kas mėnes mokama iki 0,4
vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU) išmoka atsiskaitytinai.
22. Išmoka gali būti panaudota:
22.1. Tarybos nario telefoninių pokalbių, interneto ir kitų informacinių technologijų (IT)
paslaugų apmokėjimui;
22.2. pašto prekių ir paslaugų sigijimui;
22.3. Tarybos nario veiklai naudojamos transporto priemonės remontui, degalams, taksi
paslaugoms, viešojo transporto bilietų sigijimui;
22.4. kanceliarinių prekių sigijimui.
23. Šiame reglamente nustatyta išmokų suma kas mėnes pervedama visiems tarybos
nariams jų nurodytas sąskaitas banke tik nustatyta tvarka pateikus mėnesio išlaidų ataskaitą.
24. Tarybos narys už išmokų panaudojimą atsiskaito savivaldybės administracijai už
kiekvieną praėjus mėnes Buhalterinės apskaitos skyriui pateikdamas išlaidų ataskaitą (1 priedas) ir
išlaidas pateisinančius dokumentus iki kito mėnesio 10 dienos.
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25. Išmokos pagal pateiktą išlaidų ataskaitą tarybos nariams pervedamos iki einamojo
mėnesio 25 dienos, o jeigu ataskaitą apie praėjusio mėnesio išlaidas tarybos narys pateikia po kito
mėnesio 10 dienos, tai išmoka išmokama mėnesiu vėliau.
26. Ar tarybos nario gautos išmokos naudojamos pagal paskirt , kontroliuoja savivaldybės
administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius ir savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos
kontrolierius.
27. Jeigu nustatoma, kad tarybos narys išmokos lėšas panaudojo ne pagal šiame
reglamente nurodytą paskirt , tarybos narys, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, šią sumą turi
grąžinti iš asmeninių lėšų. Jeigu per du mėnesius, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui tarybos narys
ne pagal nurodytą paskirt panaudotos išmokos dalies negrąžina, tarybos sprendimu savivaldybės
administracija ne ginčo tvarka išskaičiuoja jas iš tarybos nariui mokėtinų artimiausio mėnesio
išmokų.
28. Tarybos narys gali atsisakyti atlyginimo už darbą, atliekant tarybos nario pareigas,
pateikdamas prašymą merui dėl tarybos nario pareigų atlikimo neatlygintinai (tai yra visuomeniniais
pagrindais). Tok prašymą pateikusiam tarybos nariui atlyginimas už darbą neskaičiuojamas ir
nemokamas, taip pat neskaičiuojami ir nemokami teisės aktų nustatyti privalomi mokesčiai,
valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo mokos.
V. TARYBOS ĮGALIOJIMAI
29. Taryba veikia pagal galiojimus, nustatytus Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
statyme ir kituose statymuose.
30. Tarybos kompetencija yra išimtinė ir paprastoji:
30.1. išimtinei tarybos kompetencijai priskirtų galiojimų taryba negali perduoti jokiai
kitai savivaldybės institucijai ar staigai;
30.2. konkrečius galiojimus, Vietos savivaldos statyme priskirtus tarybos paprastajai
kompetencijai, taryba savo sprendimu gali pavesti vykdyti savivaldybės administracijos direktoriui
arba savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui.
31. Taryba prižiūri savivaldybės vykdomąsias institucijas ir kitus subjektus, tiesiogiai
gyvendinančius valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas išklausydama šių institucijų ir
subjektų ataskaitas tarybos posėdyje ir priimdama dėl šių ataskaitų sprendimus. Už šios funkcijos
gyvendinimo organizavimą yra atsakingas meras.
VI. TARYBOS VEIKLOS FORMOS
32. Taryba savo galiojimus gyvendina kolegialiai tarybos posėdžiuose. Tarybos
posėdžiams klausimus rengia komitetai bei komisijos savo posėdžiuose, tarybos narių frakcijos ir
grupės posėdžiuose, tarybos nariai, savivaldybės kontrolierius, meras ir savivaldybės administracijos
direktorius. Taryba svarstomais klausimais priima sprendimus ir kontroliuoja jų gyvendinimą.
33. Tarybos sprendimų projektams nagrinėti bei kitiems statymų ir šio reglamento
numatytiems klausimams svarstyti taryba iš savo narių sudaro komitetus. Komitetų kiek ir veiklos
sritis nustato taryba.
34. statymų nustatyta tvarka taryba sudaro Administracinę, Etikos, Antikorupcijos ir kitas
nuolatines komisijas. Trumpalaikiams ar siauresnės paskirties klausimams spręsti, konkretiems
pavedimams vykdyti taryba gali sudaryti laikinąsias komisijas.
35. Tarybos veikla tarp tarybos posėdžių tęsiama komitetuose, komisijose bei tarybos
nariams bendraujant su rinkėjais.
36. Taryba ne rečiau kaip vieną kartą per metus šio reglamento 230 ir 265 punktuose
nustatyta tvarka pateikia savivaldybės gyventojams atlikto darbo ataskaitą. Ataskaitą tarybos vardu
pateikia meras.
37. Taryba savo galiojimų laikui iš tarybos narių gali sudaryti kolegiją ir nustatyti jos
narių skaičių. Kolegija yra tarybos patariamasis organas.
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VII. KOMITETAI
38. Komitetai sudaromi iš ne mažiau kaip 3 tarybos narių tarybai teikiamiems klausimams
preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi statymų ir
vykdomi tarybos sprendimai ir mero potvarkiai. Komitetai pagal savo kompetenciją priima
rekomendacinius sprendimus (nutarimus).
39. Komitetų kiek , pavadinimus, jų galiojimus (išskyrus Kontrolės komiteto) ir jų narių
skaičių, laikydamasi proporcingo daugumos ir mažumos atstovavimo principo, tvirtina taryba.
40. Savivaldybėje privaloma sudaryti Kontrolės komitetą. Kontrolės komitetą eina
vienodas visų savivaldybės tarybos narių frakcijų ir tarybos narių grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau
kaip 3 tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius.
41. Kontrol s komitetas:
41.1. teikia tarybai išvadas dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus
veiklos rezultatų;
41.2. siūlo tarybai atleisti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierių, kai yra
Valstybės tarnybos statyme nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai;
41.3. svarsto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus kitų metų veiklos
plano projektą, kur iki spalio 20 dienos savivaldybės kontrolierius pateikia Kontrolės komitetui.
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierius Kontrolės komiteto kvietimu turi dalyvauti
Kontrolės komiteto posėdyje svarstant kitų metų veiklos plano projektą. Kontrolės komitetas teikia
pasiūlymus savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriui dėl jo kitų metų veiklos plano
projekto papildymo ir pakeitimo. Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierius turi vertinti
Kontrolės komiteto pateiktus pasiūlymus ir per 4 darbo dienas nuo šių pasiūlymų gavimo turi pateikti
Kontrolės komitetui patikslintą kitų metų savo veiklos plano projektą bei argumentus, jeigu
Kontrolės komiteto pateiktus pasiūlymus nebuvo atsižvelgta. Gavęs patikslintą savivaldybės
Kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus kitų metų veiklos plano projektą, Kontrolės komitetas,
atsižvelgdamas posėdyje dalyvaujančių Kontrolės komiteto narių daugumos nuomonę, priima
sprendimą dėl jo kitų metų veiklos plano projekto ir iki einamųjų metų lapkričio 5 dienos grąžina jam
tvirtinti, nurodydamas dėl jo pasiūlymus, jei tokių pasiūlymų yra;
41.4. vertina savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus ateinančių metų
veiklos planui vykdyti reikalingus asignavimus ir išvadą dėl jų teikia tarybai;
41.5. svarsto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus parengtą ataskaitą
dėl jo veiklos plano vykdymo, jos pagrindu rengia ir teikia tarybai išvadas dėl savivaldybės turto ir
lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo bei savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos
kontrolieriaus veiklos;
41.6. siūlo tarybai atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei
savivaldybės veiklos auditą, teikia savo išvadas dėl audito rezultatų;
41.7. periodiškai (kartą per ketvirt ) svarsto, kaip vykdomas savivaldybės Kontrolės ir
audito kontrolieriaus veiklos planas; savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus ar savo
iniciatyva išklauso institucijų, staigų ir monių vadovus dėl savivaldybės Kontrolės ir audito
tarnybos kontrolieriaus atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų
pažeidimų pašalinimo, prireikus kreipiasi savivaldybės administracijos direktorių dėl savivaldybės
Kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus reikalavimų vykdymo;
41.8. dirba pagal tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pabaigoje iki
gruodžio 23 d. už savo veiklą atsiskaito tarybai.
42. Taryboje sudaromi šie komitetai:
42.1. Biudžeto, finansų ir ūkio valdymo komitetas;
42.2. Švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto komitetas;
42.3. Kurorto, turizmo plėtros ir verslo komitetas;
42.4. Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas.
43. Pagal savo kompetenciją komitetai svarsto ir sprendžia klausimus dėl:
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projekto;

43.1. Biudžeto, finans ir ūkio valdymo komitetas:
43.1.1. tarybai teikiamo tvirtinti savivaldybės strateginio veiklos plano ir biudžeto

43.1.2. tarybai teikiamos savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitos, savivaldybės
kontrolieriui pateikus išvadą, programų, projektų ir jų vykdymo 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 staigų, savivaldybės monių, akcinių
bendrovių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo;
43.1.8. savivaldybės biudžetinės staigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių
nustatymo;
43.1.9. mokesčių lengvatų savivaldybės biudžeto sąskaita teikimo;
43.1.10. kainų ir tarifų už savivaldybės monių, specialiosios paskirties bendrovių,
savivaldybės biudžetinių ir viešųjų staigų teikiamas atlygintinas paslaugas bei keleivių vežimą
vietiniais maršrutais, taip pat centralizuotai tiekiamos šilumos, šalto, karšto vandens kainų ir
mokesčių tarifų nustatymo statymų 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 staigoms;
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
statymu;
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 vanden bei gamtines dujas;
43.1.25. savivaldybės staigų ar savivaldybės kontroliuojamų monių tam tikros veiklos
nepriklausomo audito;
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43.1.26. savivaldybės teritorijos specialiųjų detaliųjų planų ir jų koncepcijos.
43.2. Švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto komitetas:
43.2.1. savivaldybės švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto politikos gyvendinimo;
43.2.2. švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto staigų optimizavimo;
43.2.3. švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto staigų biudžeto formavimo, finansavimo,
materialinio aprūpinimo, atnaujinimo;
43.2.4. švietimo reformos gyvendinimo eigos ir gairių bei planų;
43.2.5. etninės kultūros, meno ir literatūros saviraiškos galių puoselėjimo tarp jaunimo ir
suaugusių bendruomenės narių;
43.2.6. vaikų ir jaunimo ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, neformaliojo ugdymo ir
laisvalaikio organizavimo, moksleivių ir jaunimo vasaros poilsio organizavimo;
43.2.7. švietimo, kultūros ir sporto staigų tarptautinio bendradarbiavimo ir dalyvavimo
projektuose;
43.2.8. moksleivių privalomo ugdymo užtikrinimo, moksleivių vežimo ir nemokamo
maitinimo organizavimo;
43.2.9. prezentacinės ir meninės leidybos, spaudos ir informacijos darbo organizavimo;
43.2.10. mokesčių už švietimo, kultūros, sporto staigų teikiamas paslaugas nustatymo;
43.2.11. švietimo, kultūros ir sporto staigų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo;
43.2.12. kultūros paveldo tyrinėjimo ir išsaugojimo;
43.2.13. švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo specialistų ir vadovų kvalifikacijos kėlimo
ir/ar atestacijos;
43.2.14. formaliojo ir neformaliojo suaugusiųjų ugdymo organizavimo;
43.2.15. švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto staigų veiklos koordinavimo;
43.2.16. jaunimo verslumo skatinimo;
43.2.17. gyventojų, juridinių asmenų ir visuomeninių organizacijų pasiūlymų bei skundų
rekomendavimo perduoti savivaldybės administracijos direktoriui, merui, mero pavaduotojui arba
tarybai;
43.2.18. švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto staigų, organizacijų veiklos;
43.2.19. švietimo ir kultūros programų sudarymo ir vykdymo;
43.2.20. teisingos informacijos apie švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto staigų veiklos
pateikimo bendruomenei.
43.3. Kurorto, turizmo pl tros ir verslo komitetas:
43.3.1. tarybai teikiamų turizmo, kurorto plėtros, verslo skatinimo klausimų;
43.3.2. savivaldybės institucijų ir staigų laikymosi Lietuvos Respublikos statymų ir kitų
teisės aktų, susijusių su kurortu, turizmo plėtra bei verslumu;
43.3.3. turizmo ir verslo plėtros politikos formavimo, jos gyvendinimo;
43.3.4. savivaldybės vykdomos turizmo išteklių ir paslaugų rinkotyros bei rinkodaros,
turizmo infrastruktūros plėtros projektų;
43.3.5. mokesčių, rinkliavų, lengvatų, finansinės paramos;
43.3.6. gyventojų, juridinių asmenų, visuomeninių ir kitų organizacijų pasiūlymų bei
skundų;
43.3.7 Savivaldybės strateginio veiklos plano Turizmo, rekreacijos, smulkiojo ir vidutinio
verslo (SVV) programos gyvendinimo;
43.3.8. individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto
pajamų mokesčio dydžio nustatymo.
