
Gerbiami Neringos savivaldybės tarybos nariai, kurorto 

gyventojai, verslininkai, miesto įstaigų ir įmonių vadovai,   

 

2016-ieji buvo kupini Neringai reikšmingų įvertinimų, 

susitikimų ir įvykių. Galime pasidžiaugti, kad buvome įvertinti 

kaip šalies savivaldybė, kurioje gyventi geriausia. Antrus metus iš 

eilės Neringa pelnė versliausios šalies savivaldybės vardą.  

Siekiant pokyčių kurorto infrastruktūros vystymo srityje, 

didžiulės Neringos savivaldybės pastangos ir toliau buvo dedamos 

klausimų, susijusių su teritorijų planavimu, sprendimui. 

Praėjusiais metais ypatingas dėmesys buvo skiriamas ir judumo 

alternatyvų kurorte kūrimui. Svarbūs sprendimai priimti siekiant 

pritraukti į Neringą Europos Sąjungos lėšas.  

 Vis dėlto, apžvelgiant praėjusius metus, labiausiai išsiskiria Neringoje vykusių reikšmingų 

kultūrinių įvykių gausa ir įvairovė. Neįkainuojama dovana bendruomenei – žinias apie įspūdingą XX 

a. pirmosios pusės Kuršių nerijos istoriją praturtinusi knyga „Nidos mokyklos kronika“, senųjų 

knygų kolekcininko dr. Gitano Nausėdos išleista ne tik vokiečių, bet ir lietuvių kalba. Gilias Neringos 

kultūrinio gyvenimo tradicijas atspindėjo dvidešimtasis tarptautinis Thomo Manno festivalis. 

Savotišku išbandymu Neringai tapo vasarą vykusi Europos architektūros studentų asamblėja, į Nidą 

sukvietusi per pusę tūkstančio jaunųjų architektų iš įvairių pasaulio šalių ir paskatinusi į Kuršių 

nerijos kraštovaizdį pažvelgti ne tik tausojančiai, bet ir išradingai. 

2016-ieji dar kartą patvirtino, kad esame įdomūs pasaulio kūrėjams ir keliautojams bei tai, 

kad sprendžiant įsisenėjusias problemas Kuršių nerijoje būtina argumentais grįsta diskusija, o 

investicijų pritraukimas į kurortą sunkiai įsivaizduojamas be valstybinių institucijų siekio 

bendradarbiauti ne tik tarpusavyje, bet ir su Neringos bendruomene.  

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 2016 

 
GERIAUSIA VIETA GYVENTI 
Savaitraščio „Veidas” sudarytame šalies savivaldybių reitinge 
Neringa užėmė 1-ąją vietą.  

 

 

 

 

 
 

ATIDARYTA LAUKO NUSILEIDIMO AIKŠTELĖ 
Birželio mėnesį iškilmingai atidaryta lauko nusileidimo 
aikštelė. Po keliolikos metų pertraukos Nidoje suteikta 
galimybė oficialiai kilti ir lestis sklandytuvams, 
sraigtasparniams bei kitiems lengviesiems orlaiviams. 

 

 
 

 
NERINGA – VIETA JAUNŲJŲ ARCHITEKTŲ IDĖJOMS  
Dvi vasaros savaites Neringoje vyko Europos architektūros 
studentų asamblėja „Not yet decided“, kurios metu kurorte 
viešėjo apie 500 renginio dalyvių,  Nidos gyventojams ir 
svečiams palikusių keliolika mažosios architektūros objektų. 

 

 

 

 

 

PRISTATYTA „NIDOS MOKYKLOS KRONIKA“ 
Pavasarį Neringoje vyko lietuvių kalba išleistos knygos „Nidos 
mokyklos kronika“ sutiktuvės. Knyga atskleidžiančia įspūdingą 

XX a. pirmosios pusės Kuršių nerijos istoriją.  

 

 

 

 

 

VYKO JUBILIEJINIS THOMO MANNO FESTIVALIS 
Praėjusiais metais vyko dvidešimtasis Thomo Manno 
festivalis, kurio atidaryme dalyvavo Vokietijos Federacinės 

Respublikos kultūros ir medijų ministrė Monika Grütters.  
 
 
 
 

 

 



 

GATVEI NIDOJE – E. A. JONUŠO VARDAS 
Pagerbtas Neringos garbės piliečio, šviesaus atminimo 
menininko Eduardo Antano Jonušo atminimas. Jo vardu 
pavadinta gatvė – kelio atkarpa, vedanti Parnidžio kopos link.  
 

 

 
 

VIEŠĖJO KROATIJOS PREZIDENTĖ 

Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis kartu su Kuršių 
nerijos nacionalinio parko atstovais Neringą pristatė Kroatijos 
Respublikos Prezidentei Kolindai Grabar-Kitarovič. 

 

 

 

DURIS ATVĖRĖ PRAKTINIO MOKYMO BAZĖ 
Pervalkoje duris atvėrė Karaliaus Mindaugo profesinio 
mokymo centro praktinio mokymo bazė „Kalbantys sodai“, 
kuri nuo pat pirmųjų dienų į savo veiklą įtraukė ir vietos 
bendruomenę.  

 

 

 
 

ĮGYVENDINTI NIDOS UOSTO TVARKYBOS DARBAI 
Praėjusiais metais vykusių darbų metu atstatytas        
projektinis Nidos tarptautinio keleivinio uosto gylis, o 
sumontavus naujus pontonus, švartavimosi vietų skaičius 
padidėjo iki 120 (vietoje 60).  

 

NERINGA – DVIEJUOSE FILMUOSE 
Praėjusiais metais Neringoje buvo filmuojamos filmo „Tarp 
pilkų debesų“ scenos (pagal Rūtos Šepetys knygą). Taip pat 
pristatytas filmas apie kurorto bendruomenę – „Mano 
miestas, Neringa“.  

 

 

                  
 
NAUJA VASAROS PRADŽIOS ŠVENTĖS KONCEPCIJA  
Aktyviai leisti laisvalaikį Neringoje kvietė vasaros pradžios 
šventė „Sveika, Neringa“.  
 
 

                                          

 



EFEKTYVI IR SKAIDRI SAVIVALDA 

Neringos savivaldybės tarybą praėjusiais 

metais sudarė 15 narių - Andrius Bagdonas, Arūnas 

Burkšas, Valentina Burkšienė, Arūnas Eimutis, 

Aušra Feser,  Vigantas Giedraitis, Darius Jasaitis, 

Narūnas Lendraitis, Aušra Mikalauskienė, Dovydas 

Mikelis, Antanas Noreika, Gražina Starkuvienė, 

Gediminas Vaidila, Stasys Valančius, Vaidas 

Venckus.  

Pagal partinę priklausomybę didžioji 

dauguma tarybos narių buvo Lietuvos socialdemokratų partijos nariai (10 tarybos narių). Lietuvos 

laisvės sąjungai priklausė 3 tarybos nariai,  Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžiui – 2.  Taryboje 

dirbo Socialdemokratų frakcija, vienijanti 10 narių, Frakcija „Mūsų Neringa“ narių grupė mažuma 

(opozicija) – 3 nariai ir Liberalų sąjūdžio tarybos narių grupė mažuma (opozicija) – 2 nariai. 

Savivaldybės tarybos veiklos planavimas. 2016-aisiais įvyko 12 tarybos posėdžių, kurių metu 

svarstyti 274 sprendimų projektai, priimti – 266 sprendimai (8 sprendimų projektai atidėti).  Posėdžių 

praėjusiais metais nepraleido šie Tarybos nariai: Darius Jasaitis, Vigantas Giedraitis, Narūnas 

Lendraitis, Aušra Mikalauskienė, Vaidas Venckus.  
2016-aisiais, kaip ir ankstesniais metais, pagal paskirstytas veiklos kryptis posėdžiauti 

rinkosi 5 komitetai. Visi Tarybai teikiami svarstyti klausimai pirmiausia buvo svarstomi Tarybos  

komitetuose. Komitetuose atskirai buvo diskutuojama dėl  kuruojamos srities problemų sprendimo. 

Neringos savivaldybėje 2016 veikė: Biudžeto, finansų ir ūkio komitetas (pirmininkas – 

Arūnas Eimutis), kurio nariai rinkosi į 13 komiteto posėdžių; Kontrolės komitetas (pirmininkas – 

Arūnas Burkšas), kurio nariai rinkosi į 11 komiteto posėdžių; Kurorto, turizmo plėtros ir verslo 

komitetas (pirmininkas –  Antanas Noreika), kurio nariai rinkosi į 12 komiteto posėdžių; Sveikatos ir 

socialinės apsaugos komitetas (pirmininkas – Stasys Valančius), kurio nariai rinkosi į 10 komiteto 

posėdžių; Švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto komitetas (pirmininkas – Vigantas Giedraitis), kurio  

nariai rinkosi į posėdžius 12 kartų. 

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.  

