
 
 

Gerbiami Neringos savivaldybės tarybos nariai, kurorto 

gyventojai, verslininkai, miesto įstaigų ir įmonių vadovai,  

 

Jau daugiau nei 150 metų Neringa garsėja kaip pajūrio 

kurortas, iš kitų šalies vietovių išsiskiriantis įspūdingu 

kraštovaizdžiu, kompleksiškai veikiančiais gamtiniais sveikatinimo 

veiksniais ir kurortologiniais ištekliais.  

Tam, kad galėtume sėkmingai konkuruoti su viso pasaulio 

kurortais, ypatingą dėmesį turime skirti gamtos teikiamų galimybių 

išnaudojimui ir kurortinės infrastruktūros vystymui. Šis siekis ir 

atsispindi 2015-ųjų metų darbuose.   

Viliuosi, kad praėjusiais metais parengti teritorijų planavimo 

dokumentai, viešosios infrastruktūros gerinimą numatantys 

techniniai projektai taps stipriu postūmiu ateities darbams, vystant 

dviračių ir pėsčiųjų takų, gatvių infrastruktūrą, rekonstruojant 

kurortinių paslaugų teikimui svarbius objektus ir erdves, sudarant 

sąlygas naujų paslaugų atsiradimui.   

Tikiu, kad svarus Savivaldybės indėlis, vystant kurortinę infrastruktūrą, taps svarbiu 

argumentu, kuomet investavimo galimybes Neringoje svarstys šalies ar užsienio verslo atstovai, mūsų 

gyventojai.  

Apžvelgiant 2015-uosius metus norsi pasidžiaugti ir pelnytais įvertinamais. Praėjusiais metais  

Neringos savivaldybei buvo įteikta „Auksinė krivūlė“ už atvirumą ir pastangas investicijų projektus 

vykdyti skaidriai. Tarp 54 šalies savivaldybių septintąją vietą užėmėme Laisvosios rinkos instituto 

sudarytame Lietuvos savivaldybių indekse. Tarptautinius įvertinimus pelnė ir Neringos paplūdimiai.  

Komplimentus Neringai praėjusiais metais dovanojo ir čia viešėję garbingi svečiai – Baltijos 

valstybių Vyriausybių vadovai bei Švedijos karalius Karlas XVI Gustavas ir karalienė Silvija, kurorte 

apsilankę kartu su Lietuvos Prezidente Dalia Grybauskaite. 

Tai, kuo Neringa šiandien garsėja ir žavi čia atvykstančius, yra čia gyvenančio žmogaus darbo 

ir meilės savajam kraštui rezultatas.  

Dėkoju visiems Savivaldybės tarybos nariams, administracijos vadovams ir tarnautojams, 

įmonių ir įstaigų specialistams, kurorto gyventojams ir verslininkams savo nuoširdžiu darbu 

prisidedantiems prie Neringos  puoselėjimo ir šio krašto gerovės kūrimo.   

 

Neringos savivaldybės meras  Darius Jasaitis 

  



RYŠKIAUSI ĮVYKIAI NERINGOJE 2015 

 

Nominacija merui 

Lietuvos metų mero rinkimų komisija 2015-ųjų metų vasario 

mėnesį paskelbė, kad Neringos savivaldybės merui Dariui Jasaičiui 

suteikiama nominacija „Metų meras – racionalus protas“. 

 

 

Kuršių nerijos paplūdimiai – Europos dešimtuke 

Balto smėlio Kuršių nerijos ir Neringos paplūdimiai ir vėl 

įvertinti tarptautiniu mastu. Prestižinis kelionių žurnalas „Lonely 

Planet“ Lietuvai priklausančią Kuršių nerijos pakrantę įtraukė į 2015-

ųjų metų geriausių paplūdimių Europoje dešimtuką.  

 

 

Kreiptasi į šalies vadovus dėl statinių griovimo Neringoje 

Neringos savivaldybės taryba 2015-ųjų liepos mėnesį priėmė 

vieningą kreipimąsi į Lietuvos Respublikos Prezidentę, Seimo 

Pirmininkę, Ministrą Pirmininką bei Seimo ir Vyriausybės narius dėl 

statinių griovimo Neringoje pasekmių ir žalos atlyginimo. Šį veiksmą 

nulėmė praėjusių metų gegužę priimtas Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo sprendimas, kuriuo žalos atlyginimas už 

nugriautą pastatą Juodkrantėje priteistas Neringos savivaldybei bei 

Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai. 

 

 

Minėta Juodkrantės liuteronų bažnyčios 130-oji sukaktis  

Rugpjūčio 2-ąją paminėta Juodkrantės evangelikų liuteronų 

bažnyčios – 130-oji sukaktis. Kaip sukakties minėjimo metu 

pastebėjo istorikė doc. dr. Nijolė Strakauskaitė, 220 metų 2015-aisiais 

sukako bažnyčios vietai. Ekumeninėms pamaldoms vadovavo LELB 

vyskupas Mindaugas Sabutis ir Nidos, Juodkrantės, Rusnės 

evangelikų liuteronų parapijos kunigas Jonas Liorančas. 

 

 

Baltijos šalių Vyriausybių vadovų ir Karališkosios šeimos 

vizitas 
Rugpjūčio mėnesį Neringoje lankėsi trijų Baltijos valstybių 

Vyriausybių vadovai: Lietuvos Ministras Pirmininkas Algirdas 

Butkevičius kartu su Latvijos Ministre Pirmininke Laimdota 

Straujuma ir Estijos Vyriausybės vadovu Taaviu Roivu. Spalio 

mėnesį Neringą aplankė Švedijos karalius Karlas XVI Gustavas ir 

karalienė Silvija kartu su Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia 

Grybauskaite. 

 

Nidos švyturio 70-ies metų minėjimas 

Praėjusiais metais sukako 70 metų, kuomet buvo atstatytas Nidos 

švyturys. Nors nuo Nidos simboliu tapusio švyturio atstatymo praėjo 

7 dešimtmečiai, pirmieji signalai laivams nuo Urbo kalno Nidoje 

pradėti siųsti prieš 141-erius metus. Jubiliejus paminėtas rugsėjo 

mėnesį vykusiu renginių ciklu, kurio metu pranešimus skaitė 

istorikai, vyko edukaciniai užsiėmimai,  pristatyta meno instaliacija ir 

kt.  

http://neringa.lt/l.php?tmpl_into%5b0%5d=index&tmpl_name%5b0%5d=m_site_index186&tmpl_into%5b1%5d=middle&tmpl_name%5b1%5d=m_article_view&article_id=5040


Filmo „Dėdė, Rokas ir Nida“ premjera 

Rugsėjo mėnesį Lietuvoje įvyko filmo „Dėdė, Rokas ir Nida“ 

premjera. Nidoje filmuota romantinė nuotykių komedija, kurioje 

galima išvysti ir daug Neringos gyventojų veidų, žiūrovų balsavimu 

pripažinta metų vaidybiniu filmu, o  filme vaidinusi neringietė Justė 

Zinkevičiūtė – metų aktore (KINFO apdovanojimai).   

 
 

Neringai – svarbus Lietuvoje savivaldos apdovanojimas 
Neringos savivaldybės pastangos Europos sąjungos (ES)  

projektų įgyvendinimo procesus kuo plačiau ir atviriau pristatyti 

visuomenei įvertintos Lietuvos savivaldos apdovanojimu – „Auksine 

krivūle“. Apdovanojimas įteiktas už atvirumą ir pastangas investicijų 

projektus vykdyti skaidriai (Finansų ministerijos nominacija). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minėta Neringos gimnazijos senojo pastato 90-oji sukaktis 

Lapkričio mėnesį, Neringos miesto gimtadienio šventės 

išvakarėse, buvo minima kur kas senesnę šio krašto istorijos dalį 

žyminti data – 90-oji senojo Neringos gimnazijos pastato sukaktis. 

90-osios sukakties iškilmių proga pasveikinti mokyklos 

bendruomenės atvyko Švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita 

Krasauskienė. Iškilmėse dalyvavo buvę Nidos vidurinės mokyklos, 

šiandien jau turinčios Neringos gimnazijos statusą, vadovai, mokytojai ir mokiniai.  
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EFEKTYVI IR SKAIDRI SAVIVALDA 

Praėjusieji metai reikšmingi tuo, kad 2015-ųjų balandžio mėnesį įvyko pirmasis 2015–2019 

metų kadencijos Neringos savivaldybės tarybos posėdis, kuriame prisiekė Tarybos nariai bei pirmą 

kartą tiesiogiai gyventojų išrinktas meras, kuriuo tapo socialdemokratas Darius Jasaitis.  

Neringos savivaldybės 

tarybą sudaro 15 narių. Neringos 

gyventojų sprendimu, darbą 

Savivaldybės taryboje tęsė – 

Andrius Bagdonas, Arūnas 

Burkšas, Arūnas Eimutis, Aušra 

Feser, Vigantas Giedraitis, Darius 

Jasaitis, Dovydas Mikelis, Antanas 

Noreikia, Gražina Starkuvienė, 

Gediminas Vaidila, Stasys 

Valančius. Pirmąjį kartą Neringos 

bendruomenę savivaldybės 

taryboje atstovauja Valentina 

Burkšienė, Narūnas Lendraitis, 

Aušra Mikalauskienė ir Vaidas 

Venckus. Pagal partinę 

priklausomybę didžioji dauguma 

tarybos narių yra Lietuvos 

socialdemokratų partijos nariai (10 

tarybos narių). Lietuvos laisvės sąjungai priklauso 3 tarybos nariai,  Lietuvos Respublikos liberalų 

sąjūdžiui – 2.  

Pirmojo 2015–2019 metų kadencijos Neringos savivaldybės tarybos posėdžio metu buvo 

paskirtas Savivaldybės mero pavaduotojas bei administracijos direktorius. Mero teikimu mero 

pavaduotoju paskirtas socialdemokratas Dovydas Mikelis. Administracijos direktoriumi paskirtas 

nuo 2007 metų šias pareigas einantis Algimantas Vyšniauskas. Antrojo posėdžio metu paskirtas 

Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, kuriuo tapo Sigitas Šveikauskas.  

2015-aisiais metais iš viso įvyko 16 tarybos posėdžių. Posėdžių nepraleido Dovydas Mikelis, 

Andrius Bagdonas, Vigantas Giedraitis, Aušra Mikalauskienė, Stasys Valančius. 

Posėdžių metu svarstyti 298 sprendimų projektai, priimti 282 sprendimai (11 sprendimų 

projektų atidėta) bei 5 protokoliniai pritarimai.  

Praėjusiais metais išleisti 124 mero potvarkiai veiklos organizavimo, personalo, 

komandiruočių, atostogų, Tarybos posėdžių sušaukimo, apdovanojimų  ir kitais  klausimais.   