43.4. Sveikatos ir socialin s apsaugos komitetas:
43.4.1. savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūros rėmimo iš savivaldybės biudžeto;
43.4.2. savivaldybės sveikatos programų rengimo ir gyvendinimo;
43.4.3. pirminės ir antrinės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros;
43.4.4. bendrųjų ilgalaikių sveikatos, socialinių, demografinių ir kitų programų, projektų
rengimo;
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43.4.5. socialinio ir kt. būsto fondo formavimo ir būsto suteikimo tvarkos, gyvenamųjų
patalpų nuomos mokesčio dydžio;
43.4.6. socialines paslaugas teikiančių staigų, šeimynų steigimo, reorganizavimo ir
likvidavimo;
43.4.7. kompensacijų tam tikroms vartotojų grupėms mokėjimo už perkamą kurą, elektros
ir šilumos energiją, karštą vanden bei gamtines dujas;
43.4.8. savivaldybės vardu gautos labdaros skirstymo ir jos tvarkos;
43.4.9. valstybės paramos būstui sigyti suteikimo;
43.4.10. socialinės globos ne galiems asmenims teikimo;
43.4.11. alkoholio, tabako ir narkotinių medžiagų vartojimo kontrolės ir prevencijos;
43.4.12. sveikatos apsaugos, socialinės paramos staigų, šių sričių nevyriausybinių
organizacijų ir socialin bei kt. būstą administruojančių monių veiklos;
43.4.13. sveikatos ir socialinės apsaugos staigų veiklos;
43.4.14. savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos, sveikatos
priežiūros programos, socialinės paramos ir paslaugų teikimo programos sudarymo ir vykdymo;
43.4.15. teisingos informacijos apie sveikatos ir socialinių staigų veiklos pateikimo
visuomenei.
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, o jo pavaduotoją mero siūlymu skiria
taryba. Kontrolės komiteto pirmininkas laikomas išrinktu, o jo pavaduotojas laikomas paskirtu, jeigu
už tai balsuoja tarybos narių balsų dauguma. 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. Už kiekvieną pasiūlytą
kandidatūrą balsuojama atskirai.
45. Komitetai:
45.1. svarsto tarybai pateiktų sprendimų projektus, nagrinėja kitus klausimus, pateiktus
komitetams svarstyti, ir teikia išvadas;
45.2. savo iniciatyva arba tarybos pavedimu rengia tarybos sprendimų projektus pagal
savo kompetenciją;
45.3. rengia ir svarsto klausimus, susijusius su savivaldybės veikla, ir teikia pasiūlymus,
svarstytinus tarybos posėdyje;
45.4. svarsto savivaldybės biudžeto projektą ir biudžeto vykdymo apyskaitą;
45.5. išklauso savivaldybės institucijų, monių, staigų ir organizacijų informaciją apie
tarybos sprendimų vykdymą;
45.6. nagrinėja gyventojų, visuomeninių ir kitų visuomenės interesams atstovaujančių
organizacijų pareiškimus pagal savo kompetenciją.
46. Komitetų veiklos forma yra posėdžiai.
47. Komitetai nustato savo posėdžių laiką. Jis be svarbios priežasties nekeičiamas.
48. Komitetų posėdžio laikas ir darbotvarkė ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki
komiteto posėdžio pradžios skelbiama savivaldybės interneto svetainėje (www.neringa.lt).
49. Komitetai gali sudaryti savo darbo planus. Jie pateikiami merui, skelbiami
savivaldybės interneto svetainėje (www.neringa.lt).
50. Komiteto posėdžius šaukia, jų darbotvarkę sudaro ir jiems pirmininkauja komiteto
pirmininkas, o kai jo nėra, – jo pavaduotojas. Nesant pirmininko ir jo pavaduotojo, pirmininkauti
posėdžiui jame dalyvaujančių komiteto narių sprendimu išrenkamas komiteto narys. Posėd taip pat
gali sušaukti 3 komiteto nariai, parengę darbotvarkę ir sprendimų projektus ir pateikę komitetui.
51. Komitetai nagrinėja tarybos sekretoriaus, komisijų ir tiesiogiai komitetams pareiškėjų
raštu pateiktus klausimus. Meras gali pasiūlyti komitetams svarstyti klausimus, nesusijusius su
Reglamente nurodyta komiteto kompetencija. Tarybos sprendimų projektai komitetui pateikiami
kartu su aiškinamaisiais raštais.
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52. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė komiteto narių.
53. Komitetui pateikto tarybos sprendimo projekto rengėjas privalo dalyvauti svarstant
projektą komiteto posėdyje.
54. Komiteto nutarimai, taip pat rekomendaciniai sprendimai ir kiti dokumentai priimami
posėdyje dalyvaujančių komiteto narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia
posėdžio pirmininko balsas.
55. Posėdžiai yra protokoluojami bei daromas garso rašas, kuris saugomas informacinėse
laikmenose. Posėdžiuose sekretoriauja savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės
tarnautojas (darbuotojas). Šios funkcijos rašomos jo pareigybės aprašymą.
56. Posėdžio protokole išvardijami svarstyti klausimai, pranešėjai, trumpas pranešimo
turinys. Jei pranešimas pridedamas prie protokolo kaip atskiras dokumentas, protokole tai nurodoma.
Taip pat rašomi kitų kalbėjusiųjų asmenų vardai ir pavardės, trumpas jų kalbų turinys. Jei kalbos
tekstas pridedamas, protokole tai nurodoma. Protokole taip pat nurodomi priimti sprendimai,
pridedami dokumentai, balsavimo rezultatai. Prie protokolo pridedama papildoma medžiaga.
57. Posėdžio protokolas surašomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po posėdžio. J
pasirašo posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius.
58. Komitetas turi teisę siūlyti tarybai papildyti arba pakeisti tarybos posėdžio
darbotvarkę.
59. Keli komitetai jų pirmininkų susitarimu gali sušaukti bendrą jungtin posėd . Tokiam
posėdžiui vadovauja vieno iš komitetų pirmininkas. Jungtinis posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja
daugiau kaip pusė kiekvieno komiteto narių. Sprendimai priimami visų bendrame posėdyje
dalyvaujančių komitetų narių balsų dauguma. Posėdžio protokolą pasirašo jungtiniame posėdyje
dalyvaujantys komitetų pirmininkai ir posėdžio sekretorius.
60. Komitetas turi teisę savo nagrinėjamus klausimus siūlyti svarstyti ir kitiems
komitetams. Komitetas gali pateikti savo nuomonę kito komiteto nagrinėjamu klausimu, taip pat gali
prašyti kito komiteto pateikti išvadas. Išvados turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 2 darbo dienas
nuo prašymo padavimo dienos.
61. Komitetų galioti atstovai gali tarybos posėdžiuose daryti pranešimus komiteto
kompetencijos klausimais ir papildomus pranešimus visais svarstomais klausimais.
62. Komitetai skiria pranešėjus arba papildomus pranešėjus tais klausimais, kurie yra
teikiami tarybai arba yra perduoti komitetui svarstyti.
63. Komitetai gali kartu parengti pranešimus arba atskirai pateikti savo pastabas ir
pasiūlymus.
64. Komitetai turi teisę siūlyti tarybai svarbius klausimus ir tais klausimais parengtus
sprendimų projektus teikti svarstyti visuomenei.
65. Komitetai turi teisę:
65.1. kviesti posėdžius savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybės teritorijoje
esančių valstybės monių, savivaldybės monių, kurių steigėja yra taryba, biudžetinių ir viešųjų
staigų vadovus ar atstovus. Apie tai šiems tarnautojams turi būti pranešta prieš 3 darbo dienas.
Komiteto kvietimu savivaldybės administracijos darbuotojai privalo atvykti komiteto posėd ir
pateikti paaiškinimus svarstomais klausimais;
65.2. raštu reikalauti, kad savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybės monių,
staigų tarnautojai pateiktų ataskaitinius duomenis ir kitokią klausimui nagrinėti reikalingą medžiagą.
Šių staigų tarnautojai privalo reikalaujamus duomenis pateikti per 10 darbo dienų nuo prašymo
gavimo;
65.3. tikrinti, kaip vykdomi tarybos sprendimai, kaip atsižvelgiama komitetų išvadas ir
pasiūlymus;
65.4. raštu teikti paklausimus visoms savivaldybės teritorijoje esančioms staigoms,
monėms, organizacijoms ir pareigūnams;
65.5. kviesti posėdžius kitus tarybos narius, valstybinių institucijų, visuomeninių
organizacijų atstovus, taip pat specialistus, ekspertus ir kitus asmenis, nurodytus Vietos savivaldos
statyme.
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66. Komiteto narys turi sprendžiamojo balso teisę visais komiteto posėdyje svarstomais
klausimais, turi teisę dalyvauti juos rengiant ir teikti pasiūlymus. Komiteto narys turi teisę susipažinti
su visais komiteto gautais dokumentais bei kita medžiaga, o prireikus – jais naudotis tarybos nario
pareigoms atlikti.
67. Komiteto pirmininkas:
67.1. šaukia komiteto posėdžius ir organizuoja jiems reikalingų dokumentų bei kitos
medžiagos parengimą, sudaro posėdžio darbotvarkę;
67.2. pagal komiteto priimtus sprendimus duoda komiteto nariams pavedimus, pateikia
jiems su komiteto veikla susijusią medžiagą ir dokumentus, gali siūlyti traukti komiteto posėdžio
darbotvarkę svarstyti kitų komitetų nagrinėjamus klausimus;
67.3. kviečia dalyvauti posėdžiuose reikalingus asmenis;
67.4. gali pavesti savivaldybės administracijos direktoriui vertinti komitetui teikiamus
tarybos sprendimų projektus ir savo išvadas bei pasiūlymus pateikti komitetui ir rengėjui, jei jis nėra
savivaldybės administracijos darbuotojas;
67.5. pirmininkauja komiteto posėdžiams;
67.6. pasirašo komiteto rekomendacinius sprendimus (nutarimus), išvadas, posėdžių
protokolus ir komiteto rengtų tarybos sprendimų projektus, teikiamus svarstyti tarybai;
67.7. informuoja komiteto narius, kaip vykdomi komiteto sprendimai, kaip atsižvelgiama
komiteto pasiūlymus.
68. Savivaldybės administracija, savivaldybės biudžetinės ir viešosios staigos bei
savivaldybės kontroliuojamos monės su jų veikla susijusius komitetų rekomendacinius sprendimus
(nutarimus) turi apsvarstyti ir apie svarstymo rezultatus pranešti komitetams artimiausiame tarybos ir
komiteto posėdyje.
69. Komitetų technin aptarnavimą užtikrina savivaldybės administracija.
70. Komiteto posėdžiuose, išskyrus tuos atvejus, kai svarstomi su žmogaus asmeniniu
gyvenimu arba su valstybės, profesine ar komercine paslaptimis susiję klausimai, gali dalyvauti
žiniasklaidos atstovai ir patariamojo balso teise – visuomenės atstovai (seniūnaičiai), ekspertai ir
valstybės tarnautojai. 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.
71. Komiteto posėdyje pageidaujantys dalyvauti žiniasklaidos, visuomenės atstovai
(seniūnaičiai), ekspertai ir valstybės tarnautojai, norėdami dalyvauti komitetų posėdžiuose savo
iniciatyva, turi ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas pateikti komiteto pirmininkui prašymą, galiojimą
atstovauti visuomeninei organizacijai ar kitai staigai ir nurodyti, kurio klausimo svarstyme
pageidauja dalyvauti.
72. Organizacijoms nepriklausantys asmenys gali dalyvauti komiteto posėdyje, jeigu
svarstomi su jais susiję darbotvarkės klausimai.
73. Komitetas gali apriboti posėdyje dalyvaujančių visuomenės atstovų skaičių.
VIII. KOMISIJOS
74. Taryba savo galiojimų laikui sudaro Administracinę komisiją, Etikos komisiją ir
Antikorupcijos komisiją.
75. Taryba šių komisijų pirmininkus mero teikimu skiria iš tarybos narių. Jeigu yra
paskelbta tarybos mažuma (opozicija), Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų
kandidatūras meras teikia tarybos mažumos (opozicijos) siūlymu, pateikdamas sprendimų projektus
dėl šių komisijų pirmininkų skyrimo. Jeigu tarybos mažuma (opozicija) nepasiūlo Etikos komisijos ir
Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūrų, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos
pirmininkus taryba skiria mero teikimu. Komisijų pirmininkų pavaduotojus iš komisijos narių renka
komisija komisijos pirmininkų siūlymu. Komisijų atsakingųjų sekretorių pareigas atlieka
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savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai, šios funkcijos rašomos jų
pareigybės aprašymą.
76. Administracin komisija nagrinėja Administracinių teisės pažeidimų kodekso jos
kompetencijai priskirtas administracinių teisės pažeidimų bylas.