Praėjusiais metais išleisti 206 mero potvarkiai veiklos organizavimo, personalo, 

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

Savivaldybės atstovavimas. Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis Savivaldybės bei 

kurorto bendruomenės interesams atstovavo Klaipėdos regiono plėtros taryboje, Lietuvos 

savivaldybių asociacijoje, Lietuvos kurortų asociacijoje, Klaipėdos regiono turizmo taryboje. 

Išskirtinis dėmesys buvo skiriamas Neringos teritorijų planavimo problemų sprendimui. 

Teikiant pastabas ir pasiūlymus Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano korekcijai, 

Neringos savivaldybės meras dalyvavo Lietuvos Respublikos Vyriausybėje vykusiuose 

susitikimuose.  



Teisingumo ministerijoje buvo sprendžiami klausimai dėl žalos atlyginimo už nugriautą 

pastatą Juodkrantėje. Atsižvelgiant į tai, kad visą žalą verslininkams atlygino Teisingumo ministerija, 

pavyko pasiekti, kad atsiskaitymo terminas su šia ministerija 

Savivaldybei nuo vienerių metų būtų pratęstas iki penkerių, o 

Savivaldybės mokamas žalos dydis – sumažintas iki 25 

procentų (vietoje 50). 

 Su Susisiekimo ministerija bei Lietuvos automobilių 

kelių direkcija tartasi dėl kurorto susiekimo infrastruktūros 

atnaujinimo ir vystymo (krašto kelio Smiltynė-Nida, dviračių 

tako tolimesnių rekonstrukcijų ir kt.). Pasienio kontrolės 

punktų direkcijoje tartasi dėl Nidos kontrolės posto perkėlimo į kitą vietą. Kultūros paveldo 

departamente meras diskutavo apie etnografinių kapinių tvarkymą, pristatytas Evangelikų liuteronų 

bažnyčios sutvarkymo projektas.  

Vidaus reikalų ministerijoje vykusių susitikimų metu spręsti klausimai susiję su buto, 

kuriame gyvena Neringos gyventojai, ir nekilnojamojo turto objektų, esančių Žaliajame kelyje, 

perdavimo nuosavybės teise Savivaldybei. Diskutuota dėl 

Neringos policijos komisariato pastato rekonstrukcijos.  

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente 

meras diskutavo apie įpareigojimą steigti biudžetinę įstaigą – 

Neringos savivaldybės priešgaisrinę tarnybą. Dėl bendros 

priešgaisrinės komandos steigimo tartasi su VĮ Kretingos 

miškų urėdija.  

Neringos savivaldybės mero  iniciatyva priimti 

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos 

finansavimo įstatymo pakeitimai, kuriais 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 – Smiltynėje gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų visoms transporto priemonėms, 

neišskiriant, ar tai lengvasis automobilis, motociklas, mopedas ar kita priemonė.  

Mero darbas atstovaujant Neringos gyventojų interesams, įgyvendinant Savivaldybės 

strateginius siekius, buvo įvertintas – savaitraščio „Veidas“ paskelbtuose geriausio Lietuvos mero 

rinkimuose Neringos savivaldybės merui Dariui Jasaičiui skirta 4-oji vieta. Rinkimai buvo vykdomi 

remiantis trimis kriterijais: atlikta apklausa, per kurią patys merai, savivaldybių administracijų 

direktoriai, valstybinių įstaigų vadovai, įvairių organizacijų atstovai, ekspertai ir kiti respondentai 

įvardijo penkis merus, jų nuomone, vertus nuo 1 iki 5 taškų; Lietuvos laisvosios rinkos instituto 

(LLRI) sudarytu 2016 m. savivaldybių indeksu ir „Veido“ parengtu 2016 m. Lietuvos savivaldybių 

reitingu. 

Kontrolės ir audito tarnyba. 2016-aisiais Kontrolės ir audito tarnyba atliko: 4 finansinius 

auditus ir pateikė išvadas, 1 veiklos bei ribotos apimties finansinį auditą, 4 veiklos auditus, 2 

patikrinimus, 2 tikrinimus. Vykdyti reidai, tikrinimai, nagrinėti prašymai, institucijų paklausiami ir 

pan.  

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

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

2016-aisias pateikė 54 rekomendacijas ir pasiūlymus. Iš audituotų subjektų vadovams pateiktų 54 

punktų rekomendacijų ir pasiūlymų įvykdyta 50 punktų. Likusios 3 rekomendacijos vykdymo 

stadijoje, viena nevykdoma. 

Gyventojų dalyvavimas sprendimų priėmime. Savivaldybė vis didesnį dėmesį skiria 

konsultavimuisi su gyventojais. Praėjusiais metais gyventojų nuomonės buvo teiraujamasi, kuomet 

ieškota vieta apžvalginei erdvei, kuri vėliau buvo įrengta Europos architektūros asamblėjos metu. 

Visuomenė buvo kviečiama dalyvauti kraštovaizdžio formavime teikiant pasiūlymus Urbo kalno 

Sumažintas žalos 
atlyginimo dydis už 
nugriautą pastatą  

Pasiekta, kad 
keliantis keltu 

bilieto kaina būtų 
kompensuojama 
visiems Neringos 

gyventojams.  



sutvarkymui. Taip pat teikti pasiūlymus kurorto infrastruktūros tvarkybos darbams. Atsiklausta 

nuomonės dėl privažiavimo prie Parnidžio kopos paskelbimo Eduardo Jonušo gatve. Su Juodkrantės 

bendruomene aktyviai diskutuota apie šios gyvenvietės švietimo įstaigų infrastruktūros 

optimizavimą. Aktualiais klausimai aktyviai diskutuojama socialiniuose tinkluose. Nuolatos didėja 

Neringos savivaldybės puslapio socialiniame tinkle „Facebook“ sekėjų skaičius.  

Europos Sąjungos parama. 2016-aisiais buvo įgyvendinama 10 Europos Sąjungos (ES) 

lėšomis finansuojamų projektų bei 5 – inicijuoti. Apibendrinant projektus, galima išskirti dvi ES 

lėšomis finansuojamų projektų kryptis. Dalimi projektų dėmesys skiriamas vietinei Neringos 

logistikos  „žalinimo“ krypčiai, sprendžiančiai CO2 emisijos problemą ir tvaraus mobilumo modelio/ 

strategijos kūrimui.  Penki projektai, kuriuose dalyvaujama su kitomis savivaldybėmis, įgyvendina 

Neringos savivaldybės rinkodaros ir komunikacijos strategijoje numatytas priemones. Įgyvendinamų 

projektų siekiami rezultatai bus pristatyti vėlesnėse šios ataskaitos dalyse. 

 

 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMAS 

Neringos savivaldybės 2016 metų patvirtintas biudžetas – 8369,9 tūkst. Eur pajamų, 8475,4 

tūkst. Eur asignavimų. Patikslintas 2016 metų pajamų planas – 10981,5 tūkst. Eur,  11087,0 tūkst. 

Eur asignavimų. 

Neringos savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslintas pajamų planas įvykdytas  104,6 proc. 

arba gauta  507,7 tūkst. Eur daugiau pajamų. Pajamų ir pelno mokesčių planas įvykdytas 104,2 proc. 

(surinkta  94,8 tūkst. Eur gyventojų pajamų mokesčio mažiau, negu planuota, GPM išlaidų struktūrų 

skirtumams išlyginti gauta 187,1 tūkst. Eur daugiau negu planuota ir GPM mažėjimui kompensuoti 

95,7 tūkst. Eur). Turto mokesčių surinkta 65,6 tūkst. Eur  daugiau negu planuota. Valstybės ir vietinės 

rinkliavos metinis planas įvykdytas 109,3 proc. (vietinės rinkliavos surinkta 187,8 tūkst. Eur, o 

valstybinės rinkliavos 5,5 tūkst. Eur daugiau nei planuota), 5,8 tūkst. Eur daugiau nei buvo planuota  

surinkta mokesčio už aplinkos teršimą. 

Gauta dotacija iš kitų valdymo lygių įvykdyta 99,4 proc., kadangi nebuvo panaudotos 14,4 

tūkst. Eur ir grąžintos į valstybės biudžetą lėšos kitoms valstybės (perduotoms savivaldybėms) 

funkcijoms vykdyti – 9,4 ir speciali tikslinė dotacija (vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti ir 

kapitališkai remontuoti) – 5,0 tūkst. Eur. 

Kitų pajamų planas įvykdytas 114,1 proc. (38,6 tūkst. Eur daugiau surinkta nuomos 

mokesčio už valstybinės žemės ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius, 0,9 tūkst. Eur 

palūkanos kitų subjektų (banko proc.), pajamų už prekes ir paslaugas gauta 25,0 tūkst. Eur mažiau 

negu planuota, pajamų iš baudų ir konfiskacijų, kitų neišvardytų pajamų gauta 54,9 daugiau negu 

planuota). 

2016 m. sausio 1 d. laisvi biudžeto lėšų likučiai – 896,8 tūkst. Eur, nukreipti  įsiskolinimų  

ir paskolų dengimui. 

2016 metais paskirstyta 1222,5 tūkst. Eur viršplaninių pajamų. 

