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Neringos savivaldybės tarybos veikla  
 

2019-aisiais metais iš viso įvyko 12 Neringos savivaldybės tarybos posėdžių, kurių metu 

svarstyta 250 sprendimų projektų, priimti 246 sprendimai (4 sprendimo projektų svarstymas 

atidėtas).  Praėjusieji metai šalies vietos savivaldai buvo reikšmingi įvykusiais Lietuvos savivaldybių 

tarybų rinkimais.  

Neringos gyventojų sprendimu 2019-2023 metų kadencijos tarybą sudaro 10 Lietuvos 

socialdemokratų sąrašo atstovų – Arūnas Burkšas, Aušra Feser, Vigantas Giedraitis, Darius Jasaitis, 

Ričardas Kičiatovas, Narūnas Lendraitis, Aušra Mikalauskienė, Stasys Valančius, Vaidas Venckus, 

Diana Starkutė-Kriukovė. Taip pat 3 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio sąrašo atstovai – Andrius 

Bagdonas, Sandra Berletaitė, Agnė Jenčauskienė, vienas Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių 

demokratų atstovas – Laurynas Vainutis bei vienas visuomeninio rinkimų komiteto „Vieninga 

Neringa“ atstovas – Dovydas Mikelis. 

Neringos savivaldybės mero pavaduotoju perrinktas Narūnas Lendraitis, Administracijos 

direktoriumi paskirtas Egidijus Šakalys, Administracijos direktoriaus pavaduotoju – Sigitas 

Šveikauskas. Neringos savivaldybės mero patarėjo pareigas paskirtas eiti Algimantas Vyšniauskas.  

Pagal paskirstytas veiklos kryptis posėdžiauti rinkosi 5 komitetai (gegužės-gruodžio mėnesiais 

posėdžiavo 2019-2023 metų kadencijos tarybos komitetai) – Biudžeto, finansų ir ūkio komitetas 

(pirmininkas Arūnas Burkšas), Sveikatos ir socialinės apsaugos (pirmininkas Stasys Valančius), 

Švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto komitetas (pirmininkas Vigantas Giedraitis), Kurorto, turizmo 

plėtros ir verslo komitetas (pirmininkas Vaidas Venckus), Kontrolės komitetas (pirmininkas Andrius 

Bagdonas).  

Neringos savivaldybės taryboje veikia Liberalų frakcija mažuma (opozicija), kurią vienija 4 

nariai, bei Socialdemokratų frakcija, kurią vienija 10 narių.  

2019-aisiais buvo išleisti 288 mero potvarkiai (palyginimui 2018-aisiais metais – 243) veiklos 

organizavimo, personalo, komandiruočių, atostogų, Tarybos posėdžių sušaukimo, apdovanojimų ir 

kitais klausimais. 
  

Neringos savivaldybės ir bendruomenės atstovavimas  
 

Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis savivaldybės bei kurorto bendruomenės 

interesams 2019-aisiais atstovavo Klaipėdos regiono plėtros taryboje, Lietuvos savivaldybių 

asociacijoje, Klaipėdos regiono turizmo taryboje, Lietuvos kurortų asociacijoje.  

Į Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką bei Seimo pirmininką kreiptasi dėl slaptai priimtų 

perkėlimo tvarkos ir kainodaros sprendimų, kurie pradėti taikyti prasidedant aktyviajam turizmo 

sezonui. Labiausiai Neringos gyventojų kasdienybę palietė Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos sprendimas keisti transporto eismo 

organizavimo tvarką Naujojoje perkėloje, atsisakant pirmenybinės 

eilės Neringos gyventojams ir juridiniams asmenims. Susitikimai 

dėl AB „Smiltynės perkėla“ eismo organizavimo tvarkos 

2019-aisiais ne kartą vyko Vyriausybėje, Susisiekimo ministerijoje. 

Dėka šių žingsnių ir Neringos gyventojų iniciatyvumo rengiant peticiją, pirmenybinę eilę pavyko 

sugrąžinti. Be to, inicijuotas  Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso keitimas, 

kuriame numatomas pirmenybinės eilės įtvirtinimas. Nuolatinių susitikimų įvairiose valstybinėse 

institucijose metu taip pat  pradėti žingsniai suvienodinant AB „Smiltynės perkėla“ kainodarą.  

Pavyko pasiekti, kad per visą Kuršių neriją einančio dviračių tako ruožai, kurie buvo valdomi 

Inicijuotas pirmenybinės 
eilės įtvirtinimas bei AB 
„Smiltynės perkėla“ 
kainodaros 
suvienodinimas.  



nebeegzistuojančios įmonės, valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise būtų perduoti Lietuvos 

automobilių kelių direkcijai. Toks Vyriausybės nutarimas priimtas 

rugsėjo 25-ąją. Tam, kad šis žingsnis būtų atliktas, dėl netinkamo 

valstybės turto – dviračių tako priežiūros kreiptasi į Valstybės 

kontrolę ir Specialiųjų tyrimų tarnybą. Imtis tokių veiksmų paskatino faktas, kad Lietuvos 

Respublikos nuosavybės teise priklausančio dviračių tako ruožus tarp Smiltynės ir Pervalkos 

patikėjimo teise tebevaldė nebeegzistuojanti valstybės įmonė „Klaipėdos regiono keliai“ 

(Vyriausybės nutarimu įmonė buvo reorganizuota), šiuo objektu nebuvo rūpinamasi.  

Inicijuotas Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 

pakeitimo projektas, siekiant Neringos žvejų rūkykloms sumažinti 

sanitarinės apsaugos zoną. Įstatymo projektas papildytas punktu, 

kad objektai, kurių gamybos pajėgumas – iki 150 kg žuvies per parą 

–  Sanitarinės apsaugos zonos dydis siektų 6 m. Siekiant išsaugoti 

rūkyklas, žvejai raginami žuvies rūkymo procesus sertifikuoti kaip kultūros paveldą. Taip žuvies 

rūkimo procesas įgytų dar didesnę svarbą.    

Vyriausybėje taip pat vyko susitikimai dėl Nidos ir Juodkrantės švyturių, pastato, adresu Miško 

g. 4, perdavimo. Šalies sostinėje taip pat vyko susitikimai dėl Nidos aerodromo. Susisiekimo 

ministerijoje –  dėl Neringos gatvių ir kelių tvarkybos darbų finansavimo. Neringoje lankėsi Lietuvos 

Respublikos Seimo Kultūros komiteto pirmininkas Ramūnas Karbauskis bei komiteto narys Vytautas 

Kernagis.  

 
Kontrolės ir audito tarnyba 

 
2019-aisiais Neringos savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybą lydėjo pokyčiai –  vyko 

darbuotojų kaita. Darbuotojų tarnyboje nebuvo beveik pusę metų –  kovo-liepos mėnesiais. Įvykus 

konkursui, naujai paskirtas Savivaldybės kontrolierius pradėjo dirbti nuo 2019 m. rugpjūčio 5-osios 

(įstaigoje dirba 1-as darbuotojas) – buvo koreguoti įstaigos veiklos planai, atliekamas 1 tikrinimas, 

kuris baigtas 2020-ųjų vasario mėnesį,  pradėtas Neringos savivaldybės 2019-tų metų konsoliduotųjų 

finansinių ataskaitų rinkinio auditas (atlikti audito planavimo darbai).  

 

Neringos savivaldybės 2019 metų biudžeto įvykdymas 
 

2019 m. vasario 21-ąją Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-33 buvo patvirtintas 

Savivaldybės 2019 metų biudžetas – 11390,9 tūkst. Eur. 