2015 m., kaip ir ankstesniais metais, pagal paskirstytas veiklos kryptis posėdžiauti rinkosi 5 

komitetai. Po savivaldos rinkimų komitetai išliko tokie patys, tik keitėsi jų sudėtis.  Visi Tarybai 

teikiami svarstyti klausimai pirmiausia buvo svarstomi Tarybos  komitetuose, aktyviai buvo aptariami 

projektai, teikiami pasiūlymai, pastabos. Komitetuose atskirai buvo diskutuojama dėl  kuruojamos 

srities problemų sprendimo.  

Neringos savivaldybėje veikia: Biudžeto, finansų ir ūkio komitetas (pirmininkas – Arūnas 

Eimutis), kurio nariai rinkosi į 13 komiteto posėdžių (5  iš jų  jungtiniai su kitais komitetais); 

Kontrolės komitetas (iki savivaldos rinkimų pirmininkas – Gediminas Vaidila, po – Arūnas 

Burkšas), kurio nariai rinkosi į 8 komiteto posėdžius (4 iš jų jungtiniai);   

Kurorto, turizmo plėtros ir verslo komitetas (iki savivaldos rinkimų pirmininkas – Dovydas 

Mikelis, po –Antanas Noreika), kurio nariai rinkosi į 11 komiteto posėdžių (1 iš jų jungtinis);   

Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas (pirmininkas – Stasys Valančius), kurio nariai 

rinkosi į 11 komiteto posėdžių (2iš jų  jungtiniai);  

Švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto komitetas (iki savivaldos rinkimų pirmininkas – Česlovas 

Stonys, po – Vigantas Giedraitis), kurio  nariai rinkosi į posėdžius 13 kartų (1 iš jų jungtinis). 

Pokyčiai: Darbą pradėjo 2015–2019 metų kadencijos Neringos 
savivaldybės taryba 



Priimamų sprendimų viešumas. 

Neringos savivaldybė siekia kuo plačiau 

supažindinti gyventojus su priimamais 

sprendimais, planuojamomis įgyvendinti ar 

įgyvendinamomis iniciatyvomis. Informacija 

apie Neringos savivaldybės tarybos veiklą, 

pavyzdžiui, komitetų posėdžių darbotvarkės, 

skelbiama savivaldybės interneto svetainėje 

www.neringa.lt. 

Savivaldybės interneto svetainėje 

sudaroma galimybė tiesiogiai stebėti Tarybos 

posėdžius, vėliau jų įrašus peržiūrėti patogiu 

laiku. Svetainėje taip pat galima susipažinti su 

vardiniais Tarybos narių balsavimo rezultatais. 

Neringos savivaldybėje veikia 15 

Tarybos sudarytų komisijų.  Į  jų sudėtį yra įtraukiami ne tik savivaldybės tarybos nariai, bet ir 

savivaldybės administracijos darbuotojai, kitų savivaldybės įstaigų atstovai, kurorto gyventojai. 

Tarybos sudarytos komisijos: Administracinė komisija, Administracinių ginčų komisija, 

Antikorupcijos komisija, Etikos komisija, Peticijų komisija, Savivaldybės švaros ir tvarkos priežiūros 

komisija, Paramos teikimo išimties tvarka komisija, Komisija laisvės kovoms įamžinti, Narkotikų 

kontrolės komisija, Nevyriausybinių organizacijų taryba, Jaunimo reikalų taryba, Viešųjų darbų 

komisija, Vietos bendruomenės taryba, Komisija Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamentui 

rengti ir keisti, Privatizavimo komisija.  

Kontrolės ir audito tarnyba. 2015-aisiais Kontrolės ir audito tarnyba atliko 5 finansinius 

auditus ir pateikė išvadas, 3 veiklos auditus, 4 patikrinimus. Vykdyti reidai, tikrinimai, nagrinėti 

prašymai, institucijų paklausiami ir t. t. Planai, programos, seminarai, veiklos ataskaitos – 6.  

Kontrolierius, vykdydamas prevencines priemones, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų audito 

metu nustatyti teisės aktų  pažeidimai, neatitikimai, kiti trūkumai, audituojamų subjektų vadovams 

2015 m. pateikė 59 rekomendacijas ir pasiūlymus. Iš audituotų subjektų vadovams pateiktų 59 

punktų  rekomendacijų ir pasiūlymų įvykdytas 51 punktas. Likusios rekomendacijos yra vykdomos.  

Neringos bendruomenės interesų atstovavimas. Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis 

bei tarybos narys Arūnas Eimutis atstovauja savivaldybės bei kurorto bendruomenės interesams 

Klaipėdos regiono plėtros taryboje. Kurorto bendruomenei bei Neringos savivaldybės tarybai meras 

atstovauja Lietuvos savivaldybių asociacijoje, Lietuvos kurortų asociacijoje, Klaipėdos regiono 

turizmo taryboje, Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities regioninės ir 

vietinės valdžios ilgalaikio bendradarbiavimo 

taryboje.  

Neringos savivaldybė 2015-aisiais 

aktyviai dalyvavo rengiant Lietuvos 

Respublikos pajūrio juostos įstatymo 

pakeitimus, kuriais numatyta, kad statybą 

leidžiančius dokumentus naujai statomiems 

ypatingiems ar neypatingiems statiniams 

pajūrio juostoje išduoda Valstybinė teritorijų 

planavimo ir statybos inspekcija Aplinkos 

ministrui pritarus (anksčiau reikėdavo Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės pritarimo).  

Neringos savivaldybė iniciavo Lietuvos 

Respublikos kelių priežiūros ir plėtros 

programos finansavimo įstatymo pakeitimus, 

kuriais būtų numatyta, kad keliantis keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių 

neriją ar iš jos bilieto kaina būtų kompensuojama Neringos mieste ir Klaipėdos miesto dalyje 

 
Viešumas: tiesioginės posėdžių transliacijos 

 
    Procedūros: Naujos statybos Aplinkos ministrui pritarus 
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Smiltynėje gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų visoms transporto priemonėms, neišskiriant, ar tai 

lengvasis automobilis, motociklas, mopedas ar kita priemonė.  

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS 

Neringos savivaldybės 2015 metų patvirtintas biudžetas 

– 8533,8 tūkst. Eur pajamų (iš jų 761,4 tūkst. Eur apyvartinių 

lėšų likutis), 8533,8 tūkst. Eur asignavimų. Patikslintas 2015 

m. pajamų planas – 9849,6 tūkst. Eur, 9849,6 tūkst. Eur 

asignavimų. 

Neringos savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslintas 

pajamų planas įvykdytas 101,8 proc.  arba gauta 173,1 tūkst. 

Eur daugiau pajamų. Pajamų ir pelno mokesčių planas 

įvykdytas 100,2 proc.: surinkta  214,9 tūkst. Eur gyventojų 

pajamų mokesčio mažiau, negu planuota, GPM išlaidų 

struktūrų skirtumams išlyginti gauta 234,6 tūkst. Eur daugiau 

negu planuota. Turto mokesčių surinkta 23,6 tūkst. Eur 

daugiau negu planuota. Valstybės ir vietinės rinkliavos metinis planas įvykdytas 109,4 proc.:  vietinės 

rinkliavos surinkta 148,9 tūkst. Eur, o valstybinės rinkliavos 6,8 tūkst. Eur daugiau nei planuota, 0,5 

tūkst. Eur daugiau nei buvo planuota surinkta mokesčio už aplinkos teršimą. 

Specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti 

gauta 235,2 tūkst. Eur. Šios tikslinės dotacijos 2015 metų pabaigai nepanaudotos 45,8 tūkst. Eur lėšos 

(priešgaisrinei apsaugai 2,0 tūkst. Eur, socialinėms išmokoms ir kompensacijoms 1,7 tūkst. Eur, 

socialinei paramai mokiniams 1,4 tūkst. Eur, mobilizacijos administravimui 6,4 tūkst. Eur, 

socialinėms paslaugoms 4,2 tūkst. Eur, valstybinės kalbos vartojimo kontrolei  0,6 tūkst. Eur, būsto 

nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalinei kompensacijai 29,5 tūkst. Eur) grąžintos į 

valstybės biudžetą.  

Kitų pajamų planas įvykdytas 102,9 proc. – 15,1 tūkst. Eur daugiau surinkta nuomos mokesčio 

už valstybinės žemės ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius. 

2015 m. sausio 1-ąją laisvi biudžeto lėšų likučiai sudarė 657,3 tūkst. Eur. Planuojant 2015 metų 

biudžetą jie nukreipti įsiskolinimų ir paskolų dengimui. 

2015-aisiais gauta 1076,2 tūkst. Eur viršplaninių pajamų, iš jų paskirstyta 656,6 tūkst. Eur. 

Kitos  viršplaninės pajamos liko 2015-12-31, kaip laisvi biudžeto lėšų likučiai. 

Per 2015 metus iš savivaldybės biudžeto pagal patikslintą planą skirta asignavimų atskiroms 

priemonėms finansuoti 9849,6 tūkst. Eur arba, palyginus su 2014 metais, daugiau  953,8 tūkst. Eur. 

Bendros savivaldybės biudžeto lėšų mokėtinos (kreditinis įsiskolinimas) sumos 2015 metų 

pabaigai sudarė 128,6 tūkst. Lt, iš jų 127,1 tūkst. Eur savivaldybės administracijos. 

Neringos savivaldybės skola bankams 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė 1409,0 tūkst. Eur. Tai 

ilgalaikės paskolos investiciniams projektams „Neringos miesto geriamojo vandens ir nuotekų 

valymo sistemos išplėtimo ir renovacijos ISPA 2001 m. finansuoti“, „Vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros plėtra Neringoje“ ir „Gyvenamųjų namų naujos statybos Purvynės g. 21, 

23, 25, 27, 29, Nidos gyv. Neringa“. 

Europos Sąjungos parama. 2015 metais baigėsi Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos 

2007–2013 m. finansavimo laikotarpio projektų įgyvendinimas. Šiuo periodu Neringos savivaldybės 

administracija įgyvendino 42 ES ir kitų tarptautinių fondų finansuojamus projektus, įsisavino 6 726 

tūkst. Eur paramos lėšų.  

2015-aisiais baigta įgyvendinti 10 ES lėšomis finansuojamų projektų, kurių rezultatai bus 

pristatyti vėlesnėse šios ataskaitos dalyse. Neringos patirtimi įgyvendinant ES lėšomis finansuojamus 

projektus praėjusiais metais domėjosi Kroatijos užsienio ir Europos reikalų ministerijos ir jai 

priklausančio Kompetencijų centro atstovai.  

Šiuo metu Neringos savivaldybė ruošiasi naujam Europos sąjungos finansavimo periodui 

(2014-2020 metų laikotarpiui). Jau yra numatyta 10 projektų, kurių įgyvendinimui Neringos 

savivaldybė sieks gauti Europos Sąjungos paramą. 