2016 metais į Neringos savivaldybės biudžetą dėl savivaldybės tarybos sprendimais suteiktų 

mokesčių lengvatų savivaldybės biudžeto sąskaita negauta  155,7 tūkst. Eur pajamų, iš jų: valstybinės 

žemės ir valstybinio vandens fondo telkinių nuomos mokesčio –  71,3 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto 

mokesčio – 84,4 tūkst. Eur. 

Per 2016 metus iš savivaldybės biudžeto pagal patikslintą planą skirta asignavimų atskiroms 

priemonėms finansuoti 11087,0 tūkst. Eur arba, palyginus su 2015 metais, daugiau  1237,4 tūkst. Eur. 

2016 metų pabaigoje asignavimų valdytojai iš viso grąžino į savivaldybės biudžetą 41,5 

tūkst. Eur nepanaudotų asignavimų. 



Neringos savivaldybė grąžino į valstybės biudžetą 14,4 tūkst. Eur 2016 metais nepanaudotų 

specialiųjų tikslinių dotacijų. 

Bendros savivaldybės biudžeto lėšų mokėtinos (kreditinis įsiskolinimas) sumos 2016 metų 

pabaigoje sudarė 1265,0 tūkst. Lt, iš jų:  1091,1 tūkst. Eur ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai 

(paskolų grąžinimas), 170,1 tūkst. Eur sudarė savivaldybės administracijos ir 3,8 tūkst. Eur kitų 

biudžetinių įstaigų. Bendros Neringos savivaldybės gautinos sumos 2016 metų pabaigoje sudarė 25,9 

tūkst. Eur. 

Neringos savivaldybės skola bankams 2016 m. gruodžio 31 d. – 1091,1 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“. 

 

 

 

 NERINGOS BENDRUOMENĖ 

Savaitraščio „Veidas“ sudarytame 

2016-ųjų metų Savivaldybių reitinge Neringa 

užėmė 1-ąją vietą. Vertinant 22 statistinius 

kriterijus daugiausiai dėmesio buvo teikiama 

ekonominiams kriterijams. Įvertinta tai, kad per 

metus Neringoje labiausiai padaugėjo gyventojų 

(2,3 proc.), čia buvo mažiausias nedarbas visoje 

Lietuvoje, taip pat veikė daugiausiai ūkio 

subjektų, tenkančių tūkstančiui žmonių, gyveno 

mažiausiai socialines pašalpas gaunančių 

gyventojų ir socialinės rizikos šeimų bei 

daugiausiai darbingo amžiaus žmonių 

Lietuvoje.  

Vienam neringiškiui teko ir daugiausiai 

savivaldybės biudžeto lėšų. Neringos savivaldybėje fiksuotas nedidelis nusikalstamumas, Kuršių 

nerijoje gyventojai retai serga, čia puikus asfaltuotų ne valstybinės reikšmės kelių procentas, taip pat 

nėra eilių darželiuose. Neringoje ir aukštas tiesioginių užsienio investicijų rodiklis, geri abiturientų 

egzaminų rezultatai. 

2016 metų pabaigoje – 2017-ųjų pradžioje Neringoje gyvenamąją vietą buvo deklaravę 4725 

asmenys (palyginimui 2015-ųjų pabaigoje – 4652).  

Išvykimą iš Neringos savivaldybės gyventi į užsienį ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui 

deklaravo 26 asmenys.  

Neringos savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius praėjusiais metais 

užregistravo ir įtraukė į valstybinę apskaitą: 24 gimimus; 73  santuokas, 4  ištuokas, 15 mirčių.   

2016-ųjų gruodžio mėnesio duomenimis Darbo biržoje registruoti neturintys darbo asmenys 

Neringoje sudarė 6,1 proc. visų šalies darbingo amžiaus gyventojų (2015-ųjų gruodžio mėnesį 6, 6 

proc.), tuo tarpu šalyje šis rodiklis siekė – 8,7 proc.  

 

  Statistika. Neringoje – daugiausiai darbingo amžiaus žmonių. 



 Kokybiška ir pažangi ugdymo sistema. 

2016-aisiais veikė 1 ikimokyklinio ugdymo 

įstaiga, 1 bendrojo ugdymo mokykla ir 2 

neformaliojo ugdymo mokyklos.  

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. Neringos 

gimnazijos Juodkrantės pradiniame ir 

ikimokykliniame skyriuje ugdoma 18 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų. Nidos lopšelį-darželį „Ąžuoliukas“ lanko 52 vaikai. 

Neringos meno mokykloje, kuri praėjusiais metais minėjo 45-ąją sukaktį, 2016-ais mokėsi 

120 mokinių (101 vaikas ir 19 suaugusiųjų), iš kurių 42 lankė po dvi programas, todėl pagal visas 

programas mokykloje fiksuojami 162 mokiniai. Mokyklos pamokos vyksta Nidoje ir Juodkrantėje.   

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

sporto, treniruojami 32 sportininkai.  

 2016-2017 mokslo metų pabaigoje 

savivaldybėje pagrindinį išsilavinimą įgijo – 12 

mokinių, brandos atestatai buvo įteikti – 8  

abiturientams. Neformaliojo vaikų švietimo 

pažymėjimai įteikti 8 ugdytiniams.  

2016-aisiais švietimo įstaigoms iš 

Neringos savivaldybės biudžeto skirta  1678,1 

tūkst. Eur, iš jų: Nidos lopšeliui-darželiui 

„Ąžuoliukas“ – 306, 6 tūkst. Eur, Neringos 

gimnazijai – 922, 7 tūkst. Eur, Neringos meno 

mokyklai – 259, 2 tūkst. Eur, Neringos sporto 

mokykla – 189, 6 tūkst. Eur.  

Siekiant atsakingai naudoti Neringos 

savivaldybės biudžeto lėtas, praėjusiais metais siekta sumažinti išlaidas aplinkos išlaikymui. Kaip 

atspindi oficialūs duomenys, 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. 

Tai įvertinus, praėjusiais metais daug diskutuota apie Juodkrantės gyvenvietės švietimo 

įstaigų infrastruktūros optimizavimą. Buvo atliktas skaičiavimas dėl Juodkrantės ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo grupių perkėlimo į mokyklos pastatą. 

Atsižvelgiant į gyventojų nuomonę, nuspręsta likti prie esamos 

situacijos.  

Taip pat peržiūrėta Neringos sporto mokyklos veikla, 

o gruodžio mėnesį įvyko atrankos konkursas šios įstaigos 

vadovo pareigoms užimti. Konkursą laimėjo Norbertas 

Airošius. 

2016-aisiais Neringos socialinis paslaugų centras 

organizavo Trečiojo amžiaus universiteto studijas (TAU), 

skirtas kurorto gyventojams nuo 50 metų amžiaus. Metų pabaigoje 69 neringiškiams įteikti diplomai, 

liudijantys apie išklausytą dvejų metų trukmės studijų programą „Kelias į visavertį ir kokybišką 

gyvenimą“. Centre organizuoti visiems Neringos gyventojams skirti anglų kalbos kursai (juos lankė 

22 asmenys, o mokymams skirta 5,4 tūkst. Eur. 

 

Akimirka. Savivaldybės vadovai kartu su Neringos abiturientais. 

 

Šventės. Minėta Tarptautinė vaikų diena. 
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Sveikatos apsauga. Kaip rodo praėjusiais metais pristatyti rodikliai, Neringos gyventojų 

vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė yra 81,96 metai ir šis rodiklis yra 

geresnis už Lietuvos, kuris siekia 74,5 metus. Net 28 rodikliai 

(2015-ųjų metų duomenimis) buvo geresni už Lietuvos vidurkį – 

matyti, kad Neringos visuomenės sveikatos rodikliai gerėja 

(palyginus su 2014-ųjų rodikliais). 14 rodiklių atitiko Lietuvos 

vidurkį, 7 rodikliai, tokie kaip išvengiamas mirtingumas, 

nusikalstamos veiklos, susijusios su disponavimu narkotinėmis 

medžiagomis ir jų kontrabanda, apsilankymų pas gydytojus 

skaičius, tenkantis vienam gyventojui, vaikų, kuriems nustatytas 

ėduonis skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, ir kiti buvo prasčiausių 

rodiklių grupėje.  

Neringos savivaldybėje pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikia VšĮ Neringos 
pirminės sveikatos priežiūros centras, kurio steigėjas ir vienintelis dalininkas yra Neringos 

savivaldybės taryba. 2016-aisiais Neringos pirminės sveikatos priežiūros centre buvo prisirašę 1936 

asmenys (2015-aisiais – 1847 asmenys).  

Iš Savivaldybės biudžeto Neringos pirminės sveikatos 

priežiūros centrui skirta 73,9 tūkst. Eur, t. y. 11,5 tūkst. Eur daugiau, 

nei 2015 m, iš jų – Greitosios medicinos pagalbos posto Juodkrantėje 

veiklos užtikrinimui 7,2 tūkst. Eur. Iš dalies finansuotas gydytojo 

odontologo atlyginimas – 3,6 tūkst. Eur. Slaugos ir palaikomojo 

gydymo stacionarių paslaugų plėtrai skirta 29,0 tūkst. Eur. Rentgeno 

tyrimų technologijai modernizuoti (įsigyta rentgeno vaizdų 

skaitmenizavimo sistema) skirta 29,5 tūkst. Eur.  