77. Etikos komisija:
77.1. prižiūri, kaip tarybos nariai laikosi Vietos savivaldos statymo, Valstybės politikų
elgesio kodekso, reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių tarybos narių veiklą ir elges ,
reikalavimų;
77.2. analizuoja tarybos narių nedalyvavimo savivaldybės tarybos, komiteto ar komisijos
posėdžiuose ir Vietos savivaldos statymo nustatytų pareigų nevykdymo priežastis;
77.3. nagrinėja gautą informaciją dėl tarybos nario veiklos ar jo viešų ir privačių interesų
nesuderinamumo;
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 galiojimų
nutraukimo, jei šis tarybos narys yra praleidęs iš eilės tris tarybos posėdžius be pateisinamos
priežasties.
78. Antikorupcin komisija:
78.1. tarybos ar mero iniciatyva dalyvauja atliekant savivaldybės institucijų parengtų
teisės aktų projektų antikorupcin vertinimą. Taisės aktai, kuriuose nustatyta korupcijos pasireiškimo
tikimybė, svarstomi komisijos posėdyje ir kiekvienų metų trečiame ketvirtyje Specialiųjų tyrimų
tarnybai teikiama ataskaita;
78.2. dalyvauja rengiant kovos su korupcija programas ir teikia išvadas tarybai dėl šių
programų ir jų gyvendinimo;
78.3. nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų
vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl kovos su
korupcija priemonių vykdymo;
78.4. informuoja visuomenę apie savo veiklą, vykdomas korupcijos prevencijos
priemones savivaldybėje, taip pat apie kovos su korupcija rezultatus;
78.5. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su savivaldybėje
gyvendinama valstybės politika korupcijos prevencijos srityje.
79. statymų nustatytais atvejais arba tarybos sprendimu gali būti sudaromos ir kitos
nuolatinės (tarybos kadencijos laikotarpiui) bei laikinosios (atskiriems klausimams nagrinėti)
komisijos.
80. Komisijų nariais gali būti savivaldybės tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai,
gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai (seniūnaičiai) ir bendruomeninių organizacijų atstovai,
kiti savivaldybės bendruomenės nariai. Etikos komisijoje ir Antikorupcijos komisijoje gyvenamųjų
vietovių bendruomenių atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių.
81. Komisijų nuostatus tvirtina taryba.
82. Komisijos yra atsakingos ir atskaitingos tarybai.
83. Tarybos narius traukti komisijas tarybai gali siūlyti frakcijos, meras, valstybės
tarnautojus – frakcijos, meras, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės Kontrolės ir
audito tarnybos kontrolierius ir komisijos sudarymo iniciatoriai. Bendruomenės atstovai komisijas
skiriami komisijų sudarymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
84. Laikinosios komisijos sudaromos laikantis proporcingo tarybos daugumos ir mažumos
atstovavimo principo. Taryba skiria komisijai užduot ir nustato jos darbo trukmę bei suteikia
reikalingus galiojimus. Taryba laikinųjų komisijų pirmininkais skiria komisijos sudarymo iniciatorių
siūlomą asmen .
85. Taryba nuolatinių komisijų pirmininkais mero teikimu skiria tarybos narius. Komisijų
pirmininkų pavaduotojus iš komisijos narių renka komisijos pirmininkų siūlymu.
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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 forminimas, taip pat
komisijos atsiskaitymo tarybai tvarka. Nuolatinių komisijų veiklos ataskaitos tarybai privalo būti
teikiamos kiekvienų metų pirmąj ketvirt .
87. Nuolatinių komisijų posėdžių laikas ir darbotvarkė skelbiami savivaldybės interneto
svetainėje (www.neringa.lt) ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki posėdžio. Apie posėdžių laiką
komisijų nariams turi būti pranešta ir sudaryta galimybė susipažinti su posėdžio medžiaga ne vėliau
kaip prieš 2 darbo dienas.
88. Komisijų posėdžiai yra protokoluojami.
89. Komisijų posėdžiuose gali dalyvauti ekspertai, valstybės tarnautojai ir visuomenės
atstovai, šio reglamento 70–72 punktuose nustatyta tvarka.
IX. FRAKCIJOS, TARYBOS MAŽUMA, TARYBOS DAUGUMA, TARYBOS
NARI GRUP
90. Savo rinkimų programos ar politiniams tikslams gyvendinti tarybos nariai gali jungtis
frakcijas, sudarydami tarybos mažumą (opoziciją) ar tarybos daugumą. Tarybos narys gali
priklausyti tik vienai frakcijai.
91. Frakciją gali sudaryti ne mažiau kaip 3 tarybos nariai. Tarybos nariai frakcijas
jungiasi laisva valia. Frakcijos pačios nustato savo darbo tvarką, neprieštaraujančią reglamentui,
išsirenka vadovą – frakcijos seniūną ir jo pavaduotoją.
92. Frakcija paskelbiama viename iš savivaldybės posėdžių viešu pareiškimu, teiktu
posėdžio pirmininkui. Pareiškime turi būti nurodytas frakcijos pavadinimas, jos sudėtis, seniūno ir
pavaduotojo vardai ir pavardės. Frakcija laikoma registruota nuo pranešimo apie jos kūrimą tarybos
posėdyje.
93. Pasikeitus frakcijos pavadinimui, sudėčiai, seniūnui ar jo pavaduotojui, frakcijai iširus
ar nutraukus veiklą, turi būti raštu pranešta merui, ir jis apie tai paskelbia artimiausiame tarybos
posėdyje.
94. Tarybos mažuma (opozicija) – savivaldybės tarybos narių frakcija ir (ar) savivaldybės
tarybos narių grupė, pirmajame ar kitame savivaldybės tarybos posėdyje viešu pareiškimu, teiktu
posėdžio pirmininkui, deklaravusios (deklaravusi), kad nesiūlo savo kandidato sudarant savivaldybės
vykdomąją instituciją, nedelegavusios (nedelegavusi) savo kandidatų mero, mero pavaduotojo
pareigas ir pateikusios (pateikusi) savo veiklos kryptis.
95. Tarybos dauguma – savivaldybės tarybos narių frakcija ir (ar) savivaldybės tarybos
narių grupė, delegavusios (delegavusi) savo kandidatus savivaldybės vykdomąją instituciją arba
mero pavaduotojo pareigas ir pirmajame ar kitame savivaldybės tarybos posėdyje viešu pareiškimu,
teiktu posėdžio pirmininkui, pateikusios (pateikusi) savo veiklos programą, taip pat savivaldybės
tarybos narių frakcija ir (ar) savivaldybės tarybos narių grupė, viešu pareiškimu nedeklaravusios
(nedeklaravusi), kad nedalyvauja sudarant savivaldybės vykdomąją instituciją, ir nedelegavusios
(nedelegavusi) mero pavaduotojo pareigas savo kandidatų.
96. Tarybos narių grupė – tarybos nariai, nesusivieniję tarybos narių frakcijas.
X. SVARSTYTIN KLAUSIM IR SPRENDIM PROJEKT
PATEIKIMO TARYBAI TVARKA
97. Tarybai svarstyti klausimus kartu su sprendimų projektais gali pateikti komitetai,
komisijos, tarybos nariai, frakcijos, savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierius,
savivaldybės administracijos direktorius, tarybos sekretorius, tarybos narių grupė.
98. Jeigu teikiamas sprendimo projektas dėl galiojančio dokumento pakeitimo, prie
sprendimo projekto pridedamas to dokumento lyginamasis variantas. Jei teikiamas tarybos sprendimo
projektas dėl tarybos sprendimo pripažinimo netekusiu galios (negaliojančiu), prie tarybos sprendimo
projekto pridedama siūlomo pripažinti netekusiu galios (negaliojančiu) tarybos sprendimo kopija.
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99. Jei teikiamas sprendimo projektas, kuriuo tvirtinamas norminis teisės aktas, prie
sprendimo projekto pridedama antikorupcinio vertinimo pažyma.
100. Sprendimo projektai pateikiami kartu su aiškinamaisiais raštais. Sprendimo projektą
vizuoja jo rengėjas (jeigu rengėjas yra savivaldybės administracijos padalinys – jo vadovas ir
savivaldybės administracijos direktorius), savivaldybės kalbos tvarkytojas ir teisininkas.
101. Jeigu sprendimo projektų rengėjai yra komitetai, komisijos, tarybos nariai, frakcijos,
tarybos sprendimų projektai turi būti derinami su savivaldybės administracija, kuri pateikia dėl jų
išvadas.
102. Kartu su sprendimo projektu pateikiamą aiškinamąj raštą pasirašo sprendimo
projekto rengėjas. Aiškinamajame rašte privaloma nurodyti:
102.1. parengto sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai;
102.2. teisės aktai, reglamentuojantys svarstomą klausimą;
102.3. kokių rezultatų siekiama, kokios gali būti pasekmės;
102.4. visos faktinės aplinkybės sprendžiamu klausimu;
102.5. lėšų poreikis;
102.6. projekto rengėjas;
102.7. rengiant tarybos sprendimo, kuriuo numatoma reglamentuoti iki tol
nereglamentuotus santykius, taip pat kuriuo iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas, projektą,
privalo būti atliekamas numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas. Šio vertinimo
išsamumas turi būti proporcingas galimoms numatomo teisinio reguliavimo pasekmėms. Sprendimą
dėl numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo priima tarybos sprendimo projekto rengėjas.
Atliekant numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimą, nustatomas galimas teigiamas ir
neigiamas poveikis to teisinio reguliavimo sričiai, asmenims ar jų grupėms, kuriems bus taikomas
numatomas teisinis reguliavimas. Atsižvelgiant
tarybos sprendime numatomo naujo teisinio
reguliavimo pobūd , mastą, turi būti vertinamas poveikis ekonomikai, valstybės finansams,
socialinei aplinkai, viešajam administravimui, teisinei sistemai, kriminogeninei situacijai, korupcijos
mastui, aplinkai, administracinei naštai, regionų plėtrai ir kitoms sritims. Numatomo teisinio
reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte;
102.8. kitus, projekto rengėjo nuomone, reikalingus pagrindimus ir paaiškinimus;
102.9. sprendimų projektų pataisos (siūlomi projekto pakeitimai, papildymai) ir patikslinti
sprendimo projektai gali būti pateikiami tarybos sekretoriui raštu ne vėliau kaip likus 24 val. iki
tarybos posėdžio pradžios. Pataisas gali pateikti rengėjas, komitetai, komisijos, tarybos nariai, jų
grupės, Savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius ir frakcijos. Siūlomos
pataisos turi būti suderintos su savivaldybės kalbos tvarkytoju ir teisininku. Apie pateiktą pataisą
tarybos sekretorius informuoja sprendimo projekto rengėją. Korektūra (rašybos, skyrybos, žodžių
tvarkos, formatavimo klaidos) gali būti atliekama ir tarybos posėdžio metu.
103. Sprendimų projektai, atitinkantys dokumentų rengimo ir forminimo bei reglamente
nurodytus reikalavimus, teikiami komitetams ir tarybai svarstyti tokia tvarka:
103.1. sprendimo projektą, aiškinamąj raštą ir kitus būtinus dokumentus bei jų
elektroninę versiją rengėjas pateikia ne vėliau kaip prieš 9 kalendorines dienas tarybos sekretoriui ir
Dokumentų valdymo ir ūkio skyriaus specialistui, kuris juos registruoja tam skirtame registre. Jeigu
sprendimo projektas neatitinka nurodytų reikalavimų, tarybos sekretorius j grąžina rengėjui tinkamai
parengti ir suderinti;
103.2. registruoti sprendimų projektai ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po
registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje (www.neringa.lt);
103.3. pagal mero ar mero pavaduotojo rezoliucijas tarybos sekretorius sprendimo
projektus ir aiškinamuosius raštus likus 8 kalendorinėms dienoms iki numatomos tarybos posėdžio
datos pateikia nagrinėti komitetams pagal jų kompetenciją;
103.4. jeigu sprendimo projektui nepritaria du komitetai, tarybos sekretorius informuoja
merą apie sprendimų projektus, kuriems nepritarta. Jeigu meras juos traukia tarybos posėdžio
darbotvarkę, jis privalo pateikti tarybai savo sprendimo motyvus prieš tvirtinant posėdžio
darbotvarkę;
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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
posėdžio darbotvarkę ne traukia, dėl jų traukimo
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, jei dėl šių siūlymų sprendimų projektai registruoti ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki
posėdžio pradžios. Ši nuostata netaikoma siūlymams, susijusiems su norminio pobūdžio sprendimų
projektų pateikimu. Tarybos posėdžio darbotvarkė ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tarybos
posėdžio paskelbiama savivaldybės interneto svetainėje (www.neringa.lt).
104. darbotvarkę traukiami tik tie klausimai, dėl kurių yra pateikti sprendimų projektai
šiame reglamento skyriuje nustatyta tvarka.
105. Tarybos posėdžio darbotvarkėje turi būti nurodyta: posėdžio data ir valanda,
svarstomieji klausimai ir pranešėjai.