 
 
Uždaviniai. Patikslintas pajamų planas 
įvykdytas 101,8 proc. 

 



Penki projektai įgyvendintų Neringos savivaldybės rinkodaros ir 

komunikacijos strategijoje numatytas priemones. Taip pat puoselėjami planai 

Neringoje įrengti požeminius atliekų konteinerius, vystyti elektromobilių 

infrastruktūrą, pastatyti gyvenamąjį namą Preiloje, sutvarkyti užterštą 

buvusios degalinės teritoriją Juodkrantėje (Gintaro Įlankos gatvėje). 

Praėjusiais metais buvo įkurta asociacija „Neringos miesto veiklos 

grupė“, kurios vienas iš pagrindinių tikslų – pritraukti 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšas į Neringą.  

 

 

NERINGOS BENDRUOMENĖ 
2015 metų gruodžio 31-osios duomenimis Neringoje gyvenamąją vietą buvo deklaravę 4652  

asmenys.  

Atvykimą gyventi į Neringos savivaldybę deklaravo 476 asmenys, išvykimą iš Neringos 

savivaldybės gyventi į užsienį ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui deklaravo 35 asmenys. 

Neringos savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius praėjusiais metais 

užregistravo ir įtraukė į valstybinę apskaitą: 34 gimimus, 59  santuokas, 9  ištuokas, 17 mirčių.  

2015-ųjų gruodžio mėnesio duomenimis Darbo biržoje registruoti neturintys darbo asmenys 

sudarė 6,6 proc. visų šalies darbingo amžiaus gyventojų (šalyje – 9, 4 proc.).  

Pagrindinės įdarbinimo sritys išlieka viešbučiai ir maitinimo įstaigos, žuvininkystė, didmeninė 

ir mažmeninė prekyba, elektros, vandens tiekimas ir komunalinė aptarnavimo veikla. 

Kokybiška ir pažangi ugdymo sistema. Neringos savivaldybėje 2015-aisiais veikė 1 

ikimokyklinio ugdymo įstaiga, 1 bendrojo ugdymo mokykla ir 2 neformaliojo ugdymo mokyklos.  

Didžiausia naujovė kurorto švietimo srityje praėjusiais metais – Neringos vidurinė mokykla 

naujus mokslo metus pradėjo kaip Neringos gimnazija, vykdanti pradinio, pagrindinio ir akredituotas 

vidurinio ugdymo programas. Mokykla turėjo būti pertvarkyta įgyvendinat Švietimo įstatymo 

nuostatas, numačiusias, kad nuo 2015-ųjų rugsėjo1-osios šalyje turi nelikti vidurinių mokyklų. Jos 

turi būti reorganizuotos į pagrindines mokyklas, progimnazijas arba gimnazijas. 

Neringos gimnazijoje pagal bendrojo 

ugdymo programas mokosi 144 

mokiniai. Pažymėtina, kad Švietimo 

valdymo sistemos duomenimis (ŠVIS) 

mokinių skaičius klasėse yra žymiai 

mažesnis už  šalies vidurkį. 

Nidos lopšelį-darželį „Ąžuoliukas“ 

lanko 52 vaikai, Neringos gimnazijos 

Juodkrantės pradiniame ir 

ikimokykliniame skyriuje ugdomas 24 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikai. Neringos meno 

mokykloje 2015-ais mokėsi 

130  mokinių (vaikų ir suaugusiųjų), iš 

kurių 47 lankė po dvi programas, todėl 

pagal visas programas mokykloje 

fiksuojami 177 (21 suaugusysis). 

Mokyklos pamokos vyksta Nidoje ir Juodkrantėje. 

 Neringos sporto mokykloje, kurioje vystomos dvi sporto šakos – buriavimo ir orientavimosi 

sporto, treniruojami 44 sportininkai (iš jų 4 suaugusieji). 

2014-2015 mokslo metų pabaigoje savivaldybėje pagrindinį išsilavinimą įgijo 

– 13 mokinių,  brandos atestatai buvo įteikti 18 abiturientų, iš jų 1 su pagyrimu. Neformaliojo vaikų 

švietimo pažymėjimai įteikti  12 ugdytinių.  

2015-aisiais Neringos socialinis paslaugų ceas organizavo Trečiojo amžiaus universiteto 

studijas (TAU), skirtas kurorto gyventojams nuo 50 metų amžiaus. 2015-aisiais registruoti 82 

Ruošiamasi 

naujam 

Europos 

Sąjungos 

finansavimo 

periodui. 

 
Mokslo metai: Neringos vidurinė mokykla naujus mokslo metus 
pradėjo kaip Neringos gimnazija 



Neringos TAU klausytojai, kurie turėjo galimybę išklausyti 32 paskaitas. Užsienio kalbos 

mokymuose dalyvavo 10 Neringos TAU klausytojų.  

2015-aisiais švietimo įstaigoms iš Neringos savivaldybės biudžeto skirta  1458,4 tūkst. Eur, iš 

jų: Nidos lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“ – 244,4 tūkst. Eur, Neringos gimnazijai – 869,0 tūkst. Eur, 

Neringos meno mokyklai – 223,4 tūkst. Eur, Neringos sporto mokykla – 121,6 tūkst. Eur. 

Kaip parodė Laisvosios rinkos instituto atliktas tyrimas, Neringos savivaldybė mokinių 

aplinkos išlaikymui skiria daugiausiai biudžeto lėšų šalyje ir kitas savivaldybes lenkia kelis kartus. 

Be to, Neringa šalyje pirmauja kaip savivaldybė, kurioje vienam mokiniui tenka daugiausia bendro 

mokyklos ir klasių ploto. Kaip pažymi Laisvosios rinkos institutas, kuo 

didesnis mokyklos plotas (tiek bendras, tiek klasių), tuo daugiau 

savivaldybei tenka skirti lėšų jos išlaikymui.  

Statistikos departamento 2014 metų duomenimis, 1 mokinio 

bendrojo ugdymo mokykloje išlaikymas siekė  2,1 tūkst. Eur, tuo tarpu 

Neringos gimnazijoje 2015-aisiais siekė  5,8 tūkst. Eur.  

Įvertindama šiuos duomenis, Neringos savivaldybė 2015-aisiais 

priėmė sprendimą atlikti skaičiavimus dėl Juodkrantės ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo grupių perkėlimo į mokyklos pastatą arba 

pradinio ugdymo patalpas perkelti į darželio pastatą. Priimant galutinius 

sprendimus bus tariamasi su Neringos visuomene. 

Intelektualus, pilietiškas, verslus, kūrybingas jaunimas. Pagal Lietuvos Respublikos 

jaunimo politikos pagrindų įstatymą jaunu žmogumi laikomas asmuo 14–29 metų amžiaus. Neringoje 

praėjusiais metais suskaičiuoti 574  šiai amžiaus grupei priklausantys asmenys.  

Iniciatyvų, skirtų jaunimui, Neringoje kasmet daugėja. Svarbus impulsas aktyviam Neringos 

jaunimo gyvenimui – vienerių metų sukaktį 2015-ųjų pabaigoje minėjusi Neringos atvira jaunimo 

erdvė. Per vienerius veiklos metus ši, Neringos socialinių paslaugų centro struktūroje esanti,  jaunimo 

erdvė įsiliejo į kurorto bendruomenės gyvenimą ir tapo ryškia jos dalimi. Skaičiuojama, kad per dieną 

Neringos atviroje jaunimo erdvėje vidutiniškai apsilanko nuo 20 iki 30 asmenų. 2015-aisiais čia įvyko 

52 renginiai.  

Prie jaunimui skirtų iniciatyvų įgyvendinimo prisideda ir Neringos savivaldybė. Didžiausios 

iniciatyvos 2015-aisiais – Neringos jaunimo apdovanojimai, koncertas rugsėjo 1-osios proga, 9–12 

klasių mokiniams skirtas mokymų ciklas ir kt. Neringos savivaldybės jaunimo reikalų taryba 2015-

aisiais inicijavo internetinės svetainės neringosjaunimas.lt sukūrimą. Neringos atviroje jaunimo 

erdvėje įkurtas „EURODESK“ tinklo jaunimo informavimo taškas.   

Įgyvendinant Neringos savivaldybės studijų rėmimo programą, parama studijoms gauti, kaip ir 

2014-aisiais, skirta 9 pareiškėjams (po 380 eurų). Neringos savivaldybė remia ne pelno siekiančios 

organizacijos – Neringos jaunimo apskrito stalo „NAjS“ veiklą. 

Sveikatos apsauga. Neringos savivaldybėje pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikia VšĮ 

Neringos pirminės sveikatos priežiūros centras, kurio steigėjas ir vienintelis dalininkas yra Neringos 

Siekiama 

optimizuoti 

mokyklos 

infrastruktūrą 

ir ją naudoti 

efektyviau. 

 
 
Sukaktis. Neringos atvira jaunimo erdvė minėjo vienerių metų sukaktį 

 

Per pusę šimto jaunimui skirtų 

iniciatyvų; 

 
 Įkurtas „EURODESK“ tinklo 

jaunimo informavimo taškas; 

 
 Inicijuota internetinė svetainė 

neringosjaunimas.lt. 
 

 

 
 



savivaldybės taryba. 2015-aisias Neringos pirminės sveikatos priežiūros centre buvo prisirašę 

1847 asmenys.  

Iš Savivaldybės biudžeto 

Neringos pirminės sveikatos 

priežiūros centrui skirta 62,4 tūkst. 

Eur, iš jų – greitosios medicinos 

pagalbos posto Juodkrantėje veiklos 

užtikrinimui  7,2 tūkst. Eur; atnaujinta 

esamų automobilių medicininė įranga, 

tam skirta 29,6 tūkst. Eur; iš dalies 

finansuotas gydytojo odontologo 

atlyginimas – 3,6 tūkst. Eur; slaugos ir 

palaikomojo gydymo stacionarių 

paslaugų plėtrai, kokybės gerinimui 

skirta 17,4 tūkst. Eur. Praėjusiais 

metais buvo tęsiami Neringos 

pirminės sveikatos priežiūros centro 

pastato rekonstrukcijos darbai, 

kuriuos atliekant panaudota  453,6 

tūkst. Eur valstybės investicijų 

programos lėšų. 

Savivaldybėje visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas įgyvendina Klaipėdos miesto 

visuomenės sveikatos biuras pagal Klaipėdos miesto ir Neringos savivaldybių pasirašytą 

bendradarbiavimo sutartį. Neringos savivaldybėje veikia nevyriausybinė organizacija Neringos 

sveikatos klubas „Esuva“. 