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuoti 6 

sveikatinimo veiklos projektai, tokie kaip Jogos mankštos paplūdimyje Nidoje ir Juodkrantėje, 

mankštos bendruomenei rudens – žiemos mėnesiais Nidoje ir Preiloje, buvo tiriami šuliniai ir  

arteziniai gręžiniai, kurių vanduo naudojamas maistui ir kt.  

Savivaldybėje visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas įgyvendino Klaipėdos miesto 

visuomenės sveikatos biuras pagal Klaipėdos miesto ir Neringos savivaldybių pasirašytą 

bendradarbiavimo sutartį. Ir toliau buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Vilniaus Santariškių 

klinikomis.  

Praėjusių metų vasarą Neringoje pristatytas pirmasis automatinis išorinis defibriliatorius, 

kuriuo naudodamiesi neprofesionalūs gelbėtojai ir sveikatos priežiūros specialistai gali 

saugiai  defibriliuoti, siekdami atkurti širdies ritmą. Ant Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro 

„Agila“ pastato sienos įrengtą automatinį defibriliatorių Neringos savivaldybei padovanojo 

medicinos kompanija „Principalmed“. 

Gerėja 
visuomenės 

sveikatos 
rodikliai 

 

Daugiau 
lėšų 

sveikatos 
priežiūrai 



Dėmesys žmogui – visuomenės poreikį tenkinanti socialinės paramos sistema. Pagrindiniai 

socialinių 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.  

Neringos savivaldybėje 

socialines paslaugas teikia Neringos 

socialinių paslaugų centras, VšĮ vaikų 

globos namai „Aušros žvaigždė“, 

Neringos miesto neįgaliųjų draugija. 

Socialinės globos paslaugos perkamos 

kitose savivaldybėse esančiuose 

socialinės globos įstaigose.  

Neringos socialinių paslaugų 

centras yra orientuotas į visas tikslines 

grupes ir jam praėjusiais metais skirta 117,3 tūkst. Eur. Savivaldybės biudžeto lėšų. Centras teikė 

transporto, sociokultūrines paslaugas, aprūpino techninės pagalbos priemonėmis, taip pat teikė 

mirusių asmenų pervežimo paslaugą ir kt. Socialinės rizikos asmenys (šeimos) gavo bendrąsias ir 

specialiąsias socialines paslaugas. 

Neringos socialinių paslaugų centro struktūroje esančioje atviroje jaunimo erdvėje „Jaunimo 

loftas“ 2016-aisiais įvyko net 45  jaunimui skirti renginiai.  

2016 nebuvo nei vieno vaiko, kuriam būtų suteiktas laikinas apgyvendinimas vaikų globos 

namuose. Toliau buvo teikiamos 1 vaikui socialinės paslaugos VšĮ vaikų globos namuose „Aušros 

žvaigždė“. Vaikų globos namų išlaikymui iš Neringos savivaldybės biudžeto lėšų buvo panaudota 

14,0 tūkst. Eur. 

Siekiant sumažinti socialinę atskirtį Neringos savivaldybėje, lėšos, kurios buvo sutaupytos 

įgyvendinant nuostatas, kad asmenys, gaunantys piniginę socialinę paramą, turi būti pasitelkti 

visuomenei naudingai veiklai, buvo panaudotos kitoms socialinėms reikmėms (sutaupyta 26, 2 tūkst. 

Eur). Vienkartinė parama buvo skirta dviem, kritinėje situacijoje atsidūrusioms šeimoms. Lėšos buvo 

skirtos būsto pritaikymo neįgaliam asmeniui darbams atlikti, transporto išlaidų kompensacijoms 

mokėti, kompensacinei technikai neįgaliems asmenims (mobiliam laiptų kopikliui). Vienkartinė 

pašalpa suteikta 45 asmenims.  

Renginių, socialinių projektų, vykdomų savivaldybės, nevyriausybinių ir kitų organizacijų, 

vykdymui 2016-aisiais buvo panaudota 11,2 tūkst. Eur  (2015 m. – 10,3 tūkst. Eur). Vienas ryškiausių 

Savivaldybės inicijuojamų renginių – Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos minėjimas. 

Savivaldybė ir toliau užtikrina, kad šventų Kalėdų ir Naujųjų metų proga  būtų pasveikinti Neringos 

nedirbantys pensininkai, sulaukę 75 metų amžiaus, I ir II grupių vieniši neįgalieji gyventojai, 

nepasiturintys asmenys ar negalią turintys vaikai (jų šeimos). 

2016-aisiais didesnis dėmesys skirtas paslaugų prieinamumui vaikus globojančioms 

šeimoms, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti 

asmenims (mokymams, konsultacijoms, viešinimo renginiais panaudota 9,5 tūkst. Eur.).  

 
Tradicijos. Senjorams – Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos iškilmės. 



Gyventojų poreikius 

tenkinančios paslaugos. Praėjusiais 

metais prie vandens ir nuotekos 

tinklų prijungti Juodkrantės 

Žaliajame kelyje esantys objektai, o 

nuo  2016-ųjų rugpjūčio 1-osios 

įsigaliojo naujos mažesnės 

geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo paslaugų kainos. 

Visuomeninio transporto 

kompensacijų mokėjimui išleista 

64,0 tūkst. Eur (2015 m. – 57,4 

tūkst. Eur). Neringos savivaldybės 

švietimo įstaigų pedagogų 

važiavimo išlaidų kompensavimui 

buvo panaudota  – 15,4 tūkst. Eur (2015 m. – 10,6 tūkst. Eur.).  

Yra priimti sprendimai, kurie bus įgyvendinti 2017-aisiais, dėl Savivaldybės biudžetinės 

įstaigos steigimo, kuri vykdytų veiklą, susijusią su priešgaisrinės tarnybos funkcijų įgyvendinimu, 

daugiabučių namų administravimu ir kitomis paslaugomis. 

Siekdama sustiprinti priešgaisrinę saugą, Neringos savivaldybė įsigijo gaisrų gesinimo  

automobilį, skirtą naudotis Juodkrantės ugniagesių komandai. Bendradarbiaujant su kurorto 

ugniagesiais gelbėtojais, socialiai remtiniems gyventojams, kurie būsto šildymui naudoja kietąjį kurą, 

nemokamai įrengti dūmų detektoriai.  

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. 

Antrus metus iš eilės Neringa pelnė 

versliausios savivaldybės vardą. Lietuvos 

centrinė kredito unija Verslumo žemėlapį 

sudarė pagal tai, kiek mažų ir vidutinių 

įmonių skirtingose savivaldybėse tenka 

tūkstančiui gyventojų, kiek naujų įmonių per metus buvo įsteigta, kaip savo veiklą vertina patys 

verslininkai. Kaip parodė duomenys, Neringoje tūkstančiui gyventojų tenka net 378 verslininkai – tai 

6 kartus daugiau nei Lietuvos vidurkis. 

Neringos savivaldybė siekia ir toliau kurti konkurencingą verslo aplinką, sudaryti sąlygas 

turizmo sektoriaus plėtrai, plėtojant turizmo paslaugų spektrą ir kokybę, ir skatinti vietos gyventojų, 

ypač jaunimo, verslumą.  

Neringos savivaldybė taiko lengvatas, įgyjantiems verslo liudijimus vykdomai veiklai. 

Neįgaliems asmenims, kuriems nustatytas tam tikras neįgalumo lygis bei tėvams, auginantiems 

neįgalųjį vaiką, taikoma net 60 procentų siekianti lengvata.  

Norint paskatinti gyventojus teikti trūkstamas paslaugas, buvo 

taikomi sumažinti iki 1 euro fiksuoto pajamų mokesčio dydžiai 

būtiniausioms buitinėms paslaugoms: batų valymui, mokamų tualetų ir 

svėrimo veiklai, drabužių siuvimo ir taisymo, avalynės taisymo, 

fotografavimo veiklai, krosnių, kaminų ir židinių valymui, variklinių 

transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui, valčių, laivelių ir plaustų remontui, aplinkos 

 

  Saugumas. Gyventojams – nemokami dūmų detektoriai. 

Būtiniausioms paslaugoms 
taikomi sumažinti fiksuoto 
pajamų mokesčio dydžiai.  



tvarkymui, gatvių valymui, sniego ir ledo šalinimui. Be to, toms paslaugoms, kurios būtų naudingos 

Neringos gyventojams, fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai sumažinti 50 procentų. Atsižvelgiant į 

Neringos savivaldybės tarybos sumažintą fiksuotą pajamų mokesčio dydį, įsigyjant verslo liudijimus 

2016 metais vykdomai veiklai, Neringos gyventojai įsigijo verslo liudijimus kirpyklų, kosmetikos 

kabinetų ir salonų veiklai (7 verslo liudijimai), fotografavimo veiklai (6 verslo liudijimai), aplinkos 

tvarkymo, gatvių valymo, sniego kasimo veiklai (6 verslo liudijimai), mokamų tualetų, svėrimo 

veiklai (2 verslo liudijimai), variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklai 

(1 verslo liudijimas) ir t. t.  