106. Sprendimų projektai mero ar tarybos teikimu gali būti pateikti svarstyti visuomenei.
Kartu su projektu turi būti skelbiamas ir aiškinamasis raštas.
107. Sprendimo projekto rengėjas iki tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo turi teisę
j atsiimti, apie tai informavęs tarybos sekretorių raštu.
108. Ekstremalių vykių, atitinkančių Vyriausybės patvirtintus kriterijus, atvejais meras
turi teisę pateikti tarybai svarstyti klausimą ir siūlyti priimti sprendimą skubos tvarka.
XI. TARYBOS POS DŽIAI
109. Tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja išrinktų tarybos narių dauguma.
Tarybos posėdžiai vyksta valstybine kalba. Jos nemokantys svečiai turi teisę kalbėti kita kalba, jei ne
vėliau kaip prieš 24 valandas iki tarybos posėdžio pradžios apie tai praneša tarybos sekretoriui, kuris
turi pasirūpinti vertimu.
110. Pirmąj naujai išrinktos tarybos posėd šaukia savivaldybės rinkimų komisijos
pirmininkas arba jo galiotas savivaldybės rinkimų komisijos narys ne anksčiau kaip ankstesnės
kadencijos tarybos galiojimų paskutinę dieną ir ne vėliau kaip praėjus 7 kalendorinėms dienoms nuo
ankstesnės kadencijos tarybos galiojimų paskutinės dienos, kuri nustatoma vadovaujantis
Konstitucijos 119 straipsniu. Jeigu buvo vestas tiesioginis valdymas ar surengti pakartotiniai
rinkimai – ne vėliau kaip per dvi savaites po rinkimų rezultatų paskelbimo.
111. Per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos tarybos posėdžio sušaukimo dienos
arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos turi būti paskirtas mero pavaduotojas ir
savivaldybės administracijos direktorius, sudaryti tarybos komitetai ir paskirti šių komitetų
pirmininkai, sudarytos komisijos ir paskirti šių komisijų pirmininkai, sudaryta tarybos kolegija, jeigu
nusprendžiama ją sudaryti.
112. Pirmajame naujai išrinktos tarybos posėdyje svarstomi Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos statyme nustatyti klausimai:
112.1. prisiekia tarybos nariai, jeigu meras neišrinktas, renkamas laikinai mero pareigas
einantis tarybos narys;
112.2. gali būti posėdžio pirmininkui teikiami vieši pareiškimai dėl tarybos narių
vienijimosi frakcijas, dėl tarybos daugumos ir tarybos mažumos (opozicijos) sudarymo;
112.3. priimamas sprendimas dėl savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės
direktoriaus pavaduotojo atleidimo iš pareigų, nes baigėsi jų galiojimų laikas, ir mero, o jeigu meras
neišrinktas, jo pareigas laikinai einančio savivaldybės tarybos nario siūlymu dėl pavedimo
savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui ar
kitam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui eiti savivaldybės administracijos
direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas savivaldybės administracijos direktorius (direktoriaus
pavaduotojas) naujai kadencijai;
112.4. gali būti skiriami mero pavaduotojas (pavaduotojai) ir savivaldybės administracijos
direktorius. Mero pavaduotojas (pavaduotojai) ir savivaldybės administracijos direktorius negali būti
skiriami, jeigu pirmajame posėdyje meras neprisiekė. Jeigu pirmajame posėdyje meras neprisiekė,
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taryba priima sprendimą dėl kito posėdžio datos. Kitas posėdis turi vykti ne vėliau kaip per 5
kalendorines dienas po pirmojo posėdžio, kuriam pirmininkauja savivaldybės rinkimų komisijos
pirmininkas arba jo galiotas savivaldybės rinkimų komisijos narys. Jeigu ir šiame posėdyje meras
neprisiekė arba prisiekė, bet dėl laikinojo nedarbingumo ar kitų pateisinamų priežasčių laikinai negali
eiti savo pareigų, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos statymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta
tvarka skiriamas tarybos narys laikinai eiti mero pareigas.
113. Apie pirmojo posėdžio sušaukimo laiką ir vietą savivaldybės rinkimų komisijos
pirmininkas ne vėliau kaip prieš 14 dienų paskelbia per visuomenės informavimo priemones. Jeigu
savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas naujai išrinktos tarybos pirmojo posėdžio nesušaukia iki
šioje dalyje nustatyto termino pabaigos, naujai išrinktos tarybos nariai renkasi patys kitą dieną
pasibaigus šiam terminui. Šiuo atveju posėdžiui pirmininkauja meras arba, jeigu jo nėra, – pagal
amžių vyriausias tarybos narys.
114. Pirmajam tarybos posėdžiui pirmininkauja savivaldybės rinkimų komisijos
pirmininkas arba jo galiotas savivaldybės rinkimų komisijos narys, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos statymu ir Vyriausiosios rinkimų komisijos rekomendacijomis, o
prisiekus merui, posėd toliau tęsia ir jam pirmininkauja meras.
115. Patalpas tarybos posėdžiui parengia savivaldybės administracija (turi būti parengtos
vietos naujai išrinktiems tarybos nariams bei kitiems tarybos posėdžio dalyviams, patalpos aprūpintos
garso bei rašų aparatūra, jeigu nenaudojama slapto balsavimo elektroninė sistema, turi būti parengta
balsadėžė bei vieta slaptam balsavimui, gali būti pasirūpinta transliacija per vietin transliuotoją).
Savivaldybės administracija yra atsakinga už tinkamą pasirengimą pirmajam naujai išrinktos tarybos
posėdžiui.
116. Pirmąj tarybos posėd pradeda posėdžio pirmininkas ir skelbia naujai išrinktų
tarybos narių registraciją. Tarybos posėdis tęsiamas, jeigu užsiregistravo daugiau kaip pusė išrinktų
tarybos narių. Jeigu tarybos posėdyje dalyvauja mažiau kaip pusė išrinktų tarybos narių, posėdžio
pirmininkas paskelbia kito tarybos posėdžio datą. Kitas tarybos posėdis turi būti sušauktas ne vėliau
kaip per 5 kalendorines dienas po ne vykusio tarybos posėdžio.
117. Posėdžio pirmininkas, pradėdamas posėd , paskelbia, kad baigėsi ankstesnės
kadencijos tarybos narių galiojimai.
118. Taryba savo galiojimų laikui iš tarybos narių mero siūlymu skiria mero pavaduotoją.
Meras supažindina tarybos narius su mero pavaduotojo skyrimo procedūra.
119. Mero pavaduotojo skyrimo procedūra:
119.1. mero pavaduotojo kandidatūrą iš išrinktų tarybos narių siūlo meras;
119.2. meras klausia kandidato mero pavaduotojus, ar jis sutinka būti renkamu;
119.3.meras suteikia žod kandidatui, sutikusiam būti renkamu mero pavaduotoju,
prisistatyti ir atsakyti tarybos narių klausimus;
119.4. balsuojama slaptai;
119.5. laikoma, kad mero pavaduotojas paskirtas, jeigu už jo kandidatūrą balsavo visų
tarybos narių dauguma;
119.6. jeigu už mero pasiūlytą kandidatą mero pavaduotojo pareigas nebalsuoja visų
tarybos narių dauguma, meras tą pat kandidatą mero pavaduotojo pareigas šiame ar kitame
posėdyje gali siūlyti dar vieną kartą. Jeigu ir antrąj kartą pasiūlytai tarybos nario kandidatūrai mero
pavaduotojo pareigas taryba nepritaria, meras turi siūlyti kitą kandidatą mero pavaduotojo pareigas.
120. Paskirto mero pavaduotojo galiojimai prasideda, kai pasirašomas sprendimas dėl
mero pavaduotojo skyrimo.
121. Savivaldybės administracijos direktorius pareigas skiriamas mero teikimu tarybos
sprendimu slaptu balsavimu, dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma, tarybos galiojimų laikui
politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Balsavimo biuletenyje numatomos grafos už ir prieš.
122. Antrojo tarybos posėdžio metu svarstomas savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojo skyrimo klausimas. Gali būti svarstomi tarybos komitetų bei tarybos komisijų sudarymo
klausimai.
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123. Eilinius tarybos posėdžius prireikus, bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai, šaukia meras,
o kai jo nėra dėl ligos, komandiruotės ar atostogų, – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai
mero pareigas einantis tarybos narys. Eiliniai posėdžiai paprastai vyksta ketvirtadieniais, posėdžio
pradžia – 14.00 valanda.
124. Neeilinius tarybos posėdžius skubiai spręstiniems klausimams nagrinėti šaukia
meras, o kai jo nėra, – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einantis tarybos
narys, jeigu to raštu reikalauja ne mažiau kaip 1/3 tarybos narių, pateikdami svarstytinus klausimus ir
jų sprendimų projektus. Neeilinis tarybos posėdis turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 2 savaites nuo
tarybos narių reikalavimo gavimo. Jeigu per nustatytą laiką meras ar jo pavaduotojas, o kai šio nėra,
– laikinai mero pareigas einantis tarybos narys, posėdžio nesušaukia, j gali šaukti ne mažiau kaip 1/3
tarybos narių. Neeilinis posėdis šaukiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
statymu ir šiame reglamente nustatyta sprendimų projektų rengimo, registravimo, darbotvarkės
sudarymo, visuomenės, tarybos narių ir Vyriausybės atstovo informavimo apie tarybos posėd tvarka.
Jeigu meras ar jo pavaduotojas arba laikinai mero pareigas einantis tarybos narys posėdyje
nedalyvauja, posėdžiui pirmininkauja ir visus posėdyje priimtus dokumentus pasirašo savivaldybės
tarybos paskirtas tarybos narys. Neeiliniuose posėdžiuose svarstomi tik jų iniciatorių pateikti
klausimai.
125. Meras, o kai jo nėra dėl ligos, komandiruotės ar atostogų,– - mero pavaduotojas arba
galiojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavęs tarybos narys, apie posėdžio laiką ir darbotvarkę
gyventojams paskelbia spaudoje ir savivaldybės interneto svetainėje (www.neringa.lt) ne vėliau kaip
prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios.
126. Apie posėdžio laiką bei svarstyti parengtus ir registruotus klausimus kartu su
sprendimų projektais tarybos nariams ir Vyriausybės atstovui pranešama ne vėliau kaip prieš 3 darbo
dienas iki posėdžio pradžios elektroniniu paštu. Gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovas
(seniūnaitis) informuojamas telefonu, kai svarstomi klausimai yra susiję su jo atstovaujama
gyvenamosios vietovės bendruomene.
127. Tarybos posėdžius aptarnauja savivaldybės administracija:
127.1. rūpinasi tinkamu techniniu posėdžių parengimu ir pagalba tarybos nariams
posėdžių metu;
127.2. rūpinasi, kad posėdžiui reikalinga medžiaga būtų laiku pateikta tarybos nariams ir
pranešėjams;
127.3. registruoja posėdyje dalyvaujančius tarybos narius;
127.4. registruoja posėdžio svečius ir prižiūri, kad jie laikytųsi nustatytos tvarkos;
127.5. protokoluoja posėd , daro jo garso rašą ir prireikus rūpinasi jo vertimu;
127.6. vykdo kitus mero ar posėdžio pirmininko, komitetų pirmininkų pavedimus,
susijusius su posėdžių rengimu.
128. Posėdžiams pirmininkauja meras, o kai jo nėra dėl ligos, komandiruotės ar atostogų,
– mero pavaduotojas o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einantis tarybos narys arba galiojimus iš
1/3 išrinktų tarybos narių gavęs tarybos narys.
129. Jeigu posėdyje nėra mero ir jo pavaduotojo, posėdžiui pirmininkauja ir visus
posėdyje priimtus dokumentus pasirašo tame posėdyje pirmininku išrinktas tarybos narys.
130. Posėdžio pirmininkas:
130.1. skelbia posėdžio pradžią ir pabaigą, pertraukas ir jų trukmę;
130.2. prižiūri, kad būtų laikomasi reglamento, vadovauja klausimo svarstymo eigai;
130.3. suteikia žod tarybos nariams, kviestiesiems asmenims ir, jeigu taryba
neprieštarauja, kitiems posėdžio dalyviams;
130.4. kontroliuoja kalbėtojo kalbos trukmę ir, jeigu ji viršija tarybos nustatytąją, spėja
kalbėtoją, o po antro spėjimo gali j nutraukti;
130.5. jeigu taryba neprieštarauja, gali pratęsti kalbėti skirtą laiką;
130.6. gali spėti kalbėtoją, jeigu jis nukrypsta nuo svarstomo klausimo esmės;
130.7. pagal svarstymo rezultatus formuluoja sprendimus ir teikia balsuoti,
vadovaudamasis reglamentu nustato balsavimo tvarką ir skelbia balsavimo rezultatus;
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dirbti;

130.8. pasiūlo pašalinti iš posėdžio salės kviestuosius ir kitus asmenis, jeigu jie trukdo

130.9. spėja tarybos narius, jeigu jie nesilaiko reglamento, triukšmauja, žeidinėja tarybą,
kitus asmenis ar kitaip trukdo tarybai dirbti;
130.10. priimdamas sprendimus, ne mažiau kaip 5 tarybos narių reikalavimu paskelbia,
kokiu reglamento punktu vadovaujasi.