Ir toliau tęsiamas bendradarbiavimas su Vilniaus Santariškių klinikomis – praėjusiais metais 

kurorto gyventojus konsultavo gydytojai konsultantai. Savivaldybės  visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos lėšomis buvo remiamas projekto „Nedelsk“ komandos apsilankymas, kuri 

nemokamai tikrino bei konsultavo moteris dėl krūties vėžio.  

Dėmesys žmogui – visuomenės poreikį tenkinanti socialinės paramos sistema. Pagrindinis 

veiksnys, lemiantis socialinių paslaugų reikalingumą, yra senėjantis Neringos savivaldybėje 

gyvenančių žmonių amžius ir su tuo susijusių problemų sprendimas.  

Pagrindiniai paslaugų gavėjai Neringos 

savivaldybėje – asmenys su negalia ir pensinio 

amžiaus asmenys. Šiems asmenims reikalingos 

pagalbos į namus, socialinės priežiūros, socialinės 

globos paslaugos, transporto paslaugos, aprūpinimas 

techninės pagalbos priemonėmis ir kt. Taip pat 

Neringos savivaldybėje gyvena 1 socialinės rizikos 

šeima. 2015 metais buvo pradėta vykdyti tiksli 

socialinės rizikos asmenų (šeimų) apskaita, į kurią 

buvo įrašyti 10 socialinės rizikos asmenų. 

Neringos savivaldybėje socialines paslaugas 

teikia Neringos socialinių paslaugų centras, kurio 

veiklai skirta  92,5 tūkst. Eur, VšĮ vaikų globos namai 

„Aušros žvaigždė“, kurių išlaikymui skirta  15,0 

tūkst. Eur bei Neringos miesto neįgaliųjų draugija, kuriai skirta 4,3 tūkst. Eur patalpų šildymui elektra 

bei 0,4 tūkst. Eur Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto vykdymui.  

Atskiros socialinės globos paslaugos perkamos kitose savivaldybėse esančiose socialinės globos 

įstaigose.  

2015-aisiais buvo skirta daugiau Neringos savivaldybės biudžeto lėšų socialinės atskirties 

mažinimui.  

 
 
Rekonstrukcija. Su Pirminės sveikatos priežiūros centro 
rekonstrukcijos eiga susipažino Sveikatos apsaugos ministrė  
R. Šalaševičiūtė.  

 
 
Tradicija. Senjorams organizuotas šventinis vakaras 
Tarptautinės pagyvenusių žmonių šventės proga 



Vienkartinėms pašalpoms praėjusiais metais buvo skirta 7,6 tūkst. Eur (2014 m. – 5,2 tūkst. 

Eur). Vienkartinę pašalpą gavo 42 asmenys (2014 m. – 36 asmenys). Socialinių pašalpų ir 

kompensacijų už būsto šildymą, geriamąjį ir karštą vandenį skirta – 30,6 tūkst. Eur.  

Visuomeninio transporto kompensacijų mokėjimui buvo išleista 57,4 tūkst. Eur (2014 m. – 54,3 

tūkst. Eur ) – įmonei, vežančiai keleivius reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais, skirta – 

46,8 tūkst. Eur, Neringos švietimo įstaigoms – 10,6 tūkst.  Eur. 

Renginių, socialinių projektų, vykdomų savivaldybės, 

nevyriausybinių ir kitų organizacijų, vykdymui buvo panaudota  

10,3 tūkst. Eur (2014 m. – 7,3 tūkst. Eur).  

Praėjusiais metais tęsta tradicija organizuoti Tarptautinei 

pagyvenusių žmonių šventei skirtą šventinį vakarą. Kalėdų ir 

Naujųjų metų proga išdalintos dovanėlės 193 Neringos senjorams, 

vienišiems neįgaliems asmenims. Dovanų čekiai buvo išdalinti 30 

nepasiturinčių, turinčių negalią šeimų vaikams. Senjorus garbingų 

jubiliejų proga stengiasi aplankyti ir pasveikinti Neringos 

savivaldybės meras Darius Jasaitis.  

2015 metais nebuvo nei vieno vaiko, kuriam būtų suteiktas laikinas apgyvendinimas vaikų 

globos namuose. Toliau buvo teikiamos 2 vaikams socialinės paslaugos VšĮ vaikų globos namuose 

„Aušros žvaigždė“. 

2015 metais buvo gauti 3 asmenų prašymai dėl apgyvendinimo socialinės globos namuose. 

Vienam asmeniui suteikta dienos socialinė globa. Trumpalaikių ir ilgalaikių globos paslaugų 

socialinės globos namuose pirkimui iš savivaldybės biudžeto lėšų 2015 m. buvo panaudota 6,3 tūkst. 

Eur, iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų – 13,3 tūkst. Eur. 

Neringos savivaldybėje 2015-aisiais buvo išnuomoti 4 socialiniai būstai.  

Gyventojų poreikius tenkinančios paslaugos. Reikšmingas pokytis gerinant Neringos 

gyventojams teikiamų paslaugų kokybę 2015-aisiais – SĮ Neringos savivaldybė butų ūkis organizavo 

konkursą daugiabučių namų administravimo, eksploatavimo ir renovacijos projektų administravimo 

paslaugoms pirkti. 

Paslaugų teikimo sutartis pasirašyta su konkursą laimėjusiu 

UAB „Jūros būstas“. Be minėtų paslaugų, UAB „Jūros 

būstas“ nuo gruodžio 1-osios teikia ir nuolatinės techninės 

priežiūros (eksploatavimo) paslaugas. Svarbu pažymėti, kad 

sudarius sutartį mokesčių tarifai gyventojams nekito – jie 

skaičiuojami pagal iki tol taikytus. Įdiegtos naujovės – visus 

su Neringos daugiabučių namų administravimu ir priežiūra 

susijusius gyventojų paklausimus/užsakymus priima klientų 

aptarnavimo centras, dirbantis 24 val. per parą,  tel.: 8 700 

55966. Ženkliai padaugėjo gyventojų, besinaudojančių 

elektroninės sąskaitos užsisakymo paslauga, be to kiekvienam klientui sukurtas prisijungimas prie 

virtualaus namo interneto savitarnos svetainėje www.jurosbustas.lt, kurioje galima rasti visą 

reikalingą informaciją apie teikiamas paslaugas. Paruošti nauji, visų 76 namų bendrojo naudojimo 

objektų aprašai. UAB „Jūros būstas“ administruoja renovacijos projektus: I etapas – Kopų g. 5, Kopų 

g. 9, Taikos g. 26; II etapas –  Kopų g. 21, Taikos g. 20, Žalias Kelias 4. 

Neringos kurorto sezoniškumas bei tai nulemiantis apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų 

kiekio skirtumas skirtingais metų laikais daro įtaką labai svyruojančiam geriamojo vandens 

suvartojimui, todėl patiriami technologiniai nuostoliai. Geriamojo vandens sunaudojimo 

sezoniškumas ir gamybos apimčių sumažėjimas ne vasaros sezono metu sąlygoja santykinai didelę 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos kainą. Dėl mažo vartotojų skaičiaus, 

santykinai didelė ir centralizuotai teikiamos šilumos bazinė kaina. 

Kalėdų ir Naujųjų 

metų proga dalintos 

dovanėlės 

Neringos senjorams, 

vienišiems neįgaliems 

asmenims. 

Naujovės daugiabučių 

administravimo srityje: 

 

 Visą parą dirbantis klientų 

aptarnavimo centras; 

 Populiarėja elektroninės sąskaitos 

užsisakymo paslauga; 

 Visa reikalinga informacija – 

interneto svetainėje.  

http://www.jurosbustas.lt/


Neringos savivaldybės subsidijos gyventojams  už 

karštą vandenį ir šildymą praėjusiais metais sudarė  283,7 

tūkst. Eur. Subsidijos už tiekiamą vandenį ir nuotekų 

surinkimą –  314,9 tūkst. Eur. 

Savivaldybės kontroliuojamų įmonių (UAB 

„Neringos energija“, UAB „Neringos komunalininkas“, 

UAB „Neringos vanduo“, SĮ Neringos butų ūkis) veikla 

plačiau pristatoma jų  metinėse veiklos ataskaitose.    

Gyventojų verslumo skatinimas. Siekiant ekonominio augimo Neringos savivaldybė 

formuoja palankią viešąją nuomonę apie verslą ir verslumą, galimybes vykdyti verslą skatinančias 

iniciatyvas, teikia pagalbą verslo pradžiai ir finansinių verslo paslaugų bei finansinių išteklių 

prieinamumą pradedantiesiems verslininkams.  

Praėjusiais metais gyventojų verslumas buvo skatinamas įgyvendinant Neringos savivaldybės 

tarybos patvirtintą „Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programą 2014–2020 m“. 

2015-aisiais programos teikiama parama verslui pasinaudojo du Neringos verslininkai. 

Finansinė parama buvo suteikta verslo kredito palūkanoms kompensuoti ir įmonės įsikūrimo išlaidų 

dengimui bei internetinės svetainės sukūrimo išlaidų kompensavimui (viso panaudota – 4,9 tūkst. 

Eur). 

Siekdama palaikyti Neringoje verslą vykdančius ir plėtojančius asmenis bei įmones, Neringos 

savivaldybė taiko mokesčių lengvatas, kurių praėjusiais metais suteikta už 153,2 tūkst. Eur: 

valstybinės žemės ir valstybinio vandens fondo telkinių nuomos mokesčio – 73,3 tūkst. Eur, 

nekilnojamojo turto mokesčio – 79,9 tūkst. Eur. 

 

 

DARNI APLINKA IR SUBALANSUOTA INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA 
Neringos savivaldybė siekia kurti patrauklią aplinką gyvenimui ir poilsiui – tai atspindi ir 

praėjusių metų darbai.  Kurorto gyvenviečių viešosiose erdvėse švarą ir tvarką palaiko, želdinius, 

paplūdimius, gatvių apšvietimo elektros tinklus prižiūri UAB „Neringos komunalininkas“. Miesto 

tvarkymo ir priežiūros darbams pagal koncesijos sutartį 2015-aisiais skirta 1625,2 tūkst. Eur. 

Ypatingas dėmesys šiuo metu skiriamas kurorto viešųjų erdvių tvarkymui bei tam reikalingos 

dokumentacijos rengimui. Kuršių nerijos kraštovaizdžiui reikšmingi projektai pristatomi Neringos 

architektūros, urbanistikos ir kraštovaizdžio architektų tarybai. Šiai tarybai bei kurorto bendruomenei 

2015-aisais pristatytas ir Nidos visuomeninio centro dalies su prieigomis, formuojant centrinę miesto 

aikštę, kompleksinio sutvarkymo techninis projektas, kurio pagrindu bus tvarkoma gyvenvietės 

teritorija nuo skvero prie restorano „Nida“ iki Neringos savivaldybės pastato ir aplink. 