Plėtojant kokybišką viešąją turizmo ir poilsio infrastruktūrą ir paslaugas, praėjusiais metais 

įrengtos ir viešojo konkurso (aukciono) būdu išnuomotos gultų nuomos vietos. Be to, 2016-aisiais 

sumažintas „vaiduoklinių“ alkoholio licencijų kiekis bei  panaikinti atstumai, draudžiantys alkoholio 

prekybą šalia policijos, mokyklų, bažnyčių, darželių. 

Siekiant formuoti Neringos, kaip patrauklaus kurorto, atitinkančio aukštus standartus, 

įvaizdį bei gerinant turizmo informacijos sklaidą, Neringos savivaldybė taryba praėjusiais metais 

nusprendė skirti lėšų mobiliosios aplikacijos įdiegimui.   

 

 

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 2016-aisiais skirta 

1869,1 tūkst. Eur (praėjusiais metais – 1625,2 tūkst. Eur.);  

Pastaruosius kelis metus ypatingą dėmesį Neringos 

savivaldybė skiria kurorto viešųjų erdvių tvarkymui bei tam reikalingos dokumentacijos rengimui. 

Tvarkomos gatvės. Praėjusiais metais naujas dviračių ir pėsčiųjų takas, pritaikytas ir 

žmonėms su judėjimo negalia, sujungė Skruzdynės gatvę ir Kuršių marias (Lietuvos automobilių 

kelių direkcijos lėšos). Parengus reikiamą dokumentaciją pradėti dalies Žaliojo kelio tvarkybos 

darbai. Jų metu bus rekonstruota 1.20 kilometro 

neasfaltuoto kelio ruožo, kuris tęsiasi iki krašto kelio 

Nida-Smiltynė (darbus planuojama baigti 2017 m. II 

ketvirtį). Atliktas Pamario gatvės važiuojamosios 

dalies ruožo, esamos automobilių stovėjimo aikštelės 

ir pėsčiųjų tako ruožo kapitalinis remontas (greta 

Thomo Manno memorialinio muziejaus). 

Įgyvendintas Pervalkos gatvės rekonstrukcijos II 

etapas. Jo metu rekonstruota Pervalkos gatvės dalis, 

esanti dešinėje pusėje nuo įvažiavimo į gyvenvietę, 

taip pratęsiant darbus, atliktus 2013-aisiais.  

Parengtas gatvių, prie garažų su buitinėmis 

patalpomis pastatų komplekso Purvynės gatvėje 

rekonstravimo ir statybos projektas.  

VĮ Klaipėdos regiono keliai atnaujino valstybinės reikšmės krašto kelio Smiltynė-Nida 

ruožo, prasidedančio už Alksnynės kontrolės posto, dangą.  

 

 

Darbai. Baigta Pervalkos gatvės rekonstrukcija. 



Neringos savivaldybė yra išdavusi technines sąlygas VĮ Klaipėdos regiono keliai  dviejų 

objektų tvarkybai – pėsčiųjų dviračių takui, vedančiam iš Pervalkos gyvenvietės į pajūrį, ir per visą 

Kuršių neriją einančio dviračių tako atkarpai tarp Pervalkos ir Klaipėdos. 

Praėjusiais metais atlikti veiksmai, leisiantys Lietuvos automobilių kelių direkcijai 2017-

aisiais įgyvendinti nuo naujosios perkėlos Smiltynės pusėje vedančio kelio rekonstrukcijos darbus.  

Atlikti Miško gatvės pėsčiųjų ir dviračių tako ženklinimo darbai.  
Kuriama patraukli aplinka gyvenimui ir poilsiui. 

Praėjusiais metais atlikti Neringos sporto mokyklos 

pastato tvarkybos darbai - pakeista grindų danga, 

perdažytos sienos, įrengta patalpa treniruotėms su 

savo kūno svoriu. Taip pat atnaujinta mokyklos 

pastato elektros instaliacija bei  vandentiekio sistema 

ir nuotekų tinklai. Mokykla apšildyta, pakeisti 

stoglangiai. Įrengus šilumos punktą, šildymo sistema 

prijungta prie  miesto šilumos tinklų. Taip pat baigtas 

rengti šios mokyklos pastato rekonstrukcijos techninis 

projektas.  

Baigti Neringos pirminės sveikatos priežiūros 

centro pastato rekonstrukcijos darbai, kuriems 

vykdyti panaudota 363,0 tūkst. Eur Valstybės 

investicijų programos lėšų ir 86,8 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų. Praėjusiais metais skirta lėšų 

Preilos gelbėjimo stoties sutvarkymui.  

Pradėta įgyvendinti Garažo paskirties pastato Nidoje (Purvynės gatvėje) rekonstrukcija, 

siekiant įrengti gyvenamąjį būstą. 

Taip pat pradėta rengti dokumentacija gyvenamajam namui Preiloje bei naujai autobusų 

stotelei Juodkrantėje (stotelę „Juodkrantės 

gyvenvietė“ planuojama iškelti į naują 

vietą, planuojamame pastate įrengiant 

patalpas informaciniam centrui, paštui, 

bankomatui, viešam tualetui, daiktų 

saugojimui).  

Siekiant plėtoti dalykinio turizmo 

paslaugas, praėjusiais metais parengtas 

Nidos kultūros ir turizmo informacijos 

centro „Agila“ rekosntrukcijos projektas. 

Pastate numatomos kavinės patalpos, erdvė 

ekspozicijoms, repeticijų salė. Pagrindinėje 

renginių salėje numatoma 500 vietų ir ji bus 

transformuojama, t. y. pritaikoma įvairiems renginiams. Nauja viešoji erdvė su amfiteatru atsiras ant 

pastato stogo.  

Neringos savivaldybės taryba pritarė dalyvavimui Europos Sąjungos lėšomis 

finansuojamame projekte „Evangelikų liuteronų bažnyčios Nidoje tvarkyba, pritaikant kultūrinėms 

ir socialinėms reikmėms“. 

Rengtasi Nidos visuomeninio centro dalies su prieigomis, formuojant centrinę miesto aikštę, 

kompleksiniam sutvarkymui. Šių darbų metu bus tvarkoma Nidos gyvenvietės teritorija nuo skvero 

prie restorano „Nida“ iki Neringos savivaldybės pastato ir aplink. Praėjusiais metais buvo siekta gauti 

Europos Sąjungos finansavimą Nidos centrinės dalies parko mažosios architektūros ir želdinių 

sutvarkymui.  

2016-aisiais atlikti veiksmai siekiant modernizuoti ir į naują vietą iškelti Nidos kontrolės 

postą, kuriame renkama vietinė rinkliava už įvažiavimą į Neringą. Šis postas šiuo metu yra Nidos 

Planai. Parengtas sporto mokyklos pastato 
rekonstrukcijos techninis projektas. 

Pokyčiai. Juodkrantės autobusų stotelė bus iškelta į naują vietą. 



pasienio posto teritorijoje, todėl norima jį iškelti. Modernizavus postą bus įdiegta tokia pati 

automobilio numerių nuskaitymo sistema, kokia šiuo metu yra Alksnynės kontrolės poste.  

Pradėti žingsniai dėl Savivaldybės teritorijoje esančio gatvių ir teritorijų apšvietimo 

modernizavimo, esamus šviestuvus pakeičiant šiuolaikiškais, LED technologijos pagrindu 

veikiančiais ir energiją taupančiais šviestuvais. Savivaldybė perka LED šviestuvus kaip energetinio 

efektyvumo paslaugą, visą jų kainą išsimokėdama per 7 metus –  kasmet mokėsime tokią sumą, kokią 

planuojame sutaupyti.   

Turime pasidžiaugti, kad Neringoje įgyvendintas laivų ištraukimo ir įtraukimo į Baltijos jūrą 

stoties statybos projektas pripažintas geriausiu inžinerinių statinių projektu šalyje. 

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.    

Savivaldybės siekiams dažna kliūtimi tampa įvairiuose teisės aktuose, Kuršių nerijos 

teritorijos planavimo dokumentuose numatomi ribojimai, prieštaravimai. Dėl šios priežasties 

praėjusiais metais viešojoje erdvėje pradėta diskusija apie atskiro 

Kuršių nerijos įstatymo parengimą. 

2016-aisiais ypatingai išryškėjo ginčas tarp Valstybinės 

saugomų teritorijų tarnybos ir Kultūros paveldo departamento dėl 

Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano korektūros ir 

Nidos, Juodkrantės, Pervalkos, Preilos, Smiltynės gyvenviečių specialiųjų paveldosaugos planų.  

2012-aisiais patvirtinus Tvarkymo planą, pagrindinėmis ginčų priežastimis liko 

urbanistiniuose draustiniuose esantys objektai – Lotmiškio g. 1, L. Rėzos g. 1A, L. Rėzos g. 26A, 

Gintaro įl. 1 (druskų sandėlis) bei Preilos rekreacinėje zonoje  – Preilos g. 8B. 