131. Tarybos sprendimu gali būti skelbiamos posėdžio pertraukos, taip pat posėdis gali
būti perkeltas kitą dieną, jeigu taryba nespėjo apsvarstyti visų darbotvarkės klausimų.
132. Tarybos posėdžiai yra atviri. Juose, be tarybos narių ir posėd aptarnaujančių
savivaldybės administracijos darbuotojų, dalyvauja savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos
kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojas, kiti kviestieji asmenys. Posėdyje gali dalyvauti Vyriausybės atstovas, žiniasklaidos
atstovai.
133. Atitinkamų savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybės monių vadovai
privalo dalyvauti tarybos posėdžiuose, kai svarstomi jų kompetencijai priskirti arba susiję su jų
vadovaujamų subjektų veikla klausimai.
134. Tarybos posėdyje gali dalyvauti visuomeninių organizacijų, profesinių sąjungų,
politinių partijų atstovai, gyventojai, ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki posėdžio užsiregistravę pas
tarybos sekretorių. Norintys pasisakyti asmenys užsiregistruodami privalo nurodyti, dėl kurio
darbotvarkės klausimo pasisakys. Pasisakymui skiriama iki 5 minučių laiko.
135. Jeigu tarybos posėdyje svarstomas klausimas yra susijęs su kitais posėdyje
dalyvaujančiais asmenimis, jiems leidžiama užduoti klausimus pranešėjams ir kalbėti šio reglamento
136 ir 137 punktuose nustatyta tvarka. Kai yra techninės galimybės, tarybos nustatyta tvarka jos
posėdžiai transliuojami interneto svetainėje (www.neringa.lt). Už posėdžių transliavimą atsakinga
savivaldybės administracija.
136. Vyriausybės atstovas, savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierius,
savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas,
tarybos sekretorius posėdžio metu turi teisę pasisakyti savo kompetencijos klausimais.
137. Posėdžio pirmininkas turi teisę leisti posėdyje pasisakyti kviestiesiems asmenims.
Kitiems užsiregistravusiems pasisakyti asmenims leidžiama kalbėti tarybai pritarus ir nustačius jų
kalbėjimo trukmę.
138. Jeigu tarybos narys iš anksto žino, jog negalės dalyvauti posėdyje, apie tai turi
pranešti merui ir tarybos sekretoriui prieš posėd ir nurodyti nedalyvavimo priežastis.
139. Jeigu tarybos narys dalyvavo svarstant ne mažiau kaip 1/2 visų tos dienos posėdžio
darbotvarkės klausimų, laikoma, kad jis dalyvavo posėdyje.
140. Kai posėdyje svarstomas su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi susijęs
klausimas, taryba gali nuspręsti j nagrinėti uždarame posėdyje. Ji nusprendžia, kas gali dalyvauti
posėdyje. Uždaro posėdžio rašą daryti draudžiama.
141. Tarybos nariai registruojami posėdžio pradžioje. Išvykdamas iš posėdžio jam
nepasibaigus, tarybos narys apie tai turi informuoti posėdžio pirmininką ir sekretorių.
142. Posėdžio darbotvarkę taryba tvirtina posėdžio pradžioje. Posėdžio pirmininkas,
pristatydamas darbotvarkę, privalo tarybos narius informuoti apie tarybai teiktų klausimų
ne traukimo darbotvarkę priežastis.
143. Posėdžio darbotvarkė gali būti papildyta ar pakeista tarybos sprendimu komiteto,
komisijos, frakcijos, 1/3 posėdyje dalyvaujančių tarybos narių motyvuotu siūlymu, jeigu jo rengėjai
tarybos nariams pateikia reglamento reikalavimus atitinkančius sprendimų projektus ir
aiškinamuosius raštus, ir projektai yra registruoti ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki posėdžio
pradžios. Ši nuostata netaikoma siūlymams, susijusiems su norminio pobūdžio sprendimų projektų
pateikimu.
144. Papildomi klausimai, reikalaujantys neatidėliotino svarstymo gali būti teikiami
svarstyti be komitetų išvadų ir traukiami darbotvarkę tarybos sprendimu, jei už tai balsuoja ne
mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių tarybos narių. Savivaldybės administracijos parengti
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sprendimų projektai privalo būti suderinti reglamento 100–102 punktuose nustatyta tvarka. Meras
tarybos darbotvarkę gali traukti klausimus dėl informacijos išklausymo. Informaciją apie klausimą,
ne trauktą darbotvarkę, leidžiama pranešti tarybai pritarus.
145. Kiekvienu darbotvarkės klausimu daromas pranešimas. Gali būti ir papildomų
pranešimų. Pranešimas turi trukti ne ilgiau kaip 10 minučių, papildomas – ne ilgiau kaip 5 minutes.
Pranešėjas privalo informuoti tarybą apie komitetų išvadas dėl pristatomo sprendimo projekto, taip
pat apie kitų subjektų pateiktus vertinimus.
146. Pranešėjo prašymu taryba pranešimui skirto laiko trukmę gali pratęsti.
147. Po klausimo pristatymo pranešėjai atsako tarybos narių klausimus. Tarybos narys
gali pateikti 2 klausimus. Atsakymui kiekvieną klausimą pranešėjui skiriama ne daugiau kaip 5
minutės. Pranešėjams atsakius klausimus, skelbiama tarybos narių diskusija svarstomu klausimu.
148. Kalbėti diskusijoje tarybos nariui skiriamos 3 minutės. Tarybos nariai negali perduoti
vienas kitam pasisakymui skirto laiko. Svarstomuoju klausimu tarybos narys gali kalbėti vieną kartą.
Ši nuostata netaikoma pasiūlymams dėl balsavimo procedūros motyvų ir pasisakymams dėl
diskusijos nutraukimo. Tik posėdžio pirmininkas gali nutraukti kalbėtoją.
149. Diskusijoje dalyvaujantys tarybos nariai, siūlantys pataisas ir alternatyvius teiginius,
posėdžio pirmininkui turi juos pateikti raštu iki balsavimo minėtu klausimu.
150. Diskusijos baigiamos, kai pasisako visi pageidavusieji kalbėti arba kai to pageidauja
tarybos nariai ir nusprendžia taryba.
151. Jeigu tarybos nario elgesys ar žodžiai kitų kalbose, jo manymu, pateikiami iškreipti,
jis turi teisę prašyti tarybos posėdžio pirmininko leidimo kalbėti asmeniniu klausimu iki 2 minučių.
Jeigu pirmininkas nesutinka, tarybos nario pageidavimu dėl šio prašymo privalo balsuoti taryba.
152. Jei taryba nusprendžia baigti diskusiją, o frakcija nespėjo pareikšti savo nuomonės
svarstomu klausimu, posėdžio pirmininkas privalo suteikti žod frakcijos atstovui.
153. Pasibaigus diskusijai, pranešėjui ir papildomam pranešėjui suteikiama ne daugiau
kaip po 3 minutes baigiamajam žodžiui.
154. Komitetų, frakcijų, tarybos narių grupių siūlymu taryba posėdyje išklauso valstybės
institucijų padalinių, esančių savivaldybės teritorijoje, vadovų informaciją dėl jų veiklos. Taryba gali
pateikti valstybės institucijoms pasiūlymus dėl savivaldybės teritorijoje esančių šių institucijų
padalinių veiklos gerinimo.
XII. TARYBOS SPRENDIM PRI MIMAS
155. Tarybos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma.
156. Jeigu už sprendimo projektą balsuojančių tarybos narių balsai pasiskirsto po lygiai,
balsavimo rezultatą lemia mero balsas. Jeigu meras posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po
lygiai, laikoma, kad sprendimas nepriimtas.
157. Dėl tarybos posėdžiuose svarstomų klausimų balsuojama atvirai, išskyrus atvejus, kai
skiriamas mero pavaduotojas, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas, 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, Administracinės komisijos pirmininkas,
Etikos komisijos pirmininkas, sprendžiamas nepasitikėjimo Kontrolės komiteto pirmininku,
Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju, Administracinės komisijos pirmininku, Etikos komisijos
pirmininku klausimas. Duomenys apie kiekvieno tarybos nario balsavimą, išskyrus atvejus, kai
balsuojama slaptai, yra vieši.
158. Kiekvieno tarybos nario balsavimo rezultatai turi būti saugomi informacinėse
laikmenose ir skelbiami savivaldybės interneto svetainėje (www.neringa.lt).
159. Tarybos sprendimai (norminiai teisės aktai) sigalioja kitą dieną po jų oficialaus
paskelbimo Teisės aktų registre, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė sigaliojimo data.
Individualūs sprendimai sigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta
vėlesnė sigaliojimo data.
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160. Prieš teikdamas balsuoti sprendimo projektą, komitetų ar diskusijoje tarybos narių
pateiktas pataisas ar alternatyvius pasiūlymus, 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 pataisų ar alternatyvių pasiūlymų
priėmimo tvarkos.
161. Balsuojama tokia tvarka:
161.1. dėl komitetų ar diskusijoje pateikto siūlymo atidėti sprendimo projektą balsuojama
pirmiau negu dėl klausimo esmės;
161.2. dėl kiekvienos 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 kompromisin sprendimą arba klausimą atidėti;
161.3. dėl alternatyvių teiginių balsuojama pagal jų pateikimo eilę. Priimamas teiginys, už
kur balsuoja daugiau tarybos narių.
162. Balsavimo pradžią skelbia posėdžio pirmininkas.
163. Balsavimo metu neleidžiama replikuoti, reikšti pastabų dėl balsavimo motyvų,
vaikščioti po salę.
164. Tarybos sprendimai priimami atviru ar slaptu balsavimu. Balsuojama „užį, „priešį
arba „susilaikomaį.
165. Tarybos nariai balsuoja asmeniškai. Balso teisė negali būti perduota kitiems
asmenims. Balsuoti reikalingos elektroninės identifikacijos priemonės (kortelės) tarybos nariams
išdalijamos posėdžiui prasidėjus (tarybos nariai pasirašo registracijos lape) ir surenkamos jam
pasibaigus. Kortelės saugomos pas tarybos sekretorių.
166. Tarybos narys privalo nusišalinti, kai sprendžiami su juo ar jo šeimos nariais ir
artimais giminaičiais susiję turtiniai ar finansiniai klausimai arba kai jo dalyvavimas balsuojant
galėtų sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą. Apie nusišalinimą jis garsiai praneša prieš
klausimo, dėl kurio tarybos narys pareiškė apie nusišalinimą, svarstymo pradžią ir pasišalina iš
posėdžių salės, kol svarstomas minėtas klausimas. Jeigu nusišalinus tarybos nariui (-iams) lieka
mažiau kaip 8 posėdyje dalyvaujantys tarybos nariai, taryba balsuojant gali spręsti tarybos nario
nusišalinimo klausimą ir tarybos nario nusišalinimo nepriimti. Mero pavaduotojas pirmininkauja
posėdžiui, kai svarstomi su mero asmeniu susiję klausimai.
167. Kol balsavimo procedūra nebaigta, jokie klausimai nesvarstomi.
168. Dėl balsavimo procedūros motyvų galima kalbėti po to, kai posėdžio pirmininkas
paskelbia, dėl ko bus balsuojama, ir paklausia, ar yra norinčių kalbėti dėl balsavimo procedūros
motyvų. Dėl balsavimo procedūros motyvų gali pasisakyti „užį ir „priešį ne daugiau kaip po du
tarybos narius.
169. Atvirai balsuojama naudojant atviro balsavimo elektroninę sistemą.
170. Jeigu nėra techninių galimybių naudotis atviro balsavimo elektronine sistema,
balsuojama rankos pakėlimu.
171. Balsuojant atviro balsavimo elektronine sistema, balsavusių tarybos narių pavardės
(jeigu yra techninės galimybės) ir balsavimo rezultatai parodomi ekrane.
172. Balsuojant rankos pakėlimu, balsus skaičiuoja posėdžio sekretorius ir rezultatus
pažymi raštu. Kiekvienas tarybos narys po posėdžio patvirtina savo balsavimo rezultatus parašu.
173. Balsavimo biuletenių pavyzdžius sprendimu tvirtina taryba. Biuletenyje privalo būti
balsavimo esmę nurodanti antraštė. Vienu biuleteniu gali būti balsuojama tik dėl vieno asmens
priėmimo pareigas ir/ar atleidimo iš pareigų arba nepasitikėjimo jam pareiškimo.
174. Balsuojant dėl kandidatų paskyrimo pareigas, viename biuletenyje abėcėlės tvarka
gali būti rašomos tik kandidatų tas pačias pareigas pavardės.
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175. Balsuojant dėl valstybės tarnautojo atleidimo ar nepasitikėjimo juo arba kolegialia
institucija, biuleteniuose turi būti rašyti teiginiai: „atleisti iš pareigųį ir „neatleisti iš pareigųį arba
„pasitikiuį ir „nepasitikiuį.
176. Balsuojantysis biuletenyje pažymi pavardes tų kandidatų arba tuos teiginius, už
kuriuos jis balsuoja.