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, ministerijų priimtų teisės aktų, Savivaldybės 

tarybos sprendimų įgyvendinimo bei viršplaninių lėšų paskirstymo per 2019 metus biudžeto apimtis 

buvo tikslinama 8 kartus ir metų pabaigoje sudarė 12280,0 tūkst. Eur pajamų ir 12280,0 tūkst. Eur 

asignavimų.  

2019 metais gauta 1811,3 tūkst. Eur viršplaninių pajamų, iš jų: 

386,3 tūkst. Eur gyventojų pajamų mokesčio; 

361,4 tūkst. Eur nekilnojamojo turto ir paveldimo turto mokesčiai; 

872,7 tūkst. Eur vietinės rinkliavos; 

4,8  tūkst. Eur valstybės rinkliavos; 

186,1 tūkst. Eur kitų  pajamų (žemės nuomos mokesčio, pajamos iš baudų ir konfiskacijos, 

pajamos už prekes  ir paslaugas, ES lėšos, kitos atsitiktinės pajamos). 

2019 metais gauta spec. tikslinė dotacija – 1574,9 tūkst. Eur (LR automobilių kelių direkcijos, 

Valstybės investicijos programos ir  Europos Sąjungos lėšos). 

2019 metais paskirstyta 1157,3 tūkst. Eur viršplaninių pajamų. Didžioji dalis viršplaninių 

pajamų –  621,7 tūkst. Eur nukreipta viešųjų erdvių tvarkymui, atnaujinimui ir priežiūrai – BĮ 

Kreiptasi dėl netinkamos 
dviračių tako priežiūros.  

Inicijuotas sanitarinės 
apsaugos zonos 
mažinimas Neringos 
žvejų rūkykloms.   



„Paslaugos Neringai“, 396,5 tūkst. Eur subsidijoms kainų skirtumams padengti. Kultūros, švietimo 

įstaigoms, kultūros renginiams ir kitoms reikmėms  – 139,1 tūkst. Eur. 

Bendros savivaldybės biudžeto lėšų mokėtinos (kreditinis įsiskolinimas) sumos 2019 metų 

pabaigoje sudarė 690,0 tūkst. Eur, iš jų: 591,0 tūkst. Eur ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai 

(paskolų grąžinimas ir kiti ilgalaikiai įsiskolinimai), 66,4 tūkst. Eur sudarė savivaldybės 

administracijos (subsidijos kainų skirtumams padengti – 8,3 tūkst. Eur ir mokesčiai už komunalines 

ir kitas paslaugas – 58,1 tūkst. Eur) ir 32,6 tūkst. Eur kitų biudžetinių įstaigų. 

Neringos savivaldybės skola bankams 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 591,0 tūkst. Eur – tai 

ilgalaikės paskolos investiciniam projektui „Gyvenamųjų namų naujos statybos Purvynės g. 21, 23, 

25, 27, 29, Nidos gyv. Neringa“. Paskolų grąžinimo terminai: AB „Swedbankas“ – 2022-07-30; AB 

„Šiaulių bankas“ –   2021-07-30. 

 

Mero fondo lėšų panaudojimo ataskaita už 2019 metus  

 

Skirta 

asignavim

ų 2019 m.  

Panaudota 2019 m. 
Panaudot

a viso 

ketvirtyje 

Panaudot

a (viso) 

Liko 

nepanaudot

a (viso) 

Maitinim

o  

paslaugos 

Apgyvendinim

o paslaugos 

Kitos 

paslaugo

s 

Kitos 

prekė

s 

 Sausis 0,00 0,00 0,00 0,00    

 Vasaris 0,00 0,00 0,00 0,00    

 Kovas 0,00 0,00 0,00 0,00    

1000,00 

1 

ketvirtis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8000,00 

 Balandis 0,00 0,00 0,00 0,00    

 Gegužė 0,00 0,00 0,00 0,00    

 Birželis 0,00 0,00 0,00 0,00    

3000,00 

2 

ketvirtis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8000,00 

 Liepa 126,00 0,00 0,00 0,00    

 Rugpjūtis 726,00 416,00 0,00 0,00    

 Rugsėjis 400,00 0,00 0,00 0,00    

3000,00 

3 

ketvirtis 1252,00 416,00 0,00 0,00 1668,00 1668,00 6332,00 

 Spalis 0,00 0,00 0,00 0,00    

 Lapkritis 755,00 90,00 3657,50 0,00    

 Gruodis 658,00 280,00 0,00 0,00    

1000,00 

4 

ketvirtis 1413,00 370,00 3657,50 0,00 5440,50 7108,50 891,20 

8000,00  2260,00 786,00 3657,50 0,00    

 

 

 

Europos sąjungos parama 
2019-aisiais buvo įgyvendinama 18 Europos Sąjungos (ES) lėšomis finansuojamų projektų 

darnaus judumo, viešosios infrastruktūros tvarkymo, e-rinkodaros srityse.  

Teikti pareiškiniai dokumentai 9 projektų finansavimui gauti (apie 2,2 mln. Eur.). 

Įgyvendinamų projektų siekiami rezultatai bus pristatyti vėlesnėse šios ataskaitos dalyse. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Neringos bendruomenė 
 

Geriausia gyventi Neringoje  – Vilniaus politikos analizės instituto paskelbtame savivaldybių 

gerovės indekse Neringos savivaldybė užėmė pirmąją vietą, pakildama iš 2018-aisiais užimtos 

trečiosios. Sudarant indeksą buvo vertinami 5 komponentai – socialinio saugumo, fizinio saugumo, 

gyvybingos ekonomikos, švietimo, sveikatos demografijos visuma.  

Lietuvos laisvosios rinkos instituto duomenimis, Lietuvos savivaldybių indekse tarp mažųjų 

savivaldybių Neringa užėmė 13-15 vietas ir surinko 60 balų iš šimto. Šiame vertinime maksimalų 

balą pelnė „Transporto sritis“. Neblogai įvertintos „Sveikatos ir socialinės rūpybos“ , „Investicijų ir 

plėtros“ bei „Mokesčių sritys“.  

2020-ųjų sausio 1-osios duomenimis Neringoje gyvenamąją vietą buvo deklaravę 5063 

asmenys (palyginimui 2019-ųjų pradžioje – 5025, 2018-ųjų – 4818). Išvykimą iš Neringos 

savivaldybės gyventi į užsienį ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui 2019-aisiais deklaravo 37 

asmenys (2018-aisiais – 49). Neringos savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius 

praėjusiais metais užregistravo ir įtraukė į valstybinę apskaitą: 22 gimimus (iš jų – 7 užsienyje 

įregistruotų gimimų apskaitymai); 69 santuokas (iš jų: 34 – registravimas, 34 – bažnyčioje sudarytų 

santuokų apskaitymas, 1 – užsienyje įregistruotos santuokos apskaitymas); 9 ištuokas. Mirties įrašai 

– 26.  

Savivaldybės gyventojų tarpe yra 48,8 proc. moterų ir 51,2 proc. vyrų. 69,3 proc. gyventojų 

sudaro darbingo amžiaus gyventojai. Tiesa, išlieka gyventojų senėjimo tendencija. Vidutinė tikėtina 

neringiškių gyvenimo trukmė praėjusiais metais pristatytais 2018-ųjų metų duomenimis – 80,4 metai 

– beveik penkiais metais aukštesnė nei Lietuvos (75,9 metai).  