Kultūros paveldo departamento nuomone, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba rengdama 

Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planą peržengė savo kompetencijos ribas kišdamasi į 

paveldosaugos sritį.  

Lietuvos Respublikos Vyriausybei iniciavus Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo 

plano tikslinimą, Neringos savivaldybė skyrė ypatingai didelį dėmesį Neringos gyventojų, verslo 

atstovų interesų gynimui, problemų, susijusių su teisminiais procesais 

dėl griaunamų statinių sprendimui.  

Pažymėtina, kad Lotmiškio 1A sklypo urbanistiniai 

sprendimai buvo nagrinėjami ir Neringos architektūros, urbanistikos 

ir kraštovaizdžio architektūros ekspertų tarybos posėdyje. Daugumos 

ekspertų nuomone esamas užstatymas nepažeidžia nei Nidos 

gyvenvietei nustatytų vertingųjų savybių nei išskirtinės visuotinės vertės. Gautas ir ICOMOC 

Lietuvos nacionalinio komiteto ekspertinis vertinimas dėl Lotmiškio g. 1. Šio vertinimo išvadose 

teigiama, kad pastatai, esantys adresu Lotmiškio g. 1 („Nidos seklyčia“) nekelia nei fizinės, nei 

vizualiosios grėsmių Kuršių nerijos, UNESCO pasaulio paveldo vietovės išskirtinei visuotinei vertei, 

apraše įvardintoms nuostatoms ir vertybėms.  

Neringa – šalies teisės aktų  
nesuderinamumo įkaitė 

Gautas  ICOMOC Lietuvos 
nacionalinio komiteto 
ekspertinis vertinimas 



Praėjusiais metais Neringos 

savivaldybė pradėjo veiksmus, kuriais siekiama 

sutvarkyti Nidoje esantį Urbo kalną. Urbo kalno 

tvarkybos darbais būtų sprendžiamos esamos 

problemos – atnaujinama ir vystoma takų 

infrastruktūra, apšvietimas. Pašalinus 

menkaverčius medžius ir krūmus, pasenusius 

kalnapušynus norima įrengti apžvalgos aikšteles 

Nidos panoramoms apžvelgti, tvarkyti mažąją 

architektūrą. Puoselėjami planai  pagal 

galimybes atkuri istorinius želdinius, nustatyti ir 

pažymėti senojo švyturio vietą bei įprasminti 

senąjį, akmenimis grįsta taką. Planuojama, kad 

projekto įgyvendinimui bus panaudotos Europos Sąjungos lėšos.  

Siekiant spręsti įsisenėjusias problemas, parengta Šiaurinės Purvynės gatvės Nidoje 

teritorijos detaliojo plano koncepcija. Šiuo dokumentu siekiama buvusią šiaurinę komunalinę 

teritoriją konvertuoti į rekreacinio prioriteto teritoriją, nustatyti užstatytų ir numatomų užstatyti 

teritorijų naudojimo reglamentus. Taip pat suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, tinkamą 

pajūrio rekreacinio turizmo bei gyventojų infrastruktūros plėtrai. 

Vis didesnis dėmesys skiriamas apleistų statinių priežiūrai – praėjusiais metais 17 statinių 

pripažinti bešeimininkiais – teismo sprendimu jie perduoti Neringos savivaldybei. Tai suteikia 

galimybę šiuo statinius ar teritorijas aplink juos sutvarkyti. 

Tvarkyti Juodkrantėje esančius garažus ir teritoriją aplink juos pagal vieningą koncepciją 

gyventojams leis parengti L. Rėzos gatvės garažų paskirties pastatų rekonstravimo ir teritorijos 

sutvarkymo projektiniai pasiūlymai. 

Pradėtas įgyvendinti Europos Sąjungos ir Neringos savivaldybės 

biudžeto lėšomis finansuojamas projektas, kurio metu bus sutvarkytas buvusios 

degalinės teritorijoje (Juodkrantėje) esantis taršos židinys. Praėjusių metų 

pabaigoje Neringos savivaldybė prisijungė prie aplinkosauginio projekto, kurio 

tikslas – atliekų surinkimo infrastruktūros pagerinimas. Projekto metu Neringoje 

bus įrengta 30 požeminių konteinerių aikštelių. 

Detaliaisiais planais suformuoti Juodkrantės kapinių bei Sporto 

mokyklos ir jos teritorijos žemės sklypai buvo išimti iš Valstybinės miško schemos. Šis žingsnis leis 

Savivaldybei imtis tolimesnių veiksmų šias teritorijas tvarkant. Taip pat tvarkoma dokumentacija 

septyniolikos miško paskirties sklypų perėmimui patikėjimo teise iš Nacionalinės žemės tarnybos. 

Perimtus sklypus bus galima įtraukti į Savivaldybės prižiūrimų teritorijų sąrašą.  

Neringoje vyko dvi savaites trukusi Europos architektūros studentų asamblėja, pavadinimu 

„Not yet decided“. Renginyje dalyvavo apie pusę tūkstančio jaunųjų kūrėjų iš daugiau nei 50 šalių. 

Asamblėjos metu buvo įgyvendinta daugiau nei 20 konstrukcinių ir apie 10 teorinių kūrybinių 

dirbtuvių, kurioms vadovavo užsienio bei Lietuvos architektai. Vienas ryškiausių projektų – netoli 

Nidos švyturio, ant buvusių poilsio namų pastatų pamatų, sukonstruotas apžvalgos bokštas.  

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

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

 Vienas didžiausių praėjusių metų įvykių – mažiesiems orlaiviams skirtos lauko aikštelės 

Nidoje atidarymas. Lauko aikštelė įrengta Nidoje esančiame kilimo-tūpimo take. 2015-aisiais 

Neringos savivaldybei iš  valstybės nuosavybės perėmus Nidos oro uosto statinius (lėktuvų stovėjimo 

aikštelę, kilimo-tūpimo taką), 2016-aisiais atliktas lauko aikštelės ženklinimas, įrengtas vėjarodis. 

Civilinės aviacijos administracijos išduotame leidime nurodoma, kad Nidos gyvenvietėje esanti 

aikštelė skirta  sklandytuvams, sraigtasparniams, lengviesiems lėktuvams (ULO). 

 

 

ES lėšos. Savivaldybė sieks sutvarkyti Urbo kalną 

Gerinama atliekų 
surinkimo 

infrastruktūra 

 
 



Siekiant sudaryti palankias sąlygas 

vandens turizmui, atlikti Nidos keleivinio 

uosto akvatorijos valymo ir grunto tvarkymo 

darbai. Darbų metu iškasus 35000 m3 

dumblo, atstatytas projektinis uosto gylis, 

siekiantis 3 m. (vidutinis gylis prieš darbus 

siekė 1,38 m). UAB „Neringos 

komunalininkas“ laimėjus Klaipėdos 

valstybino jūrų uosto direkcijos skelbtą 

pontonų nuomos konkursą, sumontuotos 

pontoninės prieplaukos, taip padidinant 

švartavimosi vietų skaičių iki 120. 
Praėjusiais metais taip pat pradėta rengti 

dokumentacija kuro kolonėlės Nidos 

tarptautinio keleivinio uosto prieigose 

įrengimui.  Vandens maršrutas apjungė Juodkrantės ir Drevernos gyvenvietes.  

Praėjusiais metais pradėti veiksmai siekiant sutvarkyti aikštelę Nidoje, esančią adresu 

Taikos g. 45, šioje vietoje įrengiant patogią automobilių saugyklą.  

Siekiant reguliuoti transporto srautus ir skatinti atvykimą viešuoju transportu ar kitomis 

alternatyviomis transporto priemonėmis Neringos savivaldybės taryba priėmė sprendimą, kuriuo 

patvirtinti nauji vietinės rinkliavos už įvažiavimą į valstybės saugomą Neringos savivaldybės 

administruojamą teritoriją dydžiai lengviesiems automobiliams bei automobiliams-gyvenamiems 

namams (galiojantys nuo birželio 20-osios iki rugpjūčio 20-osios). 

Bendradarbiavimo sutartį Neringos savivaldybė 

pasirašė su Klaipėdos miesto savivaldybe. Šios sutarties 

pagrindu bus pasirašyta pavedimo sutartis su VŠĮ Klaipėdos 

keleivinis transportas ir kartu su šia įmone bus organizuojama 

keleivinio transporto paslauga Neringoje. Sutartis padės 

įgyvendinti planus sukurti naujus viešojo keleivinio transporto 

maršrutus (pvz., Nida-Klaipėdos autobusų stotis-Nida). 

Planuojama, kad Neringa prisijungs prie bendros elektroninio 

bilieto sistemos.   

 

 

KOKYBIŠKŲ IR IŠSKIRTINIŲ PASLAUGŲ KURORTAS  

Neringa – unikalus pajūrio kurortas, išsiskiriantis savitu kultūriniu kraštovaizdžiu, tinkantis 

ramiam poilsiui ir rekreacijai, aktyviam laisvalaikiui gamtos apsuptyje. 