177. Tarybos nariams slapto balsavimo biuletenius išduoda ir slapto balsavimo procedūrą
atlieka tarybos paskirta Balsų skaičiavimo komisija. Ją sudaro tarybos nariai – po vieną tarybą
išrinktos politinės partijos atstovą. Jo kandidatūrą siūlo kiekvienos politinės partijos taryboje
atstovas. Balsų skaičiavimo komisija iš savo narių išsirenka pirmininką.
178. Slapto balsavimo vietoje turi būti slapto balsavimo kabina/patalpa ir balsadėžė.
Balsavimo metu patalpoje vienu metu gali būti tik vienas balsuojantysis ir Balsų skaičiavimo
komisijos nariai. Gaudami slapto balsavimo biuletenius, tarybos nariai pasirašo biuletenių išdavimo
lape.
179. Negaliojančiais pripaž stami nepatvirtinto pavyzdžio biuleteniai, biuleteniai,
kuriuose pažymėtų pavardžių yra daugiau nei renkamų kandidatų arba paliktas daugiau kaip vienas
pasirinkti duotas teiginys, taip pat tie biuleteniai, kuriuose papildomai rašytos pavardės ir teiginiai.
Biuletenių, kuriuose tarybos nariai nepadarė jokių žymų, nukerpamas viršutinis dešinysis kampas,
nepažeidžiant balsuojančiojo žymai skirtos vietos.
180. Slapto balsavimo rezultatus skelbia Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas.
181. Balsų skaičiavimo protokolą pasirašo visi balsavimą stebėję Balsų skaičiavimo
komisijos nariai. Protokolas ir užklijuotas, Neringos savivaldybės tarybos antspaudu antspauduotas
bei Balsų skaičiavimo komisijos pirmininko parašu pažymėtas vokas su visais komisijos turėtais
biuleteniais pateikiamas tarybos posėd protokoluojantiems savivaldybės administracijos
darbuotojams. Šie dokumentai saugomi iki tarybos kadencijos pabaigos.
182. Jei nagrinėtu klausimu buvo balsuojama, bet sprendimas nebuvo priimtas,
pakartotinai šis klausimas gali būti nagrinėjamas tik kitame tarybos posėdyje.
183. Balsavimą galima vieną kartą pakartoti, kol nepradėtas svarstyti kitas darbotvarkės
klausimas, jeigu balsuojant rankų pakėlimu kyla abejonių dėl skaičiavimo tikslumo ir jeigu to
motyvuotai reikalauja posėdžio pirmininkas arba frakcija, ir šiam reikalavimui pritaria ne mažiau
kaip 1/3 posėdyje dalyvaujančių tarybos narių. Frakcija gali reikalauti pakartotinai balsuoti, jeigu
nebuvo tinkamai ir aiškiai suformuluotas balsuoti teikiamas klausimas.
184. Balsavimo rezultatus paskelbia posėdžio pirmininkas.
XIII. TARYBOS NARI PAKLAUSIMAI
185. Tarybos posėdžio darbotvarkėje numatomas laikas tarybos narių paklausimams.
Paklausimu laikomas toks savivaldybės kompetencijai priskirtas klausimas, dėl kurio tarybos narys ar
jų grupė tarybos posėdžio arba kitu metu raštu kreipėsi tarybos renkamus ar skiriamus, taip pat
savivaldybės administracijos pareigūnus, savivaldybės ir kitų monių bei organizacijų vadovus.
186. Paklausimo pateikėjas (pateikėjai) turi nurodyti konkretų tarnautoją ar vadovą, kur
kreipiasi, išdėstyti problemos, dėl kurios jis kreipiasi, esmę ir kokio atsakymo – žodžiu ar raštu –
laukia.
187. Tarybos narių paklausimai registruojami savivaldybės administracijos Dokumentų
valdymo ir ūkio skyriuje. Tarybos posėdžio metu pateikti paklausimai registruojami ne vėliau kaip
kitą darbo dieną po posėdžio.
188. 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 ilgesn kaip 30 dienų nuo paklausimo gavimo
dienos.
189. Jei atsakymas netenkina paklausimo pateikėjo (pateikėjų) arba per nurodytą terminą
nebuvo j atsakyta, pateikėjas (pateikėjai) paklausimo pagrindu gali rengti tarybos sprendimo
projektą ir teikti j svarstyti tarybai reglamento X skyriuje nustatyta tvarka.
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190. Nagrinėjant paklausimą tarybos posėdyje, turi dalyvauti bent vienas pateikėjų ir
asmuo, kuriam buvo adresuotas paklausimas. Kai paklausimo pateikėjas (pateikėjai) posėdyje
nedalyvauja, paklausimo nagrinėjimas atidedamas.
191. Paklausimo pateikėjas negali pirmininkauti tarybos posėdžiui, kai nagrinėjamas jo
paklausimas.
192 Meras ir savivaldybės administracijos direktorius ne rečiau kaip kartą per einamųjų
metų ketvirt informuoja tarybą apie sprendimų, priimtų pagal paklausimus, vykdymą.
XIV. TARYBOS DOKUMENT ĮFORMINIMAS IR SKELBIMAS
193. Tarybos posėdžiai protokoluojami. Posėdžių protokolus pasirašo posėdžio
pirmininkas, tarybos sekretorius ir posėdyje sekretoriavęs savivaldybės administracijos direktoriaus
paskirtas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutart . Posėdyje priimtus
sprendimus ir kitus dokumentus pasirašo posėdžio pirmininkas.
194. Tarybos posėdžio protokole išvardijami svarstyti klausimai, pranešėjai, trumpas
pranešimo turinys. Jei pranešimas pridedamas prie protokolo kaip atskiras dokumentas, protokole tai
nurodoma. Taip pat rašomi kitų kalbėjusiųjų asmenų vardai ir pavardės, trumpas jų kalbų turinys. Jei
kalbos tekstas pridedamas, protokole tai nurodoma. Protokole taip pat nurodomi priimti sprendimai ir
dokumentai, balsavimo rezultatai. Prie protokolo pridedama papildoma medžiaga: tarybos narių
registracijos duomenys, vardinio balsavimo rezultatai, tarybos narių pareiškimai ir kita.
195. Protokolas surašomas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po posėdžio.
196. Tarybos nariai gali pareikšti pretenzijas dėl protokolo kito artimiausio tarybos
posėdžio pradžioje. Jeigu praėjusio posėdžio pirmininko paaiškinimai netenkina pareiškėjo, taryba
priima sprendimą dėl pareiškėjo pretenzijos. Jeigu jos pripaž stamos pagr stomis, tuomet taisomas
protokolas.
197. Tarybos sprendimų originalus pasirašo tarybos posėdžio pirmininkas ne vėliau kaip
per 3 darbo dienas po jų priėmimo, o jų kopijos tvirtinamos teisės aktų nustatyta tvarka. Norminiai
teisės aktai ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pasirašymo skelbiami Teisės aktų registre.
198. Priimtų sprendimų kopijas rengėjų nurodytais adresais savivaldybės administracijos
Dokumentų valdymo ir ūkio skyriaus specialistas išsiunčia ne vėliau kaip per savaitę po posėdžio.
199. Tarybos posėdžių garso rašai saugojami savivaldybės administracijos Dokumentų
valdymo ir ūkio skyriuje techninius reikalavimus atitinkančiose laikmenose tarybos kadencijos
laikotarpiu.
200. Komitetų ir komisijų posėdžių protokolus pasirašo komitetų ir komisijų posėdžių
pirmininkai ir posėdžių sekretoriai. Visi laikinųjų komisijų dokumentai turi būti perduoti archyvui ne
vėliau kaip per 10 darbo dienų pasibaigus komisijos galiojimų laikui.
201. Tarybos sprendimai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų pasirašymo dienos
skelbiami savivaldybės interneto svetainėje (www.neringa.lt).
202. Taryba turi antspaudą su Neringos herbu. Už jo naudojimą ir saugojimą atsakingas
meras.
203. Tarybos antspaudas dedamas ant tarybos priimtų dokumentų, pasirašytų tarybos
posėdžio pirmininko, ant sutarčių ir kitų dokumentų, kurie tarybos vardu pasirašyti mero ar kitų
galiotų asmenų.
204. Tarybos antspaudas taip pat dedamas ant mero arba jo pavaduotojo pasirašytų
tarnybinių pažymėjimų ir kitų dokumentų.
205. Oficialius pranešimus apie tarybos posėdžius ir jų darbotvarkes rengia ir skelbia
tarybos sekretorius. Pranešimus apie tarybos, komitetų, komisijų sprendimus ir kitą su tarybos darbu
susijusią informaciją rengia ir, pranešęs merui ir/ar jo pavaduotojui, skelbia tarybos sekretorius.
206. Tarybos priimtų dokumentų originalai, visi jų rengimo dokumentai, tarybos posėdžių
protokolai ir komitetų bei komisijų veiklos dokumentai saugomi savivaldybės administracijos
Dokumentų valdymo ir ūkio skyriuje.
207. Tarybos pritartų ir galiotų asmenų pasirašytų sutarčių ir susitarimų originalai
saugomi savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir ūkio skyriuje.
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208. tarybos posėdžio darbotvarkę ne trauktų, iš jos išbrauktų, tarybos nepriimtų arba po
svarstymo atidėtų sprendimų projektų originalai grąžinami jų rengėjams.
209. Raštvedyba taryboje tvarkoma lietuvių kalba ir turi atitikti galiojančių teisės aktų
nustatytus reikalavimus.
XV. MERAS, MERO PAVADUOTOJAS, SAVIVALDYB S ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIAUS PAVADAVIMAS
210. Meras renkamas tiesiogiai tarybos galiojimų laikui. Kai Vietos savivaldos statymo
nustatytais atvejais ir tvarka mero galiojimai nutrūksta prieš terminą, rengiami nauji mero rinkimai.
Meras yra savivaldybės vadovas. Taryba savo galiojimų laikui iš tarybos narių mero siūlymu skiria
mero pavaduotoją. Meru ir mero pavaduotoju gali būti tik Lietuvos Respublikos piliečiai. Mero
pavaduotojas skiriamas slaptu balsavimu. Laikoma, kad mero pavaduotojas paskirtas, jeigu už jo
kandidatūrą balsavo visų savivaldybės tarybos narių dauguma. Jeigu už mero pasiūlytą kandidatą
mero pavaduotojo pareigas nebalsuoja išrinktų tarybos narių dauguma, meras tą pat kandidatą mero
pavaduotojo pareigas šiame ar kitame posėdyje gali siūlyti dar vieną kartą. Jeigu ir antrą kartą
pasiūlytai tarybos nario kandidatūrai mero pavaduotojo pareigas taryba nepritaria, meras turi siūlyti
kitą kandidatą mero pavaduotojo pareigas.
Su meru, mero pavaduotoju darbo sutartis nesudaroma.
211. Mero pareigas laikinai eina tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų
dauguma išrinktas savivaldybės tarybos narys, kai:
211.1. meras dėl laikinojo nedarbingumo ar kitų pateisinamų priežasčių laikinai, ne
daugiau kaip šimtą dvidešimt kalendorinių dienų, negali eiti savo pareigų ir nėra paskirtas mero
pavaduotojas;
211.2. Savivaldybių tarybų rinkimų statymo nustatyta tvarka rinkimai vienmandatėje
rinkimų apygardoje pripaž stami negaliojančiais ir skelbiami pakartotiniai rinkimai;
211.3. meras netenka savivaldybės tarybos nario mandato Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos statymo nustatyta tvarka.
212. Meras prieš terminą netenka savo galiojimų ir savivaldybės tarybos nario mandato
savivaldybės tarybos sprendimu, jeigu už tai balsuoja visų savivaldybės tarybos narių dauguma, kai
meras dėl laikinojo nedarbingumo neina pareigų daugiau kaip 120 kalendorinių dienų iš eilės arba
daugiau kaip 140 dienų per paskutinius dvylika mėnesių. Inicijuoti svarstymą šiuo atveju gali frakcija
arba ne mažiau kaip 5 tarybos nariai, pateikę raštą tarybai; informaciją apie nedarbingumą tarybai
privalo pateikti savivaldybės administracijos direktorius, pridėdamas faktą rodančius dokumentus.
213. Meras netenka savo galiojimų ir tarybos nario mandato, jeigu jis netenka Lietuvos
Respublikos pilietybės.
214. Meras visų tarybos narių balsų dauguma gali būti nušalinamas nuo pareigų, jeigu jam
pareiškiami oficialūs tarimai padarius nusikaltimą. Nušalinimas galioja iki teismo nuosprendžio,
nutarties ar sprendimo, kuriuo baigiama byla, siteisėjimo arba ikiteisminio tyrimo nutraukimo.
Nušalinimo laikotarpiu jis netenka visų merui suteiktų galiojimų. Nušalinimo laikotarpiu mero
pareigas laikinai eina mero pavaduotojas, o jeigu jo nėra, – kitas tarybos paskirtas tarybos narys.