Visuomenė praėjusiais metais buvo pakviesta 

susipažinti su Nidos kultūros ir turizmo informacijos 

centro „Agila“ pastato rekonstravimo projektiniais 

pasiūlymais.  2015-aisiais parengtas Liudviko Rėzos 

kultūros centro koncertų salės bei lauko estrados 

kapitalinio remonto techninis projektas.  

Praėjusiais metais tvarkyta dokumentacija 

Neringos sporto mokyklos pastato rekonstrukcijai –

baigtas rengti detalusis planas bei parengtas investicinis 

projektas. Taip pat pradėtos procedūros siekiant miško 

žemę paversti kitomis naudmenomis.  

Lapkričio mėnesį, ruošiantis Neringos gimnazijos senojo pastato 90-ąjai sukakčiai, atlikti 

pastato paprastojo remonto darbai bei įrengtas šios ugdymo įstaigos muziejus.  

Moderni šildymo bei vėdinimo sistema įrengta Nidos Švč. Mergelės Marijos Krikščionių 

Pagalbos bažnyčioje. 

 Parengtas Garažo paskirties pastato rekonstravimo į gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau 

butų) pastatą, Purvynės g. 67 A, techninis projektas bei paskelbtas konkursas statybos rangos 

darbams.  

 

Subsidijos gyventojams: 

 

 už karštą vandenį ir 

šildymą; 

 už tiekiamą vandenį ir 

nuotekų surinkimą. 

 
 
Viešumas. Pristatytas Nidos visuomeninio centro 
dalies sutvarkymo projektas 



Tvarkomos gatvės. Praėjusiais metais per visą Juodkrantės gyvenvietę einančioje L. Rėzos 

gatvėje, 2 kilometrų ruože, baigti paprastojo remonto darbai. 

Parengta dokumentacija Purvynės gatvės rekonstrukcijai (nuo sankryžos su Pamario g. iki 

dviračių tako Smiltynė-Nida) bei šios gatvės privažiavimų prie garažų su buitinėmis patalpomis 

pastatų komplekso įrengimui.  

Įsiklausant į Juodkrantės gyventojų pageidavimus, autobusų sustojime ties Gintaro įlanka 

įrengta autobusų stotelė bei perėja.  

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis (viso 

panaudota – 130,8 tūkst. Eur) rekonstruotos automobilių 

stovėjimo aikštelės Pervalkoje (Nidos-Smiltynės plentas 

37) ir Nidoje (Taikos g. 8a). Atlikti Juodkrantės (Gintaro 

Įįlankos g. 5)  ir Nidos  (Taikos g. 2) šaligatvių paprastojo 

remonto darbai, Pervalkos gatvės rekonstrukcija (tarp 

Pervalkos g. 52 iki Pervalkos g. 54), Taikos gatvės 

nuovažos dalies (nuo Taikos g. 10 a iki Taikos g. 4g) 

kapitalinis remontas bei privažiavimo sklypų Preilos g. 

67a, 71, 73c tiesinimas. Tvarkytos gyvenviečių gatvės 

(išdaužų užtaisymas).  

Informacinėmis lentelėmis apie saugumo 

užtikrinimą ar naudojimosi laiką pažymėtos visos Neringos miesto vaikų žaidimo bei sporto aikštelės.  

Praėjusiais metais taip pat patvirtintas Neringos savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 m. 

planas.  

Buvo atliekami veiksmai, kuriais siekta perimti iš valstybės nuosavybės Neringos teritorijoje 

esantį nekilnojamąjį turtą:  Preilos-Pervalkos vandentiekio tinklus ir statinius (12 nekilnojamojo turto 

objektų, kurių įsigijimo vertė – 228,8 tūkst. Eur);  Žaliojo Kelio gatvę Juodkrantėje (įsigijimo vertė 

– 136,3 tūkst. Eur); dviračių taką Juodkrantės krantinėje su želdiniais (įsigijimo vertė – 177,3 tūkst. 

Eur); visus vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus Juodkrantėje (7 objektai, kurių visų vertė yra 

457,5 tūkst. Eur). Vandentiekio, nuotekų tinklai perduoti valdyti ir naudoti UAB „Neringos vanduo“.  

Dėmesys kraštovaizdžio vertingosios savybėms. Tai, kad 2000 metais Kuršių nerija  į 

UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įtraukta kaip vertingas kultūrinis kraštovaizdis, skatina Neringos  

savivaldybę ieškoti tvaraus vystymo galimybių, plėtojant kurortinę infrastruktūrą, gerinant 

gyvenamąją aplinką.   

Praėjusių metų gegužę Valstybinei kultūros paveldo komisijai viešint 

Neringoje buvo  pastebėta, kad Neringa keičiasi į gerąją pusę – čia daug gerų 

pavyzdžių.  

Kuršių nerijos ir Neringos kurorto vertę kuriantys kultūros paveldo 

elementai visuomenei buvo pristatyti Europos paveldo dienoms skirtų 

renginių, vykusių rugsėjo mėnesį, metu. 

Neringos kraštovaizdžiu domėjosi respublikinės geografijos olimpiados 

dalyviai, kurioje dalyvavo 90 geriausių rezultatų II ture pasiekusių mokinių, į Neringą suvažiavusių 

iš visos Lietuvos.  

Neringos savivaldybei svarbus praėjusiųjų metų pokytis - siekiant užtikrinti, kad Kuršių nerijos 

nacionalinio parko teritorijoje esantys valstybinės reikšmės miškai būtų tinkamai tvarkomi, prižiūrimi 

ir saugomi, Vyriausybės nutarimu nuo 2015-ųjų balandžio 1-osios miškai patikėjimo teise perduoti 

valdyti Kretingos miškų urėdijai. 

 
Pokyčiai. Atlikti L. Rėzos gatvės paprastojo 
remonto darbai 

Kuršių nerija 

– 15 metų 

UNESCO 

Pasaulio 

paveldo 

sąraše. 



Kuršių nerijos miškai – neatsiejama šio krašto 

kultūrinio kraštovaizdžio dalis, bylojanti ir apie senas 

Neringos miškininkystės tradicijas. Be to, dalis šių miškų 

yra neatsiejama Neringos miesto teritorijos dalis, todėl 

praėjusiais metais vyko nuolatiniai susitikimai, kurių metu 

buvo aptariami bendradarbiavimo klausimai tarp Neringos 

savivaldybės bei Kretingos miškų urėdijos.  

Vis didesnis dėmesys skiriamas apleistų statinių 

priežiūrai – 2015-aisiais Neringos savivaldybės taryba 

patvirtino apleistų ir neprižiūrimų statinių sąrašą, kuriame 

– 21 objektas. Šių statinių 

savininkams bus taikomas 

maksimalus nekilnojamo 

turto mokestis, siekiantis 3 procentus. Praėjusiais metais 17 statinių 

pripažinti bešeimininkiais – teismo sprendimu jie perduoti Neringos 

savivaldybei. Tai suteikia galimybę šiuo statinius ar teritorijas aplink 

juos sutvarkyti. 

Ypatingo visuomenės 

dėmesio praėjusiais metais sulaukė architekto Algimanto 

Zavišos labdaros ir paramos fondo organizuota ir Neringos 

savivaldybės bei kurorto bendruomenės paremta 

iniciatyva – „Architektūriniai sustojimai Kuršių nerijoje“. 

Kūrybinių dirbtuvių metu sukurti unikalūs Kuršių nerijos 

autobusų stotelių projektai, pirmąjį siekiama įgyvendinti 

2016-aisiais metais.  

Verta atkreipti dėmesį į tai, kad nors Lietuvos 

Respublikos Seimo pataisos, praplečiančios Neringos 

savivaldybės teritoriją Kuršių mariose priimtos 2012-

aisiais, tik praėjusiais metais Neringos miesto ribos buvo 

galutinai pakeistos ir įregistruotos.  

Darnus susisiekimo sistemos vystymas. Tai, kad Neringos kurortas yra UNESCO saugomoje 

Kuršių nerijoje, skatina ieškoti unikalių būdų sprendžiant kurorto susisiekimo problemas. 

Esančios susisiekimo problemos identifikuotos ir jų sprendimo būdai pasiūlyti 2015-aisiais 

Neringos savivaldybės tarybos patvirtintame Neringos savivaldybės teritorijos darnaus judumo 

specialiajame plane, numatančiame skirtingų transporto sistemų integruotumą, t. y. patrauklių 

galimybių keisti transporto rūšį Neringoje sudarymas.  

Įgyvendinant plane numatomas priemonės praėjusiais metais buvo parengti pradiniai  

projektavimo dokumentai elektromobilių infrastruktūros vystymui. 

Numatoma, kad jau pirmosios dvi įkrovimo stotelės atsiras Nidoje ir 

Juodkrantėje.  

Praėjusiais metais iš valstybės nuosavybės perimti Nidos oro 

uosto statiniai: lėktuvų stovėjimo aikštelė, kilimo-tūpimo takas (3 

objektai, kurių vertė – 1682,5 tūkst. Eur). Šiuo metu puoselėjami planai 

ieškoti operatoriaus Nidos oro uosto statiniams eksploatuoti, kuris 

galėtų įgyvendinti oreivių siekį – kilti ir nusileisti Neringoje mažaisiais lėktuvais. 

 
 
Žalioji skraistė. Miškai perduoti valdyti 
Kretingos miškų urėdijai 

 

Apleistiems ir 

neprižiūrimiems 

statiniams taikomas 

didesnis nekilnojamojo 

turto mokestis. 

 

 
 
Sustojimai. Neringos autobusų stotelėms - 
unikalūs sprendimai 

 

Darnaus judumo plane – 

skirtingų transporto 

priemonių 

integruotumas 

 



Daug pastangų įdėta, sprendžiant vasaros 

sezono metu ypatingai aktualią automobilių 

statymo problemą.  

Praėjusiais metais įvykdyta daugiau 

patikrinimų, skirtų palaikyti tvarką 

automobilių stovėjimo aikštelėse, kuriose yra 

Kelio ženklas Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo 

vieta“. Iš viso per 2015-uosius surašyti 170 

administracinės teisės pažeidimo protokolai su 

administraciniais nurodymais, priimti 30 

nutarimai. Didžioji dalis administracinės teisės 

pažeidimų padaryta automobilių parkavimo 

srityje, pažeidžiant ženklą Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“.   