Palanki verslo aplinka kurortų infrastruktūros vystymui. Kurortinės paslaugos ir 

architektūra Kuršių nerijoje yra neatsiejama jos istorinio paveldo dalis, todėl Neringos savivaldybė 

siekia sudaryti palankią investicinę aplinką bei džiaugiasi naujais projektais, gerinančiais kurortinę 

infrastuktūrą bei paslaugų kokybę.  

Džiugia naujiena kurorto bendruomenei tapo žinia apie tai, kad ant marių kranto Nidoje, 

vietoj apleistų buvusio žuvininkystės ūkio pastatų įsikurs penkių žvaigždučių viešbutis „Radisson 

Blu“. Po maždaug metus trukusių derybų projekto plėtotoja UAB „Marina Nida“ ir tarptautinis 

operatorius „Carlson Rezidor“ pasirašė viešbučio valdymo sutartį. 

 
Naujovės Nidos uoste. Atstatytas projektinis gylis, padidintas 
švartavimosi vietų skaičius, pradėta rengti dokumentacija kuro 
kolonėlei. 

Planuojami 
nauji viešojo 
transporto 
maršrutai 



Praėjusiais metais atgimė seniausias Preilos gyvenvietės viešbutis (Preilos g. 85). 

Netradicinio suplanavimo ir išskirtinės architektūros pastatas dabar atrodo taip, kaip prieš 100 metų. 

Restauravimo darbams šio namo savininkai lėšų gavo iš Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos 

finansinio mechanizmo. 

Vienu iš gerųjų pavyzdžių 

rekonstruojant senuosius Kuršių nerijos 

pastatus galima įvardinti – buvusio Emilės 

ir Karlo May viešbučio Juodkrantėje 

atgaivinimą.  

Matomas ryškus pokytis buvusios 

pionierių stovyklos teritorijoje Nidoje – 

džiugina verslo iniciatyva rekonstruoti čia 

buvusius statinius, įrengiant poilsio 

pastatus.  

Pervalkoje atidaryta Karaliaus 

Mindaugo profesinio mokymo centro praktinio mokymo bazė „Kalbantys sodai“, kurioje nuo pat 

pirmųjų atidarymo dienų buvo rengiami įvairūs mokymai poilsio paslaugų agento, floristikos, 

apželdinimo, patalpų valymo, smulkaus verslo paslaugų teikėjo ir kitų programų mokiniams. Pastate 

įrengtas bendrabutis, kuriame gali apsistoti mokytis atvažiavę mokiniai ir mokytojai. Mokiniams bus 

sąlygos atlikti praktiką įvairiose poilsio ir svetingumo paslaugas teikiančiose įmonėse Neringoje. 

Paskutiniąją rugsėjo dieną šioje bazėje pašventinta Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės koplytėlė.  

 

 

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.  

Be viso to, po Kuršių nerija slūgso keturi 

sveikatinimui tinkamo stipriai mineralizuoto šilto arba 

karšto požeminio vandens horizontai, todėl praėjusiais 

metais diskutuota apie jų panaudojimą. 

Neringos savivaldybė susidomėjo ir ties Nida esančiais dviem nenaudojamais gręžiniais. 

Ieškant naftos jie buvo išgręžti 1968-aisiais. Šiuo metu abu gręžiniai yra užkonservuoti. Neringos 

savivaldybė kreipėsi į Lietuvos geologijos 

tarnybą su prašymu susipažinti su minėtų 

gręžinių archyvine medžiaga. 

Aktyviai leisti laisvalaikį kvietė nauja 

vasaros pradžios šventės koncepcija. Festivalis 

„Sveika, Neringa“ pristatė kurorto aktyvaus 

laisvalaikio galimybes. Šią šventę ir Neringą 

savo žygiu dar labiau išgarsino neringiškis 

Vikintas Petraitis, aplink Lietuvą keliavęs 

dviračiu.  

Neringos savivaldybės palaikomas 

Pervalkoje gyvenantis ir Neringos 

priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje ugniagesiu 

Investicijos. Nidoje planuojama atidaryti viešbutį „Radisson Blu“. 

Nauja vasaros pradžios 
šventės koncepcija 

Žygis. Neringą garsino neringiškis V. Petraitis.  



gelbėtoju dirbantis jaunuolis dviračio žygiu kvietė atvykti į saugią ir sveiką Neringą. Savaitę trukusio 

žygio metu aplankyta daugiau nei dvidešimt šalies miestų ir miestelių. 

Puikios sąlygos aktyviam laisvalaikiui. Neringos vasaros pradžios šventė „Sveika, Neringa“ tik 

dar kartą įrodė, kad čia puikios sąlygos šeimų, jaunimo ir suaugusiųjų sporto bei sveikatinimo veiklai. 

Siekiant užtikrinti dar didesnę aktyvaus laisvalaikio įvairovę, 2016-aisiais metais įgyvendintos 

priemonės, padedančios vystyti sporto infrastruktūrą, remiančios įvairias veiklas. 

 Neringos aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą papildė nauji kilnojamieji futbolo vartų 

komplektai surinkti Juodkrantės futbolo aikštelėje (dveji vartai) bei paplūdimiuose Nidoje ir 

Juodkrantėje. Atnaujintos trys paplūdimio tinklinio aikštelės Juodkrantės, Preilos ir Pervalkos 

paplūdimiuose. Atnaujinta ir Juodkrantės gyvenvietėje esanti tinklinio aikštelė (šalia futbolo 

aikštelės). 

Neringos aktyvaus laisvalaikio erdves papildė lauko teniso stalai – Preiloje ir Pervalkoje 

greta lauko treniruoklių kompleksų, Juodkrantėje ties futbolo aikštele,  o Nidoje – vienas aikštyne 

adresu Pamario g. 13 A, antrasis – Neringos gimnazijos aikštyne. Taip pat pradėta lauko krepšinio 

aikštelės Nidoje rekonstrukcija (Neringos gimnazijos aikštynas). 

Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis paremti įvairūs sporto renginiai – Kuršių marių 

regata, tarptautinio rankų lenkimo sporto turnyras, tinklinio turnyrai, Tarptautinė vaikų krepšinio 

stovykla „NIDA CAMP 2016“ ir kt. 

Aukštus sporto rezultatus praėjusiais metais pelniusius penkis neringiškius Neringos 

savivaldybė paskatino piniginiais prizais.  

 

 

 

AKTYVUS KULTŪRINIS GYVENIMAS   

Neringoje kultūros įstaigų tinklas gerai 

išplėtotas (muziejų, kultūros centrų, bibliotekų), jų 

paslaugos prieinamos tiek gyventojams, tiek kurorto 

svečiams. Neringos savivaldybės  taryba 2016-aisiais 

metais kultūros įstaigoms skyrė – 755, 6 tūkst. eurų, iš 

jų Viktoro Miliūno viešajai bibliotekai – 137, 4 tūkst. 

Eur; Neringos muziejai – 116, 1 tūkst. Eur; Nidos 

kultūros ir turizmo informacijos centrui „Agila” – 366,7 

tūkst. Eur; Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centrui 

– 135,4 tūkst. Eur. 

Įgyvendinant dar 2015-aisiais priimtą Neringos 

savivaldybės tarybos sprendimą, praėjusiais metais Neringos istorijos muziejus reorganizuotas 

jungimo būdu, jį prijungiant prie Thomo Manno memorialinio muziejaus. Po reorganizavimo 

pradėjusi veikti biudžetinė įstaiga – Neringos muziejai, kurio vadove tapo Lina Motuzienė. 

Pagrindinis tokio sprendimo tikslas – optimizuoti biudžetinių kultūros įstaigų tinklą, efektyviau ir 

racionaliau naudoti žmogiškuosius išteklius profesionalumo ir verslumo aspektu. Neringos muziejai 

įvedė vieną bilietą trijų muziejų (Rašytojo Thomo Manno memorialinio muziejaus, Nidos žvejo 

etnografinės sodybos, Kuršių nerijos istorijos muziejaus) lankymui.  

 



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  ir rėmimui  2016-aisiais 

skirta – 203,1 tūkst. Eur. Parama suteikta 

Baltų skulptorių simpoziumui ir Rudens 

lygiadienio šventei, festivaliams ,,Vargonų 

vasara 2016”, „Muzikinis rugpjūtis 

pajūryje“, „Tek saulužė ant Maračių“ ir kt. 

Neringos savivaldybė skyrė lėšų knygų „Lietuvos švyturių istorija“  bei   M. L. Rėza 

„Raštai“ VI tomo „Dainos oder lithauische volkslieder“ leidybai (viso 2000,00 Eur).  

Neringos savivaldybė glaudžiai bendradarbiauja su Vilniaus dailės akademijos Nidos meno 

kolonija. Viena iš bendradarbiavimo formų – Neringos savivaldybės meno stipendija, kuri praėjusiais 

metais skirta menininkui Žilvinui Landzbergui už projektą „Nojaus laivas: tarp dviejų vandenų“. 