215. Mero pavaduotojas prieš terminą netenka savo galiojimų tarybos sprendimu, jeigu
už tai balsuoja išrinktų tarybos narių dauguma:
215.1. Vyriausybės arba valstybės kontrolės institucijos siūlymu už statymų ar kitų teisės
aktų pažeidimus, dėl kurių padaryta žalos valstybės ar savivaldybės interesams bei nuosavybei;
215.2. kai dėl laikino nedarbingumo nedirba daugiau kaip 120 kalendorinių dienų iš eilės
arba daugiau kaip 140 dienų per paskutinius dvylika mėnesių; inicijuoti svarstymą šiuo atveju gali
meras, frakcija arba ne mažiau kaip 5 tarybos nariai, pateikę raštą tarybai; informaciją apie
nedarbingumą tarybai privalo pateikti savivaldybės administracijos direktorius, pridėdamas faktą
rodančius dokumentus;
215.3. kai pateikia atsistatydinimo prašymą.
216. Mero pavaduotojas taip pat netenka savo galiojimų prieš terminą, jeigu ne mažiau
kaip 1/3 tarybos narių motyvuotai pareiškia nepasitikėjimą juo, taryba priima sprendimą atleisti mero

23

pavaduotoją ir už tok sprendimą balsuoja ne mažiau kaip 1/2 visų tarybos narių. Jeigu sprendimas
atleisti merą, mero pavaduotoją dėl nepasitikėjimo nepriimamas, š klausimą pakartotinai svarstyti
galima tik po pusės metų.
217. Mero pavaduotojas mero teikimu prieš terminą netenka savo galiojimų, jeigu už
sprendimą atleisti balsuoja visų tarybos narių dauguma.
218. Mero pavaduotojo galiojimai nutrūksta, jeigu jis netenka Lietuvos Respublikos
pilietybės arba netenka tarybos nario mandato.
219. Pasibaigus Tarybos galiojimams, baigiasi ir mero, ir mero pavaduotojo galiojimai.
220. Mero ir mero pavaduotojo darbo užmokest pagal statymų nustatytus koeficientus
tvirtina taryba.
221. Meras ir mero pavaduotojas negali dirbti kitose institucijose, staigose, monėse ir
organizacijose bei gauti kito atlyginimo, išskyrus atlyginimą už mokslinę, pedagoginę ar kūrybinę
veiklą. Ši nuostata netaikoma, jeigu mero pavaduotojas pareigas atlieka visuomeniniais pagrindais.
222. Mero pavaduotojas pirmininkauja tarybos posėdžiui, kai priimant sprendimą meras
negali dalyvauti.
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 14 kalendorinių 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 28 kalendorinių 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
Europos Parlamentą ir savivaldybių tarybų
rinkimuose suteikiamos statymų nustatyta tvarka. Atostogų metu meras ir mero pavaduotojas
neatlieka mero ar mero pavaduotojo pareigų, tačiau gali atlikti tarybos nario pareigas.
224. Mero, mero pavaduotojo, savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus
atostogų grafikas tvirtinamas mero potvarkiu.
225. Merui komandiruotės iki 7 kalendorinių dienų forminamos mero potvarkiu.
Komandiruotės užsien arba ilgesniam laikotarpiui nei 7 kalendorinės dienos – tarybos sprendimu.
Mero pavaduotojui komandiruotės forminamos mero potvarkiu. Komandiruotės išlaidos merui ir
mero pavaduotojui apmokamos Vyriausybės nustatyta tvarka.
226. Tarybos posėdžiams, komitetams, merui aptarnauti, taip pat tarybos sprendimų
projektams rengti, nagrinėti ir išvadoms dėl tarybos sprendimų projektų rengti mero siūlymu gali būti
steigiamas tarybos ir mero sekretoriatas. Tarybos ir mero sekretoriatas gali būti sudaromas iš
politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis. Jei sekretoriatas nesudaromas, savo galiojimų laikui meras gali turėti
politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų. Mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo
valstybės tarnautoju negali būti tarybos narys.
227. Savivaldybės administracijos direktoriaus atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis
laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas,
nustatytas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos statyme ir kituose teisės aktuose, tarybos
sprendimu patvirtintuose savivaldybės administracijos nuostatuose nustatyta tvarka atlieka
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, o jei jis taip pat laikinai negali eiti savo
pareigų – kitas savivaldybės mero paskirtas administracijos valstybės tarnautojas.
Jeigu skubos tvarka reikia pavesti direktoriaus funkcijas ir tuo metu nevyksta tarybos
posėdis, direktoriaus funkcijos pavedamos mero potvarkiu, bet ne ilgiau kaip 5 darbo dienoms,
administracijos direktoriaus pavaduotojui.
XVI. MERO, MERO PAVADUOTOJO ĮGALIOJIMAI
228. Meras yra atskaitingas tarybai ir bendruomenei už savo ir savivaldybės veiklą.
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229. Meras:
229.1. planuoja tarybos veiklą, nustato ir sudaro tarybos posėdžių darbotvarkes bei teikia
sprendimų projektus, šaukia tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja, koordinuoja komitetų ir
komisijų veiklą, pasirašo tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems pirmininkavo, protokolus;
229.2. atstovauja pats arba galioja kitus asmenis atstovauti savivaldybei teisme,
bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio valstybių institucijomis, kitais
juridiniais ir fiziniais asmenimis. Atstovauti savivaldybei gali būti galiojami šie asmenys:
229.2.1. visų institucijų bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose bei
kitose teisėsaugos institucijose – savivaldybės administracijos specialistas (teisininkas) ir (arba) pagal
atstovavimo sutartis advokatai (jų padėjėjai) ar savivaldybės administracijos padalinių darbuotojai –
atitinkamos srities specialistai;
229.2.2. bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio valstybių
institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis – tarybos nariai, tarybos sekretorius,
savivaldybės administracijos padalinių valstybės tarnautojai;
229.2.3. galioto atstovauti savivaldybei teismuose ir kitose teisėsaugos institucijose
asmens teisės surašomos statymų nustatyta tvarka galiojime, išduotame vieneriems metams.
galiojimai registruojami ir saugomi savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir ūkio
skyriuje;
229.3. atstovauja savivaldybei Klaipėdos regiono plėtros taryboje ir turi sprendžiamojo
balso teisę sudarant ir gyvendinant regiono plėtros programą;
229.4. teikia tarybai mero pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus,
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (savivaldybės administracijos direktoriaus
siūlymu) ir komisijų pirmininkų kandidatūras, taip pat gali siūlyti atleisti juos iš pareigų bei siūlyti
skirti nuobaudas savivaldybės administracijos direktoriui;
229.5. nustato mero pavaduotojo veiklos sritis;
229.6. teikia tarybai siūlymą dėl savivaldybės kolegijos sudarymo;
229.7. teikia tarybai siūlymą dėl tarybos sekretoriato sudarymo ir jo pareigybių skaičiaus
nustatymo arba mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių steigimo ir jų
skaičiaus nustatymo (jeigu sekretoriatas nesudaromas);
229.8. vadovauja tarybos sekretoriaus darbui, tvirtina tarybos sekretoriaus pareigybių
aprašymą, Valstybės tarnybos statymo ir Darbo kodekso nustatyta tvarka skiria ir atleidžia tarybos
sekretorių;
229.9. teikia komitetams, išskyrus Kontrolės komitetą, komitetų pirmininkų ir
pavaduotojų kandidatūras;
229.10. pateikdamas sprendimo projektą gali siūlyti tarybai pavesti savivaldybės
Kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriui atlikti veiklos plane nenumatytą finansin ir veiklos auditą
savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose bei jos kontroliuojamose
monėse; priima savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus pateiktas audito ataskaitas ir
išvadas apie atlikto finansinio ir veiklos audito rezultatus, o prireikus organizuoja šių ataskaitų ir
išvadų svarstymą komitetų ir tarybos posėdžiuose;
229.11. kontroliuoja ir prižiūri savivaldybės viešojo administravimo institucijų bei staigų
ir monių vadovų veiklą, kaip jie gyvendina statymus, Vyriausybės nutarimus bei tarybos
sprendimus;
229.12. gavęs tarybos pritarimą, sudaro savivaldybės bendradarbiavimo su valstybės
institucijomis, kitomis savivaldybėmis bei užsienio institucijomis sutartis;
229.13. kontroliuoja pasirengimą vietos gyventojų apklausai;
228.14. siunčia komandiruotes mero pavaduotoją, savivaldybės Kontrolės ir audito
tarnybos kontrolierių;
229.15. pagal tarybos sprendimu nustatytą tvarką reprezentacijos reikmėms naudoja mero
fondo lėšas ir už jas atsiskaito tarybai ne rečiau kaip vieną kartą per metus iki kovo 31 d.;
229.16. tvirtina gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymą (sugrupavimą) seniūnaitijas
savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu;
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229.17. skiria pareigas ir atleidžia iš jų savivaldybės biudžetinių staigų, išskyrus
švietimo staigas, vadovus, gyvendina kitas funkcijas, susijusias su šių juridinių asmenų vadovų
darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
229.18. skiria pareigas ir atleidžia iš jų savivaldybės viešųjų staigų (kurių savininkė yra
savivaldybė), išskyrus švietimo staigas, vadovus, gyvendina kitas funkcijas, susijusias su šių
juridinių asmenų vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
229.19. atkuria savivaldybės valdomo išlikusio nekilnojamojo turto nuosavybės teises
religinėms bendrijoms ir bendruomenėms;
229.20. išduoda leidimus naudoti žūklės plotus vandens telkiniuose, tvirtina žuvų išteklių
naudojimo, atkūrimo ir apsaugos žuvininkystės vandens telkiniuose priemonių planus teisės aktų
nustatyta tvarka;
229.21. keičia pagrindinę žemės naudojimo paskirt ir būdą teisės aktų nustatytais atvejais
ir tvarka;
229.22. suteikia patalpas Seimo nariams pagal Lietuvos Respublikos Seimo statutą;
229.23. skelbia vietos gyventojų apklausą.
230. Meras ne rečiau kaip vieną kartą per metus reglamento 252.1 punkte nurodyta tvarka
atsiskaito už savo veiklą tarybai ir reglamento 265 punkte nurodyta tvarka bendruomenei.
231. Mero sprendimai forminami potvarkiais.
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 statyme 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 galiojimus atlieka taryba.
233. Ypatingomis aplinkybėmis, kai nei meras, nei mero pavaduotojas negali eiti savo
pareigų dėl nuo jų nepriklausančių priežasčių, mero pareigas, išskyrus Vietos savivaldos statyme ir
šiame reglamente numatytas išimtis, eina Biudžeto, finansų ir ūkio komiteto pirmininkas, jam
negalint eiti šių pareigų, eina Švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto komiteto pirmininkas, jam
negalint eiti pareigų, eina Kurorto, turizmo plėtros ir verslo komiteto pirmininkas, o jam negalint,
eina Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkas.
XVII. MERO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
234. Gyventojų pasiūlymus, prašymus, valstybinių institucijų, monių, staigų,
organizacijų raštus, adresuotus merui, priima, registruoja ir perduoda merui savivaldybės
administracijos Dokumentų valdymo ir ūkio skyrius.
235. Mero potvarkių projektus tarybos veiklos klausimais rengia tarybos sekretorius,
kitais mero kompetencijos klausimais – savivaldybės administracijos padalinių tarnautojai, vizuoja
rengėjas, teisininkas, savivaldybės kalbos tvarkytojas.
236. Mero potvarkiai tvarkomosios organizacinės veiklos klausimais gali būti paskelbti
viename iš vietinių laikraščių ir savivaldybės interneto svetainėje (www.neringa.lt).
237. Mero pavedimai, nurodymai, rezoliucijos turi būti vykdyti nustatytu laiku. Jeigu
rezoliucija užrašoma ir pavedimas duodamas keliems vykdytojams, organizuoti vykdymą privalo
pirmasis rezoliucijoje rašytas pareigūnas. Kiti vykdytojai yra vienodai su juo atsakingi už pavedimo
vykdymą nustatytu laiku ir pirmojo vykdytojo reikalavimu turi pateikti visą būtiną medžiagą ir
atitinkamus pasiūlymus. Laikoma, kad pavedimas vykdytas, jeigu išspręsti visi jame iškelti
klausimai arba atsakyta motyvuotai ir iš esmės.
238. Mero potvarkius registruoja savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir
ūkio skyrius.
239. Interesantų apskaitą tvarko ir mero pavedimų vykdymą kontroliuoja bei apibendrintą
informaciją apie tai merui teikia savivaldybės administracija.
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XVIII. SAVIVALDYB S BIUDŽETO PROJEKTO RENGIMAS
IR SVARSTYMAS, BIUDŽETO TVIRTINIMAS IR VYKDYMAS
240. Savivaldybės biudžetas (toliau – biudžetas) sudaromas vieneriems biudžetiniams
metams. Biudžeto rengimo, svarstymo ir tvirtinimo procedūrą nustato Biudžeto sandaros statymas,
Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos statymas, atitinkamų metų Valstybės biudžeto
ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo statymas ir Vyriausybės patvirtintos
Biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklės.
241. Biudžeto projektą rengia savivaldybės administracija, vadovaudamasi savivaldybės
administracijos direktoriaus nustatyta tvarka ir terminais.