Siekiant spręsti automobilio stovėjimo aikštelių trūkumą, puoselėjami planai Nidoje, esamos 

aikštelės, adresu Taikos g. 45, vietoje įkurti į kraštovaizdį įsiliejančią dviejų lygių automobilių 

stovėjimo saugyklą. Požeminę automobilių saugyklą nori įrengti ir privatūs investuotojai. To padaryti 

nebuvo galima dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtinto Kuršių nerijos 

nacionalinio parko apsaugos reglamento, kuris draudė šioje teritorijoje daugiaaukščių ir požeminių 

automobilių stovėjimo saugyklų  statymą. Neringos savivaldybė iniciavo šio reglamento pakeitimą ir 

jau 2016-ųjų pradžioje pavyko pasiekti, kad šis reglamentas buvo pakeistas – numatyta, kad 

projektuojant automobilių saugyklas, kaip atskirus garažų pastatus, pastatas gali būti ne daugiau kaip 

dviejų aukštų, iš kurių vienas – požeminis. 

Siekiama sudaryti tinkamas sąlygas ir vandens turizmo plėtojimui. 2015-ais parengta 

dokumentacija, reikalinga tarptautinio keleivinio Nidos uosto akvatorijos valymo darbams atlikti. Jais 

bus siekiama atstatyti projektinį uosto gylį (- 3 metrai).  

2015-ųjų gruodį patvirtintas Preilos uosto detalusis planas, šiuo 

metu vyksta techninių projektų rengimo etapas tiek žvejų reikmėms 

numatytoje, tiek rekreacinėje teritorijoje. Taip pat, kaip ir buvo 

numatyta taikos sutartyje, pasirašytoje tarp UAB „SKP Langai“ ir 

valstybinių institucijų (kartu ir Neringos savivaldybės),  

projektuojamas pontoninių pirsų pastatymas.  

2015-aisiais inventorizuota Juodkrantės krantinė, uostas ir siekiama iki laivų plaukiojimo 

sezono pradžios  įteisinti šiuos statinius nuosavybės teise. 

Praėjusiais metais Taikos, Purvynės bei Pamario (iki 

viešosios bibliotekos) gatvių Nidoje ir Žaliojo Kelio 

Juodkrantėje važiuojamojoje kelio dalyje nubrėžtos eismo 

juostos dviratininkams. Tokį sprendimą Neringos 

savivaldybės Saugaus eismo komisija priėmė, siekdama 

įvesti daugiau tvarkos ir aiškumo eismo organizavime, taip 

pat įvertindama Neringos gyventojų bei kurorto svečių 

pasiūlymus. Nidoje iš viso skirta  7610 metrų eismo juostų 

dviratininkams, o Juodkrantėje – 3000 metrų.  2015-aisiais 

įrengti 6 nauji stovai dviračiams su 39 vietomis. Parengta 

dokumentacija, leisianti atsirasti pėsčiųjų ir dviračių takui 

tarp Skruzdynės gatvės ir Kuršių marių krantinės. 

Planuojama, kad iki 2016-ųjų birželio bus nutiestas 85 

metrų ilgio bei 2. 90 metrų pločio takas, sujungsiantis Skruzdynės gatvę su Kuršių mariomis. 

 

  

 
 
Pasiekimas. Sudarytos galimybės dviejų aukštų 
automobilių saugykloms įrengti 

Planuojami 

Nidos uosto 

valymo darbai. 

 
 
Saugumas. Nidoje išskirta 7610 metrų 
eismo juostų dviratininkams  



KOKYBIŠKŲ IR IŠSKIRTINIŲ PASLAUGŲ KURORTAS 
Neringa – unikalus pajūrio kurortas, išsiskiriantis savitu kultūriniu kraštovaizdžiu, tinkantis 

ramiam poilsiui ir rekreacijai, aktyviam laisvalaikiui gamtos apsuptyje.    

2015-aisiais parengta Neringos savivaldybės turizmo 

rinkodaros ir komunikacijos strategija 2015–2022 m. Strategija 

skirta formuoti Neringos, kaip patrauklaus kurorto, atitinkančio 

aukštus standartus, įvaizdį, siekiant didinti Neringos 

žinomumą, patrauklumą, konkurencingumą bei koordinuotai 

vykdyti rinkodaros ir kurorto komunikacijos veiksmus 

(strategijos parengimas finansuotas ES fondų lėšomis). 

Siekiant kuo patraukliau pristatyti kurortą atvykstantiems svečiams, įgyvendinant ES lėšomis 

finansuojamą projektą  įsigyti audiogidai, kuriais nemokamai gali naudotis Nidos kultūros ir turizmo 

informacijos centre „Agila“ apsilankę turistai. Audiogiduose įdiegtas turinys 4 kalbomis bei 

pristatoma apie 16 Neringos lankytinų objektų.  

Kurortinės infrastruktūros vystymas. Kurortinės paslaugos ir architektūra Kuršių nerijoje 

yra neatsiejama jos istorinio paveldo dalis, todėl Neringos savivaldybė siekia sudaryti palankią 

investicinę bei verslo aplinką bei džiaugiasi naujais 

kurortinę infrastuktūrą gerinančiais projektais.  

Praėjusių metų vasaros pradžioje Neringos 

savivaldybės atstovams buvo pristatytos UAB 

„Koopverslas“ investicijos, kurių dėka buvo 

atnaujintas legendinio restorano „Nida“ pastatas. 

Atlikus kapitalinio remonto darbus dalis pastato 

pritaikyta apgyvendinimo paslaugų teikimui (vienu 

metu apartamentuose „Nida“ galima apgyvendinti 65 

svečius), kitose patalpose teiktos maitinimo paslaugos 

(duris atvėrė terasa-vyninė, šeimos restoranas bei 

užkandinė).  

2015-ųjų rudenį visuomenei pristatyti projektiniai 

pasiūlymai, numatantys buvusio žuvininkystės ūkio 

pastatų Nidoje rekonstravimą į viešbučių 

paskirties pastatus. Buvusio žuvininkystės ūkio 

Nidoje teritorijoje numatomas 5 žvaigždučių 

viešbutis ir gintaro bei mineralų terapijos 

centras. Iš viso numatomi trys viešbučio 

korpusai. Tarp pagrindinio viešbučio korpuso 

ir antrojo korpuso projektuojamas komercinis 

pasažas, kurio abiejose pusėse numatomos 

patalpos smulkiems prekybininkams. 

Praėjusiais metais Neringos 

savivaldybės bei kultūros įstaigų vadovams, 

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos 

atstovams buvo pristatytas antrasis Nidos 

meno kolonijos pastatas, kuriame įrengtos naujos multifunkcinės darbo erdvės-studijos, posėdžių 

kambarys, erdvi biblioteka-skaitykla, konferencijų salė ir kt.  
Įgyvendinama Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus projektus Neringos savivaldybė 

parengė dokumentaciją naujų objektų atsiradimui. Parengtas Pervalkos ekoturizmo kempingo bei 

vaikų vasaros stovyklos bei jos artimos aplinkos detalusis planas.   

Taip pat parengtas Nidos pagrindinio pajūrio aptarnavimo centro teritorijos bei jos artimos 

aplinkos detalusis planas (Jūros terapijos centro) bei Kuršių buities muziejaus techninis projektas.  

Svarbiausios Neringos 

savivaldybės investicijos 

susijusios su vandens, 

sveikatinimo ir kultūrinio 

turizmo plėtra. 
 

 
 
Investicijos. Pristatytas atnaujintas legendinio 
restorano „Nida“ pastatas 

 
 
Planai. Buvusio žuvininkystės ūkio vietoje numatomas 5 
žvaigždučių viešbutis 



Žvejybos verslo tradicijų puoselėjimas. Ištisus 

šimtmečius pagrindinė tradicinė ekonomikos šaka Kuršių 

nerijoje buvo  žvejyba, formavusi šio krašto architektūrą, 

gyvenimo būdą, dvasinę kultūrą – tradicijas, papročius.   

2015-aisiais įgyvendinti keli Europos Sąjungos 

lėšomis finansuoti projektai, skirti puoselėti žvejybos 

verslą ar populiarinti pramoginę žvejybą. 

Didžiausias – žvejybos iškrovimo vietų įrengimas. 

Siekiant spręsti įsisenėjusias žvejų problemas, Baltijos 

jūros priekrantės zonose Nidoje ir Juodkrantėje įrengtos 

laivų ištraukimo įrangos, o pačioje jūroje  laivų įtraukimui 

skirti poliai. 

Šiuolaikiška įranga aprūpintas žvejų reikmėms 

skirtas prieplaukos aptarnavimo pastatas Nidoje – įsigyta 

moderni pirminio žuvies apdirbimo įranga bei  kompostavimo įrenginys.  

Neringos žvejų bendruomenei surengta konsultacinė sesija, parengtas strateginis veiklos planas 

žvejų asociacijai „Vidmarės“.   

Taip pat sutvarkytas Žvejo etnografinės sodybos ūkinis pastatas. Šio 

kultūros paveldo objekto restauravimas buvo būtinas, kadangi dažnai 

turistų lankomame pastate yra laikomi eksponatai. 

Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre „Agila“ įrengtas 

nuomos punktas su žieminei žvejybai reikalingu inventoriumi.  

 

 

SVEIKATOS KURORTAS  
Neringa, nuo kitų kurortų skiriasi tuo, kad čia išmetamų teršalų kiekis keliasdešimt ar net kelis 

šimtus kartų mažesnis. Čia beveik nėra kietųjų išmetamųjų dalelių, kurios kenksmingos kvėpavimo 

takams, alerginiams susirgimams, odai.  

Savivaldybės iniciatyva reguliariai atliekami kurorto paplūdimių maudyklų vandens bei smėlio 

kokybės tyrimai leidžia teigti, kad Neringos paplūdimiai ne tik patrauklūs, bet ir saugūs. Tai patvirtina 

ir ne vienerius metus Nidos ir Juodkrantės paplūdimiams skiriama Mėlynoji vėliava. Šioje 

programoje Neringa dalyvavo ir  2015-aisiais. 

Puikios sąlygos aktyviam laisvalaikiui.  Neringoje – puikios sąlygos jaunimo ir suaugusiųjų 

sporto bei sveikatinimo veiklai. Siekiant užtikrinti dar didesnę aktyvaus laisvalaikio įvairovę, 2015-

aisiais metais įgyvendintos priemonės, padedančios vystyti sporto infrastruktūrą, remiančios įvairias 

veiklas.   

Neringos aktyvaus laisvalaikio 

infrastruktūrą papildė nauji lauko 

treniruoklių kompleksai. Nors lauko 

treniruoklių kompleksus nuo 2014 metų 

galima rasti visose Neringos gyvenvietėse, 

atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus 

2015 m. buvo nuspręsta dar po vieną 

įrengti Nidoje – Purvynės gatvės pamaryje 

ir Juodkrantėje – centrinėje gyvenvietės 

dalyje, greta pėsčiųjų ir dviračių tako, 

vedančio link jūros.  

 

 

  
 
Žvejyba. Baltijos jūros pakrantėje įrengta 
laivų ištraukimo/įtraukimo įranga 
 

Nidos KTIC 

„Agila“  žvejybos 

įrankių nuomos 

punktas. 