Seniūnaičių rinkimai. Gyventojai pasyviai dalyvauja Neringos seniūnaitijų seniūnaičių 

rinkimuose, tiek teikdami kandidatūras, tiek balsuodami. Praėjusiais metais buvo skelbti seniūnaičių 

rinkimai, kurių metu išrinkta tik Taikos seniūnaitijos seniūnaitė, kuria tapo Giedrė Gerda Šeirė. 

Pakartotinių rinkimų metu, jau 2020-aisiais, išrinkta ir Kopų seniūnaitijos seniūnaitė – Raisa 

Kazlauskienė. Kandidatų į Pamario, Purvynės, Ievos Kalno, Gintaro Įlankos, Preilos ir Pervalkos 

seniūnaitijas neatsirado.  

 

SOCIALINĮ SAUGUMĄ ATSPINDINTIS INDEKSAS – 
AUKŠČIAUSIAS TARP ŠALIES SAVIVALDYBIŲ  

 

Neringoje ir vėl fiksuota mažiausiai socialinės pašalpos gavėjų, 2019 m. sausio 1-osios 

duomenimis –  registruotas vienas žemiausių nedarbo lygių šalyje – 4,7 proc. (šalies rodiklis siekė 8, 

7 proc.). Jau minėto Vilniaus politikos analizės instituto duomenimis, socialinį saugumą atspindintis 

indeksas Neringoje yra aukščiausias tarp šalies savivaldybių.  

 

Paslaugos, orientuotos 
 į visas tikslines grupes  
 
Piniginei socialinei paramai nepasiturintiems asmenims mokėti 2019-aisiais buvo skirta 50,5 



tūkst. Eur,  išleista – 30,5 tūkst. Eur. Nepanaudotos lėšos, siekusios 20 tūkst. eurų,  ir šiais metais 

paskirstytos kitoms socialinės reikmės ir paslaugoms finansuoti – 12 

tūkst. Eur skirta socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo sąlygoms 

gerinti ir darbo užmokesčiui didinti bei socialinių paslaugų priemonėms 

finansuoti. Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų finansavimui 

– 3,5 tūkst Eur, o būsto pritaikymui neįgaliam asmeniui – 4,5 tūkst. Eur.  

    Mažinant žmonių su judėjimo negalia atskirtį, Kopų g. daugiabutyje buvo įrengtas keltuvas 

ir turėklai, pritaikyti specialiųjų poreikių turinčiam žmogui. Būsto ir gyvenamosios aplinkos 

pritaikymui žmonėms su negalia iš Neringos savivaldybės biudžeto lėšų buvo panaudota 20,4 tūkst. 

Eur.  

Neringos miesto neįgaliųjų draugijai Neįgaliųjų reikalų departamentas skyrė naują automobilį. 

Dokumentus, reikalingus šiai transporto priemonei gauti padėjo parengti Neringos savivaldybė.  

Socialinių projektų, vykdomų nevyriausybinių organizacijų, daliniam finansavimui iš 

savivaldybės biudžeto buvo panaudota 8,1 tūkst. Eur.  

Individualios psichologo konsultacijos, teminės vaikų vasaros stovyklos (penkių dienų 

trukmės), vienos dienos teminės vaikų vasaros stovyklos organizuotos tęsiant ES lėšomis 

finansuojamo projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Neringos savivaldybėje“ įgyvendinimą.  

Sėkmingai buvo užtikrinama Neringos socialinio paslaugų centro veikla, kuriam skirta 205,4 

tūkst. Eur.  Į visas tikslines grupes orientuotas socialinis paslaugų centras be kitų veiklų miesto 

gyventojams teikė transporto organizavimo paslaugas, vykdė dienos užimtumo veiklas, kurias 2019-

aisiais lankė ženkliai daugiau asmenų – 151, organizavo Neringos senjorų išvykas. Buvo tęsiama 

Neringos trečiojo amžiaus universiteto veikla (lankė 100 senjorų).   

 

Siekiama išlaikyti gyventojams  
teikiamas subsidijas  
 

Itin mažas vartotojų skaičius, ilgos trasos bei tai, kad nesame patrauklūs kuro tiekėjams 

(biokuro vežimui nekompensuojamas persikėlimas keltu) lemia aukštas UAB „Neringos energija“ 

paslaugų kainas. Neringos savivaldybė ne tik siekia išlaikyti subsidijas  kainų skirtumams padengti, 

bet ir ieško alternatyvų. 

Kaip išeitis matoma atsinaujinančių išteklių energijos 

panaudojimas. Diegti atsinaujinančių  išteklių energijos panaudojimo 

sprendimus planuojama Neringos gimnazijos pastate, esančiame adresu 

G. D. Kuverto g. 12. Šių darbų įgyvendinimui jau patvirtintas Klimato 

kaitos programos finansavimas. Paraišką tokių sprendinių įgyvendinimui 

teikia ir  UAB „Neringos energija“.  

Subsidijoms kainų skirtumams padengti UAB „Neringos 

energija“, UAB „Neringos vanduo“ 2019-aisiais skirta 615,3 tūkst. Eur. 

 

Kokybiška ir prieinama 
sveikatos apsauga  

Mažinant žmonių su 
judėjimo negalia 
atskirtį, įrengtas 
keltuvas. 

 
Žengti pirmieji 

žingsniai diegiant 
atsinaujinančių 

išteklių energijos 
panaudojimą 



 

Neringos pirminės sveikatos priežiūros centre 2019 m. gruodžio 31-osios duomenimis buvo 

prisirašę 1908 gyventojai. Padidėjo apsilankymų pas gydytojus skaičius – 1735 apsilankymais 

daugiau nei 2018-aisiais. Daugiau suaugusių ir vaikų patikrinta profilaktiškai.  

Neringos pirminės sveikatos priežiūros centrui skirta 289,2 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų ir 

ši suma sudaro 27, 97 proc. visų įstaigos gautų pajamų. Daugiausiai – 

219,9 tūkst. Eur skirta ištisus metus dirbusiam Palaikomojo gydymo ir 

slaugos skyriui, kuriame stacionarias paslaugas gavo 113 pacientų.  

Greitosios medicinos pagalbos posto Juodkrantėje išlaikymui skirta 12,5 

tūkst. Eur. Fizioterapijos, rentgeno ir laboratorijos paslaugų teikimui – 6,0 

tūkst. Eur. Iš dalies finansuotas gydytojo odontologo atlyginimas – 6,6 

tūkst. Eur. Ambulatorinės gydytojo pagalbos teikimui po šeimos gydytojų 

darbo valandų, savaitgaliais ir švenčių dienomis iki 22.00 val. birželio 1 

d. – rugpjūčio 31 d. laikotarpiu skirta 5,0 tūkst. eurų. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugų teikimui 

– 23,7 tūkst. eurų. Įstaigos darbo sąlygų gerinimui skirta 10,0 tūkst. eurų, specialistų kvalifikacijos 

kėlimui – 3,0 tūkst. eurų. 

Neringos pirminis sveikatos priežiūros centras praėjusiais metais dar labiau pagerino paslaugų 

prieinamumą ir kokybę. ES ir Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamo projekto 

„Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas 

Neringos savivaldybėje“  metu buvo įrengtas vienas priklausomybės nuo 

opioidų pakaitinio gydymo kabinetas ir vienas DOTS (tiesiogiai stebimo 

tuberkulioze sergančių trumpo gydymo paslaugų teikimo) kabinetas. 