242. Savivaldybės administracijos direktorius parengtą biudžeto projektą teikia merui ir
pristato tarybos posėdyje, tuo pradedamos biudžeto projekto svarstymo procedūros.
243. Biudžeto projektas svarstomas tokia tvarka:
243.1. biudžeto projektas teikiamas svarstyti tarybos frakcijoms, komitetams, jis taip pat
skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje (www.neringa.lt) bei vietinės žiniasklaidos priemonėse
gyventojams viešai svarstyti 14 dienų iki tarybos posėdžio. Taip pat su biudžeto projektu galima
susipažinti savivaldybės administracijos Biudžeto ir Dokumentų valdymo ir ūkio skyriuose.
Savivaldybės gyventojai ir juridiniai asmenys pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto teikia 7
dienas nuo projekto paskelbimo dienos elektroniniu paštu adresu meras@neringa.lt arba raštu
savivaldybės administracijos Biudžeto skyriui. Komitetai privalo išnagrinėti biudžeto projektą pagal
savo kompetenciją ir savo sprendimus ne vėliau kaip per 7 dienas nuo biudžeto projekto gavimo
dienos pateikti Biudžeto, finansų ir ūkio valdymo komitetui.
komitetų, kuriuose svarstomas
biudžeto projektas, posėdžius kviečiami savivaldybės administracijos atstovai, taip pat gali būti
kviečiami Biudžeto, finansų ir ūkio valdymo komiteto nariai;
243.2. tarybos frakcijos savo nuomonę dėl Biudžeto projekto pateikia Biudžeto, finansų ir
ūkio valdymo komitetui per 7 dienas nuo projekto gavimo dienos;
243.3. per reglamente nustatytą laiką gautus gyventojų ir juridinių asmenų atsiliepimus
apibendrina savivaldybės administracija ir pateikia Biudžeto, finansų ir ūkio valdymo komitetui;
243.4. pasiūlymai didinti biudžeto projekte numatytus asignavimus arba numatyti naujus
asignavimus svarstomi tik tada, kai pasiūlymo iniciatoriai nurodo šių išlaidų finansavimo šaltin ;
243.5. Biudžeto, finansų ir ūkio valdymo komitetas, gavęs frakcijų, komitetų išvadas bei
gyventojų ir juridinių asmenų atsiliepimus, apsvarsto biudžeto projektą ir pateikia apie j išvadą
savivaldybės administracijos direktoriui. Išvadoje turi būti nurodomos frakcijų, komitetų teikiamos
pastabos ir pagrindinės išvados. Jeigu Biudžeto, finansų ir ūkio valdymo komitetas nepritaria
siūlomoms biudžeto projekto pataisoms, savo išvadoje turi nurodyti konkrečius nepritarimo motyvus;
243.6. apsvarsčius biudžeto projektą visuose komitetuose ir vykus viešam biudžeto
svarstymui, savivaldybės administracijos direktorius teikia biudžeto projektą svarstyti tarybai.
244. Tarybos sprendimo projekte dėl biudžeto tvirtinimo nurodoma:
244.1. bendra pajamų suma ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis;
244.2. bendra asignavimų suma ir jų paskirstymas biudžetinėms staigoms ar savivaldybės
administracijos padaliniams programoms vykdyti. Asignavimai skiriami išlaidoms, iš jų – darbo
užmokesčiui ir turtui sigyti.
245. Jei taryba priima sprendimą taisyti biudžeto projektą, jo tolesnis svarstymas
atidedamas artimiausiam tarybos posėdžiui, bet ne vėliau kaip 20 kalendorinių dienų. Per š laiką
pataisytas biudžeto projektas turi būti apsvarstytas komitetuose šiame skyriuje nustatyta tvarka.
246. Jei biudžeto projektas iki biudžetinių metų pradžios nepatvirtinamas, jo išlaidos
biudžetinių metų pradžioje kiekvieną mėnes negali būti didesnės kaip 1/12 praėjusių metų biudžeto
asignavimų.
247. Biudžetiniais metais taryba biudžetą gali tikslinti.
248. Savivaldybės administracijos direktorius iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. tarybai
tarybos posėdyje pateikia informaciją apie tų metų savivaldybės biudžeto pirmo pusmečio vykdymą.
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249. Savivaldybės administracijos Biudžeto skyrius rengia praėjusių metų Savivaldybės
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkin , kur savivaldybės administracijos direktorius iki liepos 15 d.
pateikia tarybai tvirtinti.
250. Savivaldybės administracija, vadovaudamasi Viešojo sektoriaus atskaitomybės
statymo reikalavimais, rengia savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkin , kuris iki
liepos 15 d. pateikiamas tarybai tvirtinti.
251. Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierius prižiūrėdamas, ar teisėtai,
efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo
teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai,
kiekvienais metais rengia ir teikia tarybai išvadas dėl pateikto tvirtinti savivaldybės metinio biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinio šiame reglamente nustatytais terminais ir tvarka:
251.1. kiekvienais metais iki birželio 1 dienos savivaldybės administracija raštu pateikia
savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai praėjusių metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkin auditui
atlikti;
251.2. savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba iki liepos 15 dienos pateikia savivaldybės
administracijai atliktų auditų ataskaitas ir išvadas;
251.3. kiekvienais metais savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba iki liepos 15 d. teikia
tarybai išvadą dėl parengto savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
XIX. ATASKAIT PATEIKIMAS TARYBAI IR MERUI
252. Meras, savivaldybės administracijos direktorius ir savivaldybės Kontrolės ir audito
tarnybos kontrolierius ne rečiau kaip kartą per metus teikia tarybai praėjusių metų savo veiklos
ataskaitas :
252.1. meras iki kovo 30 dienos teikia ataskaitą tarybai už savo veiklą;
252.2. savivaldybės administracijos direktorius iki gegužės 30 dienos teikia merui ir
tarybai ataskaitą už savo ir savivaldybės administracijos veiklą ir ne rečiau kaip kartą per metus iki
kiekvienų metų birželio 30 d. informuoja savivaldybės gyventojus apie savo veiklą, skelbdamas
ataskaitą savivaldybės interneto svetainėje (www.neringa.lt), o jo santrauką – viename iš vietinių
laikraščių;
252.3. savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierius iki gegužės 1 dienos
tarybai teikia savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitą.
252.4. Antikorupcinė, Etikos, Administracinės ir kitos statymų nustatytais atvejais arba
tarybos sprendimu sudarytos nuolatinės komisijos teikia merui savo veiklos ataskaitas iki vasario 10
dienos.
253. Kitų laikotarpių arba konkrečios veiklos ataskaitas meras, savivaldybės
administracijos direktorius ir savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierius privalo pateikti,
jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 visų tarybos narių. Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos
kontrolieriaus tokio pobūdžio ataskaitos pateikimo iniciatoriumi gali būti tik Kontrolės komitetas.
254. Savivaldybės monių pelno/nuostolių paskirstymas pateikiamas tarybai tvirtinti iki
kiekvienų metų gegužės 1 dienos.
255. Savivaldybės viešųjų staigų metinės finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos
pateikiamos tarybai tvirtinti iki kiekvienų metų gegužės 1 dienos.
256. Savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių
veiklos ataskaitos kartu su bendrovių finansine atskaitomybe ir pelno paskirstymu pateikiamos
tarybai tvirtinti iki kiekvienų metų gegužės 1 dienos.
257. Mero, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės Kontrolės ir audito
tarnybos kontrolieriaus, biudžetinių ir viešųjų staigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės
kontroliuojamų monių ir organizacijų vadovų 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).
258. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo ataskaitą rengia savivaldybės administracija savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
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259. Sprendimų projektus su monių, staigų, bendrovių ir jų vadovų ataskaitomis tarybai
teikia savivaldybės administracija.
XX. BENDRAVIMAS SU GYVENTOJAIS
260. Siekdama garantuoti vietos savivaldos principų ir teisių gyvendinimą bendruomenės
interesais, taryba, bendraudama su gyventojais taiko reglamento 261–269 punktuose nustatytus
formas ir būdus.
261. Tarybos, komitetų ir nuolatinių komisijų posėdžių darbotvarkės skelbiamos
savivaldybės interneto svetainėje (www.neringa.lt).
262. Posėdžiai tiesiogiai gali būti transliuojami savivaldybės interneto svetainėje
(www.neringa.lt), jeigu tam yra techninės galimybės.
263. Tarybos metiniai posėdžių grafikai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje
(www.neringa.lt).
264. Tarybos sprendimai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje (www.neringa.lt).
Tarybos priimti norminiai teisės aktai privalo, o kiti sprendimai gali būti skelbiami ir viename iš
vietinių laikraščių.
265. Meras ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito rinkėjams už savivaldybės ir tarybos
veiklą. Mero, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos
veiklos ataskaitos skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje (www.neringa.lt), jų santrauka
skelbiama viename iš vietinių laikraščių. Už savivaldybės veiklą meras atsiskaito susitikimuose su
gyventojais.
266. Komitetuose pagal kompetenciją išnagrinėjami gyventojų pareiškimai ir atsakoma
pareiškėjams ne vėliau kaip per 30 dienų.
267. Jei pareiškėjo netenkina pateiktas atsakymas, jis gali užsiregistruoti priėmimą pas
merą arba mero pavaduotoją.
268. Tarybos nariai priima gyventojus ir dalyvauja susitikimuose su jais. Jeigu
priėmimams ir susitikimams surengti reikalingos savivaldybės administracijos patalpos, telefono
ryšys ir kt., tarybos nariai privalo priėmimų ir susitikimų laiką ir vietą suderinti su savivaldybės
administracijos direktoriumi arba jo pavaduotoju.
269. Priėmimų ir susitikimų vieta, data ir laikas skelbiami savivaldybės interneto
svetainėje (www.neringa.lt) ir savivaldybės skelbimų lentoje.
XXI. GYVENTOJ APKLAUSA
270. Gyventojai savo nuomonę viešųjų savivaldybės reikalų tvarkymo klausimais gali
pareikšti dalyvaudami vietos gyventojų apklausoje (toliau – apklausa).
271. Apklausos rezultatai yra patariamojo pobūdžio.
272. Apklausoje gali dalyvauti savivaldybės gyventojai, kurie turi teisę rinkti tarybą.
273. Apklausa gali būti surengta savivaldybės ar jos dalyje arba gyvenamosios vietovės
(kelių gyvenamųjų vietovių) teritorijoje ar jos dalyje.
274. Apklausai gali būti teikiami klausimai, kuriuos savivaldybė sprendžia atlikdama
savarankiškąsias funkcijas.
275. Vieną iš Vietos savivaldos statyme teisintų apklausos būdų pasiūlo apklausos
iniciatorius, sprendimą dėl apklausos būdo priima taryba, atsižvelgdama Neringos savivaldybėje
esančias sąlygas ir aplinkybes.
276. Apklausos paskelbimo iniciatyvos teisė priklauso savivaldybės gyventojams, tarybai
ir merui.
277. Gyventojai apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę gyvendina Vietos savivaldos
statyme nustatyta tvarka.
278. Taryba apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę gyvendina ne mažiau kaip 1/4
tarybos narių grupės reikalavimu tokia tvarka:
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278.1. apklausą inicijuojanti tarybos narių grupė pateikia merui prašymą dėl apklausos
organizavimo. Prašymą pasirašo visi iniciatyvinės grupės nariai;
278.2. prašyme turi būti nurodyta: apklausai teikiamo klausimo tekstas, siūlomas
apklausos būdas ir jos teritorija, taip pat tarybai sprendimo projektą pristatyti pareigotas grupės
narys. Prie prašymo privalu pridėti reglamento nustatyta tvarka parengto tarybos sprendimo projektą.
Sprendimo projekte dėl apklausos paskelbimo turi būti nustatyta: apklausai teikiamo (-ų) klausimo (ų) tekstas, apklausos teritorija, apklausos būdas, apklausos data ir vieta, taip pat apklausos komisijos
sudėtis. Iniciatyvinė grupė turi teisę apklausos komisiją deleguoti savo atstovą;
278.3. meras ne vėliau kaip per vieną mėnes nuo prašymo gavimo paskelbia apklausą
arba grąžina dokumentus pareiškėjams nurodydamas grąžinimo priežastis.
279. Mero potvarkis paskelbti apklausą turi būti paskelbtas per vietines visuomenės
informavimo priemones, savivaldybės interneto svetainėje (www.neringa.lt) ir gyvenviečių, kurių
teritorijose vyks apklausa, skelbimų lentose.
280. Apklausos rezultatai turi būti svarstomi artimiausiame tarybos posėdyje. Juos tarybai
pristato apklausos komisijos pirmininkas. Jeigu nusprendžiama atsižvelgti apklausos rezultatus
priimant sprendimą dėl apklausai teikto (-ų) klausimo (-ų), taryba:
280.1. pareigoja savivaldybės administracijos padalin rengti tarybos sprendimo projektą;
280.2. priima sprendimo projektą dėl apklausai teikto (-ų) klausimo (-ų), jeigu jis
pateikiamas tame posėdyje.
___________________________
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