 
 
Laisvalaikis. Atsižvelgiant į gyventojų nuomonę, Nidoje ir 
Juodkrantėje įrengti lauko treniruoklių kompleksai 



Nuo praėjusių metų judėjimo negalią turintiems 

žmonėms suteikiama galimybė pasiekti jūrą specialiu 

vežimėliu, kuriuo vasaros metu galima pasinaudoti Nidos 

centriniame paplūdimyje.   

Tikimasi, kad Preilos gyventojų ir svečių laisvalaikį 

paįvairins juodkrantiškio skulptoriaus Alberto Danilevičiaus 

sukurti ir pagaminti mediniai  lauko baldai su išdrožtomis 

šachmatų lentomis ant stalų paviršiaus. Baldai pastatyti 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos Vietos bendruomenių savivaldos programos 

lėšomis (kam turi būti panaudotos lėšos sprendė patys 

gyventojai).  

Kuršių nerija ir Neringos kurortas – ideali vieta 

sportavimui. Siekiant sudaryti kuo geresnes sąlygas Nidoje 

vykstančioms tarptautinėms krepšinio stovykloms bei šio 

sporto entuziastams, 2015-aisiais parengtas lauko krepšinio 

aikštelės, esančios Neringos gimnazijos aikštyne, atnaujinimo 

projektas.   

Nidos bendruomenės namuose organizuotos 

nemokamos sveikatingumo mankštos. Neringos 

savivaldybės ir Lietuvos jogų asociacijos iniciatyva 

vasaros sezono metu ir toliau vykdyti nemokami jogos 

užsiėmimai Nidos bei Juodkrantės paplūdimiuose 

(projektas įgyvendinamas nuo 2007 m.).  

Neringoje taip pat puikios sąlygos orientavimosi 

sportui, tai nulėmė, kad praėjusiais metais kurorte vyko 

orientavimosi sporto varžybos „Lietuvos taurė 2015“. 

Šios varžybos į kurortą pritraukė 840 dalyvių iš Lietuvos, 

Latvijos, Estijos, Baltarusijos ir Rusijos Federacijos 

Kaliningrado srities. 

Panašiu dalyvių skaičiumi praėjusiais metais galėjo pasigirti ir kasmet augančio Nidos ASICS 

pusės maratono bėgimo organizatoriai. Praėjusiais metais šiame  bėgime sulaukta daugiau nei 800 

dalyvių iš Rusijos Federacijos, Baltarusijos, Olandijos, Lenkijos, Australijos, Latvijos, Vokietijos ir 

Lietuvos. Tarp gausaus bėgikų būrio būta ir neringiečių, dalis jų – keliolika Neringos gimnazijos 

moksleivių. 

Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis, įgyvendinant 2015 metų kūno 

kultūros ir sporto projektų konkursą, paremti 9 projektai (9200 eurų) – 

paplūdimio tinklinio mėgėjų turnyrai, tarptautinė vaikų krepšinio stovykla, 

futbolo šventė, Nidos pusės maratono bėgimas, jūrinės žūklės varžybos, 

Baltijos šalių blokart vėjaračių čempionatas, orientavimosi sporto parkų 

naudojimą skatinantis žaidimas ir kt.   

Sportininkų skatinimas. Šešiems Neringą sėkmingai atstovavusiems 

sportininkams skirti Neringos savivaldybės tarybos įsteigti piniginiai prizai. Sportininkų skatinimui 

iš viso buvo pateikta 16 paraiškų, kurias vertino Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymu sudaryta komisija. Piniginis prizas skirtas Europos „Blokart“ vėjaračių čempionate vidutinio 

svorio kategorijoje trečiąją vietą iškovojusiam Matui Mizgiriui,  Europos buriavimo taurės etape U-

21 grupėje  „Laser Standart“ jachtų klasėje  pirmąją vietą laimėjusiam Mantui Marozui, „Limarko“ 

buriavimo taurės regatoje „Optimist-B“ grupėje pirmąją vietą laimėjusiam  Kajui  

 

 
 
Naujovė. Judėjimo negalią turintiems 
žmonėms – galimybė pasiekti jūrą 

 
 
Tęstinumas. Vasarą Nidos ir Juodkrantės 
paplūdimiuose - jogos užsiėmimai. 

Remiami 

sporto 

projektai. 
 

 



Kartanovičiui, „BMW“ buriavimo taurės varžybose „Optimist-B“ grupėje pirmąją vietą laimėjusiam  

Vykintui Mizgiriui, Lietuvos orientavimosi sporto čempionate V-18 grupėje estafetės rungtyje 

laimėjus antrąją vietą, V-12 grupėje 

estafetės rungtyje laimėjus trečiąją vietą, 

vidutinėje trasoje laimėjus antrąją vietą, 

Lietuvos orientavimosi sporto kalnų 

dviračiais čempionate M-14 grupėje 

sprinto trasoje laimėjus trečiąją vietą  

Augustui Baranauskui, Lietuvos 

orientavimosi sporto kalnų dviračiais 

čempionate V-14 grupėje sprinto trasoje 

laimėjus antrąją vietą, ilgoje trasoje 

laimėjus trečiąją vietą, Lietuvos 

orientavimosi sporto čempionate V-18 

grupėje estafetės rungtyje laimėjus 

antrąją vietą, V-12 grupėje estafetės 

rungtyje laimėjus trečiąją vietą  Liutaurui 

Šambariui. 

 

AKTYVUS KULTŪRINIS GYVENIMAS  
Neringoje kultūros įstaigų tinklas išplėtotas (muziejų, kultūros centrų, bibliotekų), jų paslaugos 

prieinamos tiek gyventojams, tiek kurorto svečiams. Svarbūs pokyčiai – Nidos kultūros ir turizmo 

informacijos centrui „Agila“, Liudviko Rėzos kultūros centrui bei Neringos istorijos muziejui 2015 

metais pradėjo vadovauti nauji vadovai.  

Neringos savivaldybės  taryba 2015-aisiais metais kultūros įstaigoms skyrė: Viktoro Miliūno viešajai 

bibliotekai – 122,0 tūkst. Eur; Neringos istorijos muziejui – 67,3 tūkst. 

Eur; Rašytojo Thomo Manno memorialiniam muziejui – 37,9 tūkst. Eur; 

Nidos kultūros ir turizmo informacijos centrui „Agila” – 343,5 tūkst. Eur; 

Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centrui – 105,3 tūkst. Eur.  

Praėjusiais 

metais Neringos savivaldybės taryba priėmė 

svarbų sprendimą reorganizuoti Neringos 

istorijos muziejų ir Thomo Manno memorialinį 

muziejų prijungimo būdu. Neringos 

savivaldybės taryba nustatė, kad iki 2016 m. 

balandžio 1-osios Neringos istorijos muziejus 

būtų reorganizuotas jungimo būdu, prijungiant jį 

prie Thomo Manno memorialinio muziejaus. 

Pagrindinis tokio sprendimo tikslas – 

optimizuoti biudžetinių kultūros įstaigų tinklą, 

efektyviau ir racionaliau naudoti žmogiškuosius 

išteklius profesionalumo ir verslumo aspektu. 

Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga 

– Neringos muziejai. 

Neringos savivaldybė, suvokdama 

ypatingą etninės ir profesionaliosios kultūros vaidmenį vystant kultūrinį turizmą Kuršių nerijoje, 

formuojant teritorijos kaip tarptautinio kurorto 

įvaizdį, kiekvienais metais didelį dėmesį skiria renginių 

organizavimui ir rėmimui. Kultūros ir meno renginių organizavimui 

bei rėmimui 2015-aisiais skirta  153,2 tūkst. Eur. Neringos 

savivaldybės biudžeto lėšomis paremta 18 kultūros projektų bei 3 

leidybos projektai: kultūros almanachas „Dorė“ (3, tęstinis 

leidinys), Martyno Liudviko Rėzos „Raštų“ III tomas, knyga „Eduardas Jonušas. Vaizdai ir mintys“.  

 
 
Paskatinimas. Piniginiai prizai įteikti šešiems aukštų rezultatų 
pasiekusiems sportininkams 

Kultūros įstaigoms 

skirta  

 676,0 tūkst. Eur. 

 

 
 
Reorganizacija. Priimtas sprendimas Neringos istorijos 
muziejų prijungti prie Thomo Manno memorialinio 
muziejaus. 

 

Kultūros ir meno renginių 

organizavimui bei 

rėmimui 153,2 tūkst. Eur. 



Neringos savivaldybės taryba skyrė lėšų Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro ,,Agila“ 

folkloro ansamblio ,,Giedružė“ tautinių drabužių dalių įsigijimui. Juodkrantės vietos bendruomenės 

narių sprendimu už Vietos bendruomenių savivaldos programos lėšas nupirktas muzikinis 

instrumentas basetlė, skirtas Liudviko Rėzos kultūros centro folkloro ansambliui „Aušrinė“. 

Projekto „Crossroads 2.0“ lėšomis Neringos 

istorijos muziejui įdiegta skaitmeninimo sistema, 

prijungta prie Lietuvos integralios muziejų 

informacinės sistemos. Rašytojo Thomo Manno 

memorialiniame muziejuje papildyta ekspozicija, 

įrengiant infoterminalą ir elektroninį plakatą 

informacijos sklaidai.  

Septintoji Martyno Liudviko Rėzos kultūros ir 

meno premija už Kuršių nerijai reikšmingą veiklą 

Neringos savivaldybės tarybos sprendimu skirta 

folkloro ansambliui „Giedružė“.  

Neringos savivaldybė glaudžiai 

bendradarbiauja su Vilniaus dailės akademijos Nidos 

meno kolonija. Viena iš bendradarbiavimo formų – 

Neringos savivaldybės meno stipendija praėjusiais metais skirta menininkui Linui Kutavičiui.  

Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis kartu su 

Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ 

liaudiškos muzikos kapela „Joldija“ kurortą pristatė Jungtinėse 

Amerikos Valstijose vykusiose Lietuvių dienose. Viešnagės 

metu meras  susitiko su filmo „Tarp pilkų debesų“ režisieriumi 

M. Markevičiumi, pakvietė filmavimo komandą atvykti į 

Neringą bei pažadėjo visokeriopą visos bendruomenės paramą. 

Praėjusiais metais pristatytas filmas apie Neringos 

bendruomenės visuomeninius kultūros ir meno saviveiklos 

kolektyvus  „Dainuojanti ir kurianti Neringa“ (rež. J. Mažonas). 

Neringos žvejų, miškininkų, ornitologų ir kitų specialistų mintys apie daug diskusijų keliančią 

Juodkrantės kormoranų koloniją, kuri yra viena didžiausių Europoje, įamžintos Neringos 

savivaldybės iniciatyva sukurtame pažintiniame mokslo populiarinimo filme, kurio premjera įvyko 

praėjusių metų gegužės mėnesį (projektas finansuotas ES fondų lėšomis).  