Įsigyta transporto priemonė – lengvasis automobilis, skirtas teikti ir 

vykdyti onkologinių ligų ir sveiko senėjimo srityje slaugos, slaugos ir 

palaikomojo gydymo paslaugas pacientų namuose.  

Neringą praėjusiais metais pasiekė dar vienas greitosios medicinos pagalbos automobilis, kurį 

perdavė Sveikatos apsaugos ministerija.  

Visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitoje, analizuojančioje 2018-ųjų metų duomenis, 

nurodoma, kad 33 visuomenės sveikatos stebėsenos rodikliai buvo geresni už Lietuvos rodiklį 

(aštuoniais daugiau nei 2017 m.), 9 rodikliai pateko į Lietuvos rodiklius atitinkančią rodiklių grupę 

(keturiais mažiau nei 2017 m.), 9 rodikliai buvo prasčiausių savivaldybių grupėje (vienu rodikliu 

mažiau nei 2017 m.). Išvengiamo mirtingumo rodiklis (25 proc.) buvo mažesnis nei Lietuvos rodiklis 

(30,5 proc.). Nebuvo savižudybių, neužregistruota ŽIV ir lytiškai plintančių ligų atvejų, jau ne 

vienerius metus neregistruojami tuberkuliozės atvejai. 35,9 proc. mokinių neturėjo ėduonies pažeistų, 

plombuotų ir išrautų dantų – tai beveik du kartus viršija Lietuvos vidurkį – 18,9 proc. 

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

lėšomis finansuotos 7 sveikatinimo veiklos priemonės, kurių dėka 

Neringoje tiek žiemą, tiek vasarą vyko jogos mankštos bei  kitokios fizinio 

aktyvumo skatinimo veiklos, įgyvendinta tabako ir alkoholinių gėrimų 

neteisėto narkotinių bei psichotropinių medžiagų vartojimo prevencinė 

programa. Sėkmingai vykdytas trimetis Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas – 

organizuotos pagyvenusiems asmenims, vaikams ir neįgaliesiems skirtos veiklos. 

 

Versli bendruomenė 
 

Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktus duomenis, Neringos savivaldybėje 2019 

metais buvo išduoti 936 verslo liudijimai gyventojams, iš jų  644 – su lengvatomis.   

Lietuvos laisvosios rinkos instituto duomenimis, Neringos „Investicinių ir plėtros“ rodikliai yra 

vieni aukščiausių tarp šalies savivaldybių.  

Savivaldybės 
skiriamos lėšos 

sudaro beveik 30 
proc. Neringos 

pirminės sveikatos 
priežiūros centro 

pajamų. 

 
Paslaugų įvairovei 
užtikrinti pasitelktos 
ir ES lėšos 

Sveikatinimo  - 
veiklos ir žiemos 
metu 
 



Praėjusiais metais su žvejų bendruomene bendradarbiauta siekiant statyti žvejų sandėlį su 

žuvies apdirbimo/perdirbimo patalpomis Preiloje bei infrastruktūrą greta. Šiems darbams įgyvendinti 

siekiama gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimą. Paraiškos teikiamos kartu su 

Neringos žvejais, kurie įsipareigotų naudoti projektų metu sukurtą infrastruktūrą pagal projektų 

tikslus bei vykdyti prisiimtus įsipareigojimus sukurtoje infrastruktūroje.  

 

 

Dėmesys skirtas švietimo  
sistemos būklės gerinimui 
 

Šiandieninėje savivaldybės švietimo sistemoje būtų galima išskirti kelis pagrindinius  tikslus, 

kuriais siekėme gerinti visos sistemos būklę. Siekėme užtikrinti ugdymo kokybę mokyklose, 

neformaliojo ugdymo organizavimą, mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, stabilų mokymo reikmių 

finansavimą.  

Neringos savivaldybė, siekdama tobulinti ugdymo kokybę, įsitraukė į visoje Lietuvoje 

vykdomą švietimo lyderystės projektą „Lyderių laikas 3“, kurio metu visos savivaldybės švietimo 

įstaigos, moderuojamos savivaldybės švietimo specialistų, kūrė pokyčių Neringos švietime projektą, 

siekdamos visų bendruomenės narių atsakomybės už mokymosi rezultatus ir ugdytinių asmenybės 

ūgtį. Minėto projekto tęstinumui numatytos lėšos mokytojų bendrųjų kompetencijų tobulinimui, 

bendradarbiavimo ir lyderystės stiprinimo renginių organizavimui. 

Aukštesnių ugdymo(-si) rezultatų siekiui yra numatoma aktyvinti ugdymo proceso stebėseną ir 

kryptingą pedagogų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimą, šiuolaikinių IT mokymo 

priemonių ir metodų diegimą ugdymo procese, įvairių tinklaveikos būdų ir formų panaudojimą 

atskirų mokytojų ar visos įstaigos kontekste.   

Opia problema išlieka švietimo, kaip ir kitų sričių, specialistų pritraukimas į švietimo įstaigas. 

Savivaldybė net 4 kartus skelbė konkursą Nidos lopšelio-darželio Ąžuoliukas direktoriaus  pareigoms 

užimti, tačiau norinčių neatsirado.  

Didelis dėmesys skiriamas mokinių užimtumui po pamokų. Mokiniai turi dideles galimybes 

rinktis neformaliojo ugdymo programas: sporto, muzikos, šokio, teatro, dailės arba lavinti savo 

įgūdžius po pamokų būreliuose ar dalykinėse konsultacijose.   

Neringos gimnazijoje 2019-aisiais mokslo metų pradžią pradėjo apie pusantro šimto vaikų (22 

auklėtiniai Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriuje). Nidos lopšelyje-darželyje 

„Ąžuoliukas“ 4-iose grupėse 2019-aisiais buvo ugdoma 50 ugdytinių, iš jų 13 jungtinėje  

priešmokyklinėje grupėje. Neringos meno mokykloje 2019 m. gruodžio 31-osios duomenimis mokėsi 

137 mokiniai, iš jų 122 vaikai (25 mokosi pagal 2 specialybes) bei 15 suaugusiųjų. Į Neringos sporto 

mokyklos ugdymo programas priimti 67 mokiniai. 

2019-aisiais Neringos savivaldybės švietimo įstaigoms skirta – 1942,8 tūkst. Eur (2018 m.  –

1747,7 tūkst. Eur). Nidos lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“ – 375,4 tūkst. Eur , iš jų mokinio krepšelis 

iš valstybės biudžeto – 70,4 tūkst. Eur. Neringos gimnazijai – 1047,4 tūkst. Eur, iš jų mokinio 

krepšelis iš valstybės biudžeto – 305,8 tūkst. Eur. Neringos meno mokyklai – 317,4 tūkst. Eur, iš jų 

speciali tikslinė dotacija – 12,6 tūkst. Eur. Neringos sporto mokykla – 202,6 tūkst. Eur, iš jų speciali 

tikslinė dotacija – 3,2 tūkst. Eur.  

 

 

KURORTO INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS IR 
PRIEŽIŪRA 

 

Nedidelei Neringos bendruomenei tenka rūpintis infrastruktūra, kuri skirta aptarnauti daugiau 

nei pusę milijono lankytojų per metus. Praėjusieji metai išsiskyrė proveržiu tvarkant Neringos 



infrastruktūrą. Prasidėję darbai –  daug metų trukusių teritorijų planavimo procedūrų, techninės 

dokumentacijos rengimo bei finansavimo šaltinių paieškų rezultatas.  