Minint 2016-uosius – Bibliotekų metus, Juodkrantėje ir Nidoje įkurdinti Alberto 

Danilevičiaus sukurti knygų nameliai-švyturiai, kurių` pagaminimui lėšų skyrė Neringos 

savivaldybė. 

2016-aisiais Neringoje minėta net keletas reikšmingų sukakčių ir įvykių – Viktoro Miliūno 

100-osios gimimo metinės, 55-oji Neringos miesto sukaktis, 20-asis Thomo Manno festivalis, 

Pasaulinė švyturių diena. Vyko filmo „Tarp pilkų debesų“ kūrimo darbai. Keturiasdešimt devyni 

Neringos jaunieji šokėjai dalyvavo Lietuvos moksleivių dainų šventėje.  Pristatytos dvi Kuršių nerijos 

istorijai ir kultūriniam paveldui reikšmingos knygos.  

Svarbiu įvykiu tapo knygos „Nidos mokyklos 

kronika“, kurios leidėjas dr. Gitanas Nausėda, pristatymas. 

Kovo mėnesį pristatyta knyga apie Neringos garbės pilietį 

Eduardą Jonušą  „Eduardas Jonušas. Vaizdai ir mintys“ 

bei trečiasis kultūros almanachas „Dorė“. Neringos 

savivaldybė suteikė paramą pastarųjų dviejų leidinių 

leidybai. 

Neringos savivaldybės taryba praėjusiais metais 

pritarė dalyvavimui partnerio teisėmis Klaipėdos miesto savivaldybės rengiamame projekte 

„Klaipėda – Europos kultūros sostinė“. Šiuo žingsniu nuspręsta, kad Neringa kartu su Klaipėda ir 

Palanga  sieks gauti 2022 metų Europos kultūros sostinės vardą.  

Praėjusiais metais pristatytas Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis parengtas filmas 

„Mano miestas - Neringa“. 

 

   Naujovės. Nidoje ir Juodkrantėje pastatyti knygų nameliai. 

Minėtos šiam 
kraštui reikšmingos 

sukaktys 

https://www.facebook.com/gitanas.nauseda


Asmenybių pagerbimas. Siekiant 

pagerbti Neringos garbės piliečio, pirmojo 

Liudviko Rėzos kultūros ir meno premijos 

laureato, menininko Eduardo Antano 

Jonušo atminimą, privažiavimas link 

Parnidžio kopos Nidoje paskelbtas E. A. 

Jonušo gatve. Gatvės paskelbimo iškilmių 

metų menininko žmona Vitalija Teresa 

Jonušienė paskelbė apie VšĮ  Jonušo namai 

įsteigimą.  

Medalis „Už nuopelnus Neringai“ 

skirtas Prezidentui Valdui Adamkui, 

ilgametei Thomo Manno memorialinio 

muziejaus vadovei Vitalijai Teresai 

Jonušienei bei Neringos meno mokyklos 

mokytojai metodininkei Irenai Kisarauskienei, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro 

direktorei dr. Laimutei Anužienei, ilgametei Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojai Danguolei 

Tamulytei, knygą „Nidos mokyklos kronika“ vokiečių ir lietuvių kalbomis išleidusiam Gitanui 

Nausėdai, festivalio „Baltijos banga“ iniciatoriui ir organizatoriui, režisieriui Gyčiui Lukšui.  

Neringos savivaldybės Garbės ženklu apdovanotas ilgametis Kretingos miškų urėdijos 

urėdas Antanas Baranauskas bei Klaipėdos universitetinės ligoninės Chemoterapijos skyriaus vedėjas 

Alvydas Česas.  

 

 

 

NERINGA – DARNAUS TURIZMO KURORTAS  

Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis įsipareigojo artėjančiais 2017-aisiais metais dar 

didesnį dėmesį skirti darnaus turizmo vystymui. Domėtis darnaus turizmo galimybėmis, apie jas 

kalbėti ir jas diegti merą D. Jasaitį skatins suteiktas Žaliųjų vietovių ambasadoriaus titulas. Neringos 

savivaldybės meras Darius Jasaitis – pirmasis šalies meras, kuriam Žaliųjų vietovių tinklo atstovai 

šį titulą suteikė. 

Neringos kurortas 2016-aisiais pristatytas tarptautinėse turizmo parodose: 

„Reiselivsmessen“ Osle, (Norvegijoje), „MATKA 2016“ Helsinkyje (Suomijoje);, „Adventur“ 

Vilniuje, „Balttours 2016“ Rygoje (Latvijoje), „Reisen“ 

Hamburge (Vokietijoje), tarptautinėje parodoje – kontaktų 

mugėje Convene Vilniuje. Taip pat verslo misijų, vykusiu 

Latvijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje metu. Nidos kultūros ir 

turizmo informacijos centras „Agila“ praėjusiais metais 

suorganizavo Neringoje žurnalistų iš  8  šalių vizitus bei 

priėmė susirikimų, konvencijų, parodų ir renginių verslo 

atstovus iš Jungtinės Karalystės, Austrijos, Prancūzijos, 

Vokietijos. 

 

Padėka. Prezidentui V. Adamkui įteiktas medalis „Už nuopelnus 

Neringai“ 

Dėmesys 
internetinei 
rinkodarai 

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=5436
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=5486
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=5486
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=5486


Savivaldybė dalyvauja penkiuose Europos Sąjungos lėšomis finansuojamuose e-rinkodaros 

projektuose. Šių projektų akcentas - siekis populiarinti kurortą ir surasti veiksmingų būdų, kaip 

pritraukti dar daugiau turistų, nes vis svarbesnė tampa internetinė rinkodara.  

Neringoje praėjusiais metais lankėsi Kroatijos prezidentė Kolinda Grabar-Kitarovič, 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro Šarūno Biručio lydima Vokietijos Federacinės Respublikos 

kultūros ir žiniasklaidos ministrė ir 

Vyriausybės federalinė komisarė prof. dr. 

Monika Grütters. Viešėjo Prancūzijos, 

Japonijos ambasadoriai. Neringos 

savivaldybėje vyko Lietuvos ir Ukrainos 

pasieniečių vadovų susitikimas. Lankėsi 

Pasaulio gintaro tarybos nariai, delegacijos iš 

Japonijos, Makedonijos. Neringos 

savivaldybėje trumpam atokvėpiui stabtelėjo 

tarptautinio „Taikos bėgimo“ dalyviai, bėgę 

maršrutu Latvija-Lietuva-Rusija. 

Neringos savivaldybėje ir Socialinių 

paslaugų centre lankėsi svečiai iš Suomijos, 

Kazachstano Lenkijos universitetų, lydimi 

Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų 

fakulteto dekano prof. dr.  Artūro Razbadausko bei Socialinio darbo katedros vedėjo lekt. dr. Valdo 

Rimkaus.  

Bendradarbiavimas. Praėjusiais metais, Neringos miesto 55-osios sukakties proga 

neringiškius sveikino į kurortą atvykusios miestų-partnerių delegacijos: Latvijos Saulkrastų, 

Vokietijos Fėmarno, Lenkijos Lėbos, Birštono savivaldybės. Praėjusiais metais net kelias bendras 

iniciatyvas Neringos savivaldybė įgyvendino kartu su Pavilostos savivaldybių atstovais, kurie pirmąjį 

karą neringiškius aplankė ieškodami 

partnerių naujam Europos Sąjungos 

finansavimo  periodui.  

2016-aisiais bendradarbiavimo 

sutartis pasirašyta su Klaipėdos universiteto 

Tęstinių studijų institutu. Sutarta 

bendradarbiauti suaugusiųjų švietimo srityse. 

Taryba praėjusiais metais pritarė Neringos 

savivaldybės ir  Italijos Respublikos Mesinos 

rajono Italos savivaldybės 

bendradarbiavimui kultūros, turizmo, 

aplinkosaugos, švietimo ir jaunimo politikos 

srityse (sutartis dar nepasirašyta).  
Neringos iniciatyvoms – šalies vadovų 

dėmesys (Savivaldybės reprezentacija). 

Neringoje 2016-aisiais lankėsi gaisrų 

gesinimo pratybose dalyvavęs Aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas. Su Neringos pirminės 

sveikatos priežiūros centro rekonstrukcijos eiga susipažino Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministras Juras Požėla. Neringoje taip pat lankėsi Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė bei 

Kultūros ministras Šarūnas Birutis. Nauja vasaros pradžios šventės koncepcija į Neringą paskatino 

atvykti ir Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėją sportui Vytautą Janušaitį. 

Savivaldybėje viešėjo ir neringiškių problemomis domėjosi ir Seimo nariai.  

 
Kviečiame sekti Neringos savivaldybės naujienas – Savivaldybės internetinėje svetainėje adresu neringa.lt, 

Socialinio tinklo „Facebook“ Neringos savivaldybės paskyroje.  

 

   Vizitas. Prancūzijos ambasada domėjosi Mirties slėniu. 

Sutartis. Neringa pradėjo bendradarbiauti su KU universiteto 
Tęstinių studijų institutu. 

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=5541
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=5541
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=5541