Siekdama aktyvinti kultūrinį gyvenimą, Neringos savivaldybė 

skatina naujų renginių formų ir galimybių paieškas. Viena iš tokių 

iniciatyvų – bene ryškiausia kultūrinė naujovė Neringoje – 

festivalis „Rafta“. Kurorto gyventojams ir svečiams džiugiu 

atradimu tapo Andriaus Mamontovo koncertui panaudota 

vadinamojo „pajūrio stadiono“ erdvė, prie kurios tinkamo 

eksploatavimo prisidėjo ir Kuršių nerijos nacionalinio parko 

direkcija.  

Dalis Neringoje vykstančių kultūrinių bei sporto renginių 

prisideda prie sezoniškumo mažinimo. Ypatingai tai jaučiama 

rugsėjo–spalio mėnesiais, kuomet Neringoje vyksta tokie tradiciniai renginiai, kaip fotomenininkų 

seminaras, Sauliaus Kruopio organizuojamas dailininkų pleneras, Nidos pusės maratono bėgimas. 

Praėjusių metų spalio mėnesį Nidoje, pirmą kartą Lietuvoje, vyko gausų būrį svečių į kurortą 

pritraukęs tarptautinis bendruomenių susitikimas-festivalis „Nida InterComm-2015“.  

 

 

 

 

 

 

 
 
Įvertinimas. Martyno Liudviko Rėzos kultūros ir 
meno premija – „Giedružei“. 

 
 
Vizitas. Liaudiškosios muzikos kapela 
„Joldija“ Lietuvių dienose JAV 

 

 

Eksperimentas. Praėjusių metų 
ryškia naujove tapo festivalis „Rafta“ 



NERINGA – PASAULIUI ATVIRAS KURORTAS 
Turizmo informacijos specialistų teigimu praėjusiais metais 

Neringos kurortas tradiciškai populiariausias buvo tarp tautiečių. 

 Tarp lankytojų iš užsienio šalių 

Neringa populiariausia tarp 

Vokietijos, Rusijos piliečių. Taip pat 

sulaukta nemažai svečių iš Latvijos, 

Estijos, Prancūzijos. Sparčiai auga 

lankytojų srautai iš JAV bei Jungtinės Karalystės.   

Neringos kurortas 2015-aisiais pristatytas tarptautinėse turizmo 

parodose: „Adventur“ (Vilnius), „Reisen“ (Vokietija), MITT (Maskva, 

Rusijos Federacija), konferencinio turizmo parodoje „Convene“ (Vilnius), taip pat verslo misijose: 

Maskvoje (Rusijos Federacija), Minske (Baltarusija), Berlyne (Vokietija), Šventojoje – Odesos 

(Ukraina) turizmo verslo atstovams, kontaktų mugėje Londone (Jungtinė Karalystė). Nidos kultūros 

ir turizmo informacijos centras „Agila“ praėjusiais metais suorganizavo Neringoje 15 įvairių šalių 

žurnalistų vizitų.  

Neringoje praėjusiais metais lankėsi Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadorė Lietuvoje 

Jutta Schmitz, lydima Vokietijos Federacinės Respublikos garbės konsulo Klaipėdoje dr. Arūno 

Baublio, taip pat Airijos ambasadorius Davidas Noonanas su šeima, naujasis Rusijos Federacijos 

generalinis konsulas Klaipėdoje Aleksandras Gračiovas. 

Neringos kurortu domėjosi Indijos didžiausio dienraščio 

anglų kalba žurnalistas Kounteya Sinha bei Lietuvos garbės 

konsulas Kalkutoje Arvind Sukhani. Juos į Neringą atlydėjo 

Lietuvos Respublikos ambasadorius Indijoje Laimonas Talat-

Kelpša. 

Galimybės Neringą pristatyti Japonijoje aptartos kurorte 

viešint Japonijos-Lietuvos (JLEC) mainų vadovui Kenjiro 

Tamaki. 

 „Keliautojai iš Izraelio mielai rinktųsi Kuršių neriją ir 

Neringos kurortą ne tik vasaros sezono metu, jei jiems būtų 

pasiūlyta atitinkama infrastruktūra, – susitikimo su Neringos 

savivaldybės meru D. Jasaičiu praėjusių metų gegužę teigė 

Izraelio ambasadorius 

Lietuvoje Amiras Maimonas.  

Neringoje taip pat lankėsi Jo Ekscelencija Apaštalinis 

nuncijus Baltijos šalyse, arkivyskupas Pedro Lópezas 

Quintanas ir Vokietijos Bambergo arkivyskupas dr. Liudvigas 

Šikas. Pasiekimais bei  problemomis vystant kurortinę 

infrastruktūrą saugomame Kuršių nerijos pusiasalyje 

domėjosi Lietuvos ir užsienio prokurorai, tiriantys Baltijos 

jūros regiono aplinkos apsaugos nusikalstamas veikas. 

Neringoje lankėsi ir naudingos patirties vystant 

kurortinę infrastruktūrą sėmėsi savivaldybių Tarybų narių 

delegacija iš Ukrainos (Chersono ir Nikolajevo miestų 

valdančiųjų koalicijų atstovai). 

Bendradarbiavimas. 2015-aisiais bendradarbiavimo sutartys pasirašytos su Jaunjelgavos 

savivaldybe Latvijoje, Klaipėdos valstybine kolegija, Krašto apsaugos Žemaičių apygardos 3-ąja 

rinktine. 

Praėjusiais metais Neringoje lankėsi net kelios miestų-partnerių delegacijos: Latvijos 

Saulkrastų miesto vidurinės mokyklos moksleiviai, Vokietijos Fėmarno bendruomenė bei Birštono 

savivaldybės delegacija.  

 

Sparčiai auga lankytojų 

srautai iš JAV bei 

Jungtinės Karalystės.  
 
Lankytojai. Neringa 
populiariausia tarp tautiečių. 
 

 

 
 
Žinia. Po Indijos žurnalisto viešnagės, 
straipsniai apie Neringą pasirodė viename 
didžiausių šios šalies dienraščių. 

 

 
 
Vizitas. Neringoje lankėsi Vokietijos 
Bambergo arkivyskupas dr. L. Šikas. 

http://neringa.lt/l.php?tmpl_into%5b0%5d=index&tmpl_name%5b0%5d=m_site_index186&tmpl_into%5b1%5d=middle&tmpl_name%5b1%5d=m_article_view&article_id=4985
http://neringa.lt/l.php?tmpl_into%5b0%5d=index&tmpl_name%5b0%5d=m_site_index186&tmpl_into%5b1%5d=middle&tmpl_name%5b1%5d=m_article_view&article_id=5188
http://neringa.lt/l.php?tmpl_into%5b0%5d=index&tmpl_name%5b0%5d=m_site_index186&tmpl_into%5b1%5d=middle&tmpl_name%5b1%5d=m_article_view&article_id=5188


Bendradarbiaujant Neringos savivaldybei bei Valstybės sienos apsaugos tarnybai, Neringos 

miesto šventės renginių ciklą praturtino iniciatyvos, skirtos 25-ąjai atkurtos pasienio apsaugos veiklos 

Klaipėdos krašte sukakčiai paminėti.  

 Neringos iniciatyvoms – šalies vadovų dėmesys ir verslo parama. Neringoje 2015-aisiais 

lankėsi Aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas. 

Viešėdamas Neringoje ministras pirmiausia apsilankė 

2014-ųjų metų balandžio mėnesį gaisro nuniokotoje 

teritorijoje – susipažino su degimvietės atkūrimo darbais. 

Taip pat domėjosi Gintaro įlankos tvarkymo vizija, audrų 

apardytų Kuršių nerijos paplūdimių bei kopagūbrio 

atkūrimu ir kitais klausimais.  

Žvejų problemomis bei žvejybos iškrovimo vietų 

įrengimu Nidoje ir Juodkrantėje domėjosi Neringoje 

viešėjusi Lietuvos Respublikos Seimo Jūrinių ir 

žuvininkystės reikalų komisija.  

Su Neringos pirminės sveikatos priežiūros centro 

rekonstrukcijos eiga susipažino Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė.  

Praėjusiais metais paramos sutartį sudarė Neringos savivaldybės administracija ir AB 

„Swedbank“. Pagal šią sutartį parama buvo suteikta trims renginiams: festivaliui „Baltic voice“, 

renginiams „Senųjų amatų dienos Neringoje“ bei „Pamario krašto žvejo šventė“. Šia sutartimi AB 

„Swedbank“ parama taip pat suteikta Savivaldybei priklausančios 

jachtos „Neringa“ burei įsigyti.  

Riedį Neringos savivaldybei praėjusiais metais padovanojo 

Karpavičių šeima. Elektra varoma transporto priemonė bus 

naudojama kontroliuojant automobilių stovėjimą bei prižiūrint, 

kaip laikomasi Savivaldybės tarybos patvirtintų sprendimų, 

susijusių su rūkymo draudimu viešose vietose ir pan.  

Praėjusiais metais buvo įvertintas įvairių Neringoje 

vykstančių iniciatyvų rėmėjas  Gediminas Kuprevičius. Jam 

įteiktas Lietuvos kultūros centrų asociacijos „Auksinio fenikso“ 

apdovanojimas nominacijoje  „Metų kultūros mecenatas ar 

rėmėjas“. Rekomendaciją dėl G. Kuprevičiaus kandidatūros šiai 

nominacijai gauti teikė Neringos savivaldybė ir jai pavaldžios įstaigos bei kasmetinių kurorte 

vykstančių festivalių organizatoriai. 

Savivaldybė, kurorto bendruomenės nariai ir 

Klaipėdos senamiesčio ROTARY klubas parėmė 

regėjimo negalią turinčių  vaikų iš Lietuvos, Latvijos, 

Estijos ir Baltarusijos savaitės trukmės viešnagę 

Neringoje.  Savaitę Neringoje taip pat viešėjo 40 

vaikų, nukentėjusių nuo neramumų Rytų Ukrainoje. 

Šis vizitas organizuotas bendradarbiaujant Neringos 

savivaldybei, Vilniaus „Žalgirio“ futbolo klubui ir 

viešbučiui „Nidos banga“. Už šios iniciatyvos paramą 

Neringos savivaldybei skirta Ukrainos Socialinės 

politikos ministerijos padėka.  

 

 
 
Domėjosi problemomis. Neringoje Lankėsi 
Seimo Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisija. 

 
 
Parama. Neringoje vykstantiems 
renginiams – AB „Swedbank“ 
parama. 

 
 
Padėka. Už vaikų iš Ukrainos priėmimą Neringos 
savivaldybė gavo šios šalies ministerijos padėką 

Nuotrauka Vilniaus „Žalgirio” futbolo klubo 