Neringos savivaldybės teritorijų valymą, priežiūrą ir tvarkymą vykdančiai BĮ „Paslaugos 

Neringai“ praėjusiais metais skirta – 1391,7 tūkst. Eur (priešgaisrinės tarnybos funkcijai iš valstybės 

biudžeto skirta – 114,3 tūkst. Eur). Miesto tvarkymo ir priežiūros darbams pagal koncesijos sutartį 

skirta – 486,6 tūkst. Eur. 

 

Gatvių ir takų atnaujinimo darbai  
vyko visoje Neringoje  
 

Didžiausias 2019-ųjų metų susisiekimo infrastruktūros 

projektas – įgyvendinta Purvynės gatvės rekonstrukcija, įrengiant 

lietaus nuotekų sistemą, pėsčiųjų ir dviračių takų jungtis, papildomas 

vietas automobilių statymui, atnaujinant apšvietimą. Įrengta atskira 

dviračiams skirta juosta įsiliejo į Europos dviračių takų tinklą. 

Rekonstrukcijos darbai finansuoti Kelių priežiūros ir plėtros 

programos lėšomis – 2018-aisias skirta 327,7 tūkst. Eur, o 2019-

aisiais 1165,0 tūkst. Eur. Neringos savivaldybė prie darbų 

įgyvendinimo prisidėjo skirdama 17 477,88 Eur.  
Nidoje buvo atnaujinamas takas greta lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“, greta Neringos sporto 

mokyklos einančio tako atkarpa. Taip pat takas vedantis į paplūdimį ties Mažąja gelbėjimo stotimi. 

Juodkrantėje atnaujintas palei Gintaro įlankos gatvę einantis pėsčiųjų takas. Pėsčiųjų šaligatvis 

atnaujintas Pervalkoje (skvere netoli autobusų stotelės). Su Preilos gatve sutapatintas dviračių takas, 

čia paklojant viršutinį asfaltbetonio sluoksnį.  Atnaujinta aikštelė greta Nidos prieplaukos pastato. 

Atlikti išdaužų užtaisymai bei ištisinis asfaltavimas – Pervalkos, Preilos ir Kuršių gatvėse, 

Juodkrantės sveikatingumo take.  

 
Suplanuoti darbai leis siekti darnaus 
judumo tikslų įgyvendinimo  

 

Praėjusiais metais parengtas Taikos gatvės 

rekonstrukcijos projektas, kuriam išduotas statybą 

leidžiantis leidimas. Planuojamos rekonstruoti gatvės 

atkarpos ilgis – 1,72 km. Vyriausybės nutarimu lėšos 

rekonstrukcijai – 1 milijonas eurų – numatytos 2020 metų 

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų 

rezerve valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, 

finansuoti. Dalis rangos darbų taip pat bus atliekama 

įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą 

projektą „Darnaus judumo priemonių diegimas Neringos 

savivaldybėje“. Projekto metu taip pat būtų atliekami Nidos 

centrinės dalies tvarkybos darbai.  

 
Įgyvendinta Purvynės gatvės 

rekonstrukcija  

 
Pasirengta Taikos gatvės 

rekonstrukcijai 



Parengta dokumentacija pėsčiųjų ir dviračių tako 

Nidoje rekonstrukcijai. Greta pajūrio apsauginio 

kopagūbrio einantis takas prasideda ties Nidos šiauriniu 

paplūdimiu  ir baigiasi ties viešbučiu „Oro Nida“. 

Planuojama, kad dalis tako rekonstrukcijos darbų bus 

įgyvendinta ES lėšomis.  

Bus tvarkomi ir laiptai į Parnidžio kopą. Pėsčiųjų 

tako, laiptų, kitų inžinerinių statinių, sutvarkant prieigas į 

Parnidžio kopą statybų projektas jau pristatytas 

visuomenei viešojo svarstymo metu. ES lėšomis 

finansuojamą projektą įgyvendina Valstybinė saugomų 

teritorijų tarnyba.  

Pervalkai svarbus pasiekimas – į gyvenvietės 

paplūdimio prieigas atvesta elektra.  

 

Tęstas viešųjų tualetų atnaujinimas 
 

Du viešieji tualetai atnaujinti Nidoje – ties Mažąja 

gelbėjimo stotimi ir Šiauriniu gelbėjimo postu. Šie tualetai ne tik 

pritaikyti žmonių su judumo problemomis, poreikiams, bet ir 

mažus vaikus turinčioms šeimoms – juose galima rasti vystymo 

lentas. Pasiekta, kad dauguma konteinerinių tualetų būtų prijungta 

prie vandens ir nuotekų tinklų.  

 

 

 

 

Atliekų tvarkymo naujovės –  
mažiau vizualinės taros  

 
Nidos Purvynės gatvės teritorijoje panaikinta Didžiųjų atliekų aikštelė – atlikti teritorijos 

valymo darbai. Nors Didžiųjų atliekų aikštelė buvo skirta tik vidaus bei lauko baldams, 

nesudaužytoms kriauklėms, klozetams ir vonioms, nepaisant nurodytos informacijos, gyventojai šioje 

vietoje atsikratydavo ir statybinėmis ir griovimo atliekomis, elektros įranga.  

Rengtasi projekto  „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos m., Skuodo 

ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“ įgyvendinimui. Neringos savivaldybės teritorijoje 

bus įrengta 30 vnt. požeminių konteinerių aikštelių. Iš viso planuojama įsigyti 143 konteinerius, iš 

kurių: 34 vnt. mišrioms atliekoms, 30 vnt. popieriui, 30 vnt. plastikui, 30 vnt. stiklui, 19 vnt. 

žaliosioms atliekoms. Praėjusiais metais buvo derinamos aikštelės vietos. Atsižvelgiant į tai, kad L. 

Rėzos g. 56 suprojektuotos aikštelės vietą atmetė Kultūros vertybių apsaugos departamentas, buvo 

suprojektuota aikštelė tokiu pačiu adresu, tik kitoje vietoje. Gyventojams, nepritarus aikštelės, adresu 

Skruzdynės g. 22, įrengimui (aikštelė pateko į jų sklypų sanitarines zonas), buvo surasta kita vieta, 

adresu G. D. Kuverto g. 11.  

 

Visuomeninių pastatų tvarkyba –  
kokybiškos paslaugos bendruomenei,  
naujos erdvės renginiams, iniciatyvoms,  

 

 
Suplanuoti pėsčiųjų ir dviračių tako 

Nidoje rekonstrukcijos darbai 

 
Dauguma konteinerinių tualetų 

prijungta prie vandens ir 

nuotekų tinklų  



Praėjusiais metais pradėta Nidos kultūros ir 

turizmo informacijos centro „Agila“ pastato 

rekonstrukcija – atlikti pastato ardymo darbai. Kilus 

pagrįstų abejonių dėl darbų rangovo faktiškai atliktų 

darbų kiekio, planuojamų darbų apimties bei daugiau 

nei mėnesį nevykstant rekonstrukcijos darbams, 

Neringos savivaldybės administracija priėmė sprendimą 

nutraukti Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro 

„Agila“ rekonstrukcijos darbų sutartį. Dėl galimo 

sukčiavimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir 

dokumentų klastojimo vykdant Nidos kultūros ir 

turizmo informacijos centro „Agila“ rekonstravimo darbus pradėtas ikiteisminis tyrimas. Ikiteisminis 

tyrimas pradėtas dėl rekonstrukcijos darbų rangovo veiksmų. Atsižvelgiant į planus atsinaujinusio 

pastato duris atverti 2021-aisiais metais, kuomet Neringa neš Lietuvos kultūros sostinės titulą, 

Neringos savivaldybė suskubo pradėti viešojo pirkimo procedūras, užtikrinančias rekonstrukcijos 

darbų tęstinumą. 

Atsižvelgiant į viešojo pirkimo rezultatus, Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro 

„Agila“ rekonstrukcijos darbų sutartis 2020 metų sausio 3-ąją pasirašyta su ūkio subjektų grupe, kurią 

sudaro UAB „Gilesta“ ir UAB „Imstata“. Pagrindinis partneris – UAB „Gilesta“. Sutarties kaina – 

6.358.073,87 eurai su PVM. Darbų atlikimo terminas – 18 mėnesių nuo statybvietės perdavimo 

rangovui. 

Juodkrantės mokyklos pastatas perduotas Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai (Neringos 

savivaldybės tarybos sprendimas priimtas 2018 m. sausio 25 d.). Atlikus pastato rekonstrukciją bus 

įkurtas Kuršių nerijos nacionalinio parko lankytojų centras, pritrauksiantis į Juodkrantę daugiau 

renginių, iniciatyvų ir svečių.  

 

Pradėti Neringos gimnazijos Juodkrantės pradinio ir 

ikimokyklinio ugdymo skyriaus vidaus patalpų ir inžinerinių 

tinklų remonto darbai, kurių sutarties vertė 190046, 1 Eurų. 

Darbai bus atliekami tik Neringos savivaldybės biudžeto 

lėšomis. 

 

 
 
 

Kultūrinio ir istorinio paveldo puoselėjimas  

 
Įgyvendinti Nidos evangelikų liuteronų bažnyčios 

pastato išorės tvarkybos darbai, kurie atlikti projekto „Nidos 

evangelikų liuteronų bažnyčios Nidoje tvarkyba, pritaikant 

kultūrinėms ir socialinėms reikmėms“ lėšomis.  Bendra 

projekto vertė – 126,5 tūkst. Eur. Projektui skirtos lėšos iš 

Europos regioninės plėtros fondo – 93 235,21 Eur. Neringos 

savivaldybės administracija prie projekto įgyvendinimo 

prisidėjo investicijų projekto, projektinio pasiūlymo bei 

paraiškos parengimu ir finansiniu 19 tūkst. Eur įnašu.  Taip 

pat įgyvendintos viešųjų pirkimų procedūros dėl pastato 

vidaus tvarkybos darbų, kurie bus atliekami tik Neringos 

savivaldybės biudžeto lėšomis. 

 
Pradėta Nidos KTIC „Agila“ 

rekonstrukcija  

 
Tvarkomas Juodkrantės darželio 

pastatas 

 
Sutvarkyta Nidos evangelikų liuteronų 

bažnyčia leis ją dar labiau panaudoti 

ir kaip kultūrinių renginių erdvę   



Patvirtintas ES finansavimas projektui, kurio 

metu bus tvarkomas dar vienas kultūros paveldo 

objektas –  Preilos bibliotekos pastatas. Projektas 

bus įgyvendinamas kartu su Kaliningrado 

filharmonija. Projekto vertė – 716,9 tūkst. Eur.  

Įamžintas Eduardo Štelmacherio atminimas – 

greta Juodkrantės bendruomenės namų iškilo 

ažūrinių formų rotonda. Istoriniuose atvirktuose 

tokia pasisėdėjimui skirta vieta buvo greta vilos 

„Monbijou“, kuri šiandiena ir atlieka Juodkrantės 

bendruomenės namų funkciją. Greta rotondos įrengta 

ir vandenpilė.  

 
Parama skirta daugiabučių  
renovacijai  
 

Daugiau nei po dešimtmečio pertraukos Neringoje pradėtas dviejų daugiabučių 

modernizavimas Taikos ir Kopų gatvėse.  Investiciniai planai iš viso parengti 15 daugiabučių. 

Norėdama paspartinti renovaciją, Neringos savivaldybė pirmoji šalyje prie investicijų plane nurodytų 

išlaidų nusprendė prisidėti net 20 procentų, tad galutinė parama renovacijos rangos darbams sudaro 

50 procentų. 

 

 

 

 

 
Dar daugiau aktyvaus    
laisvalaikio erdvių  
 
Vasaros pradžioje aikštyne prie Neringos 

gimnazijos buvo įrengtos viešos tinklinio ir 

badmintono aikštelės.  

Nauja mažojo futbolo aikštelėje įrengta 

greta Juodkrantės pajūrio apsauginio kopagūbrio, 

teritorijoje, esančioje Žaliajame kelyje. Ateityje 

čia taip pat numatoma įkurti lauko teniso, padelio, 

krepšinio aikšteles. Taip vaikų žaidimo aikštelę bei 

lauko treniruoklius. Numatyti vietas stalo tenisui.  

 

 

Neringa – darnios aplinkos pajūrio kurortas  
 
„Darnaus teritorijos vystymo užtikrinimo garantas galėtų būti atskiras Kuršių nerijai skirtas 

įstatymas“ – konstatavo praėjusiais metais vykusio forumo „Kuršių nerija mums ir pasauliui“  

dalyviai.  

Forumą organizavo Valstybinė kultūros paveldo komisija, Neringos savivaldybė ir Kuršių 

nerijos nacionalinio parko direkcija. Forumą globojo Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros 

komitetas. Dėl Kuršių nerijos įstatymo parengimo praėjusių metų rugpjūtį kreiptasi į Lietuvos 

Respublikos Seimą.   

 
Juodkrantėje įrengta Rotonda  

 
Juodkrantėje pradėtas vystyti naujas aktyvaus 

laisvalaikio aikštynas 



 

Pirmoji savivaldybė,  
tarusi „NE“ vienkartiniam plastikui   
 

 
Neringos savivaldybė, Lietuvos buriuotojų sąjunga ir Kuršių nerijos nacionalinio parko 

direkcija pasirašė memorandumą „Ne plastiko bangai“. Memorandumo tikslas – sumažinti 

vienkartinių plastikinių gaminių vartojimą Neringoje bei neigiamą plastikinių gaminių poveikį į 

UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įrašytai Kuršių nerijos aplinkai. 

Praėjusiai metais pradėtas įgyvendinti projektas „Kuršių nerija: kova su gaisrais“ . Projektą 

kartu įgyvendina BĮ „Paslaugos Neringai“, kurios struktūroje yra Juodkrantės ugniagesių komanda, 

ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje esantis Nacionalinis parkas „Kuršskaja kosa“. Projekto 

metu „Paslaugos Neringai“ įsigys naują priešgaisrinį automobilį. 

 
Diegiami darnaus judumo principai 

 
Didėjantys automobilių srautai 2019-aisiais skatino didesnį dėmesį skirti Neringos 

savivaldybės darnaus judumo strateginio plano sprendinių įgyvendinimui.  Didžiausias automobilių 

srautų didėjimas vietinės rinkliavos už įvažiavimo į Neringą sistemoje fiksuotas pavasario-vasaros 

mėnesiais – nuo gegužės 1-osios iki rugpjūčio 31-osios. Šiuo laikotarpiu buvo itin aktualios 

automobilių statymo problemos, tad šiam klausimui skirtas kelis 

kartus didesnis dėmesys.  

2019-aisiais buvo vykdomos automobilių stovėjimo aikštelės, 

esančios Nidos pietinėje dalyje, greta Taikos gatvės, detaliojo plano 

rengimo procedūros, analizuojančios transporto priemonių stovėjimo 

vietų gausinimą.  

Partnerio teisėmis Neringos savivaldybė dalyvauja projekte „Automobilių statymas tampa 

išmanus“, kuriuo siekiama optimizuoti automobilių statymą,  

naudojant pažangius IT sprendimus.  Projekto 

metu bus sukurtos priemonės, suteikiančios vartotojui 

ne tik daugiau būdų atsiskaityti už paslaugas, bet ir 

informaciją apie galimybes pastatyti automobilį tam 

tikroje aikštelėje. Tikimasi, kad bendradarbiaujant su 

verslo atstovais bei bendruomene, bus kuriamos 

papildomos paslaugos, skatinančios rinktis keliavimo 

būdą ne asmeniniu automobiliu.  

Metų pabaigoje patvirtintos vietinės rinkliavos už 

įvažiavimą į Neringą naujovės, apimančios transporto 

srautų reguliavimo problemų sprendimą vasaros metu 

ir  naujas lengvatas moksleiviams bei  kurorto renginių 

svečiams. 

Įgyvendinant projekto „CO2 mažinimas logistikoje“ veiklas įsigyta elektra varoma transporto 

 

Ieškoma galimybių 
efektyviai spręsti 

automobilių statymo 
problemas 

 
Konsoliduotam prekių vežimui – elektra 

varoma transporto priemonė 



 priemonė  –  Nissan e-NV200, skirta naudoti 

konsoliduotam Neringos savivaldybės įstaigų 

prekių pristatymui. Įgyvendinto projekto vertė 

78,2 tūkst. Eur. Veiklų įgyvendinimui skirta 85 % 

ES lėšų  –66,5 tūkst. Eur, Neringos savivaldybės 

indėlis – 11,7 tūkst. Eur.  

Įrengtos dvi naujos didelės galios 

elektromobilių įkrovimo prieigos – po vieną 

Nidoje ir Juodkrantėje. Kiekvienoje stotelėje 

galima įkrauti po du automobilius. Įgyvendinto 

projekto vertė – 55,5 tūkst. Eur, iš kurių  85 % (47, 

2 tūkst. Eur)  skirta iš Europos regioninės plėtros 

fondo, 15 % – iš Neringos savivaldybės biudžeto 

lėšų. 

Pietinėje Preilos gyvenvietės dalyje, senojo žvejų uosto teritorijoje, įrengtas inžinerinis statinys  

– pontoninis tiltas, skirtas mažiesiems laivams prisišvartuoti.  Ilgalaikį materialųjį turtą – pontoninį 

tiltą Neringos savivaldybės nuosavybėn neatlygintinai perdavė UAB „Preilos uostas“. Neringos 

savivaldybės nuosavybėn taip pat perduotas įvažiavimo 

kelias. Senojo Preilos žvejų uosto ir jo aplinkos 

komplekso teritorijoje įrengtas laivų nuleidimui bei jų 

iškėlimui skirtas slipas bei žvejų įrangos iškrovimui 

skirta aikštelė. Visi šie objektai skirti naudotis vietos 

bendruomenei bei kurorto svečiams. Šiais žingsniais 

įgyvendinama Taikos sutartis, sudaryta tarp Neringos 

savivaldybės, UAB „Preilos uostas“ ir kitų 

suinteresuotų šalių, siekiant taikiai užbaigti teisminį 

ginčą dėl statybos Preilos g. 101 bei Preilos g. 103. 

 
 
 
 
 
 

Kuriama turizmui palanki aplinka  

 Turistų srautų didėjimą Neringoje 2019-aisiais 

atspindėjo įvairūs šaltiniai – ženkliai didesnius automobilių  

srautus fiksavo AB „Smiltynės perkėla“ ir vietinės 

rinkliavos už įvažiavimą į Neringą sistema, Statistikos 

departamento pateikiamais duomenimis nakvynių skaičius 

apgyvendinimo įstaigose išaugo daugiau nei 20 procentų 

lyginant 2019-uosius metus su 2018-aisiais (daugiau nei 50 

procentų augimas stebimas II ir III ketvirtį), daugiau 

lankytojų apsilankė turizmo informacijos centre. Klaipėdos 

uoste apsilankė 51 kruizinis laisvas,  preliminariai atplukdęs 

68 tūkst. turistų, kurių didžioji dalis rinkosi viešnagę 

Neringoje (2020-aisiais jau registruoti 76 kruiziniai laivai).  

Tarp apsilankiusiųjų Nidos kultūros ir turizmo 

informacijos centre „Agila“ 2019-aisiais pirmavo lankytojai iš Vokietijos (37.19 proc.), Lietuvos  (35, 

08 proc.), Rusijos (5, 85 proc.), Prancūzijos (3.51 proc.), Latvijos  (2,94 proc.).  

 
Nidoje ir Juodkrantėje – elektros   įkrovimo 

prieigos  

 
Įgyvendinant Taikos sutartį įrengtas 

pontoninis tiltas  

 
Pasaulinės turizmo dienos proga – 

išbandymas turizmo informacijos 

specialisto pareigose   



Neringa pristatyta turizmo renginiuose ir parodose Lietuvoje (2 paroda), Latvijoje, Jungtinėje 

Karalystėje (2 parodose), Vokietijoje. Taip pat Vokietijoje ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje 

vykusiose verslo misijose. Šalies ir užsienio žiniasklaidoje buvo inicijuotos publikacijos apie 

Neringos turizmo išteklius.  

Kurorto turizmo paslaugų įvairovę 

neabejotinai praplės 2019-aisiais priimtas 

Vyriausybės nutarimas Neringos savivaldybės 

nuosavybėn perduoti Nidos ir Juodkrantės švyturius. 

Neringos savivaldybei inicijavus, buvo perduotas 

Nidos švyturys kartu su pastatu-generatorine bei 

Juodkrantės švyturys kartu su techniniu pastatu. Jau 

šių metų pradžioje Nidos švyturys patikėjimo teise 

valdyti ir disponuoti perduotas biudžetinei įstaigai 

Neringos muziejai, kuri turės pasirūpinti jo 

įveiklinimu ir  atvėrimu visuomenei. 

Įgyvendinant Europos sąjungos struktūrinių 

fondų lėšomis finansuojamus projektus viešose vietose daugėjo informacijos apie įvairius Neringos 

lankytinus objektus. Nuo praėjusių metų prie įvairių lankytinų objektų esančiuose informaciniuose 

stenduose galima išvysti pritvirtintas lenteles su QR kodais, kuriuos nuskanavus galima parsisiųsti 

virtualaus gido mobiliąją programėlę, pateikiančią tris skirtingus pažintinio turizmo maršrutus - 

pėsčiomis, dviračiu ir laivu.  Maršrutai apima Neringos ir Šilutės rajono teritorijose esančius gamtos 

ir kultūros paveldo objektus.   

Neringos gyvenvietėse jau galima rasti 

naujus  ženklinimo infrastruktūros objektus – 

bareljefinę 3D plokštę, tris taktilinius žemėlapius, 

dvylika informacinių stendų Brailio raštu. Iškilias 

linijas bei kitus žymėjimus turintys ženklai su 

Neringa bei jos lankytinais objektais supažindina 

juos  liečiant ir yra skirti akliesiems ir silpnaregiams. 

Ženklinimo įrengti įgyvendinant projektą „Turizmo 

informacinės infrastruktūros sukūrimas ir 

pritaikymas neįgaliųjų poreikiams pietvakarinėje 

Klaipėdos regiono dalyje“. 

Kartu su Klaipėdos regiono savivaldybėmis, 

Birštono, Druskininkų, Palangos kurortais, partnerio 

teisėmis dalyvauta turizmo e. rinkodaros projektuose.  

 

 

Neringa – kultūros sala 

 
Turizmo paslaugų įvairovę praplės švyturių 

perdavimas savivaldybei  

 
Nauji informaciniai ženklai  pritaikyti 

akliesiems ir silpnaregiams   



 
Kultūrinį kurorto gyvenimą 2019-

aisiais lydėjo ne viena nauja Neringos 

savivaldybės ar jai pavaldžių institucijų 

iniciatyva. Po kelių metų pertraukos net 

dviem asmenybėms suteiktas  Neringos 

miesto garbės piliečio vardas.  

Praėjusiais metais buvo rengiamos ir 

visuomenei pristatytos Neringos 

savivaldybės 2020–2030 metų kultūros 

politikos kaitos gairės, kurias Neringos 

savivaldybės taryba patvirtino 2020 m. 

sausio 30 d. priimtu sprendimu.  

 

Neringos renginių programą  
lydėjo naujovės  

 
Minėdama Raganų kalno 40-ąją 

sukaktį Neringa pirmą kartą prisijungė prie 

Klaipėdos šviesų festivalio programos. 

Iniciatyvos dėka Juodkrantėje apsilankė 

įprastai vasario mėnesiui  nebūdingas 

lankytojų skaičius.  Į pagalbą pasitelkiant 

Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto 

studentus buvo apšviesta dvylika medinių 

skulptūrų, o pamaryje įkurdintos suomių 

menininko Aleksander Reichstein 

šviečiančios instaliacijos „Jie buvo čia“.  

Praėjusiais metais Neringos 

savivaldybė priėmė sprendimą vasaros 

pradžią skelbiantį festivalį „Sveika, Neringa“ organizuoti Juodkrantėje, taip dar labiau 

aktualizuojant šios gyvenvietės aktyvaus laisvalaikio galimybes. Festivalis „Benai, plaukiam į Nidą“ 

minėjo 25-ąją gyvavimo sukaktį.  

 Įvyko šokio ir istorijos spektaklio-ekskursijos 

,,Užpustyti“ ant Parnidžio kopos Nidoje premjera. 

Režisierė – Agnija Šeiko. 

Pavyko pasiekti, kad Neringoje vyktų Pasaulio 

Lietuvių Bendruomenės ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Sąjungos lyderių suvažiavimas, sulaukęs 70 dalyvių iš 

27 šalių.  

Pirmą kartą vyko Juodkrantės kurorto dienos, 

kurias organizavo Liudviko Rėzos kultūros centras bei 

Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ 

organizuojamos Prancūzų kultūros dienos.  

Neringos savivaldybės biudžeto lėšos – 138 500 Eur skirta 21 iš dalies finansuotam kultūros ir 

meno sričių bei programų  projektui. Kultūros ir meno renginių organizavimui ir rėmimui iš viso 

skirta  – 312,1 tūkst. Eur. 

Kultūros įstaigoms 2019-aisiais skirta – 937,0  tūkst. Eur (2018-aisiais – 869,4 tūkst. Eur). 

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešajai bibliotekai – 208,6 tūkst. Eur. „Neringos  

 

 
Paminėtas Raganų kalno 40-metis 

 

 
Neringoje susitiko Pasaulio lietuviai 



muziejams“ – 140,6  tūkst. Eur. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centrui „Agila“ – 406,6 tūkst. 

Eur. Liudviko Rėzos kultūros centrui –181,2  tūkst. Eur. 

 

Kuršių nerijos nematerialaus kultūros  
paveldo sklaida sulaukė atgarsio  

 
Tai, kad Neringos šventės prisideda prie Kuršių nerijos nematerialaus kultūros paveldo sklaidos 

patvirtina faktas, kad Lietuvos bankas išleido dvi 1,5 Eur ir 10 Eur nominalų numizmatines vertybes 

– monetas, kurios skirtos bumbinamosios stintų žvejybos tradicijos įamžinimui. Neringos 

savivaldybės iniciatyva šių monetų pristatymas vyko ir Nidoje, likus savaitei iki šiai tradicijai garsinti 

skirtos „Stintapūkio“ šventės.  

Reikšmingas įvykis – pristatyta Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir 

archeologijos instituto vyresniosios mokslo darbuotojos doc. dr. Nijolės Strakauskaitės monografija 

„Juodkrantės kurorto „aukso amžius“: nuo susikūrimo iki XIX a. viduryje iki katastrofos 1945“ 

(Lietuvių ir vokiečių kalbomis). Neringos savivaldybės biudžeto lėšos šios knygos leidybai skirtos 

2018-aisiais.  

Knygų leidybai 2019-aisiais metais Neringos savivaldybė skyrė kiek daugiau nei 11 tūkst. Eur.  

 

Neringa – Lietuvos kultūros sostinė  
2021-aisiais 
 

Sukurtas ir visuomenei pristatytas Neringos – 2021-ųjų Lietuvos kultūros sostinės prekės 

ženklas. Neringai tekusį titulą reprezentuoja ir prekės ženklą lydi šūkis „Neringa – kultūros sala“. 

Užduotis sukurti prekės ženklą patikėta Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto studentams. 

Didžiausio įvertinimo ir palaikymo sulaukė Gabrielės Račkauskaitės bakalaurinis darbas (darbo 

vadovas lektorius Martynas Lapas). Su G. Račkauskaitės sukurtu prekės ženklu vėliau dirbta ieškant 

patrauklesnio užrašo, tobulinant vizualizaciją. Kuratoriai: prof. Alvydas Klimas, lektorius M. Lapas.  

 

Dėmesys – miestui nusipelniusioms  
asmenybėms  

 
 Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Neringos miesto Garbės piliečio vardas suteiktas 

Prezidentui Valdui Adamkui už ilgametę reikšmingą tarptautinio Tomo Mano festivalio globą ir 

nuolatinį rūpinimąsi Kuršių nerijos gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimu bei Neringos vardo 

garsinimu visame pasaulyje.  

Neringos miesto garbės piliečio vardas taip pat pirmą kartą suteiktas moteriai – pedagogei, 

rašytojai, visuomenės veikėjai Aldonai Balsevičienei už Neringos bendruomenei reikšmingą 

pedagoginę, vadybinę ir aktyvią visuomeninę veiklą bei ilgametį Juodkrantės istorinės atminties 

puoselėjimą, literatūriškai fiksuojant vietos žmonių istorijas, vietos tapatybės sklaidą.  

 



  
Neringos miesto Garbės piliečiai – Prezidentas Valdas Adamkus ir Aldona Balsevičienė 

 

Martyno Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premija Neringos savivaldybės tarybos 

sprendimu skirta prof. dr. Ruth`ai Leiserowitz už Kuršių nerijai ir Mažosios Lietuvos (Prūsų 

Lietuvos) kultūros tradicijai reikšmingą, aktyvią ir kūrybišką veiklą mokslinėje tiriamojoje ir kultūros 

puoselėjimo veikloje.  

 

 

Sezoniškumą sprendžiantys sporto renginiai 
 

Kūno kultūros ir sporto projektams įgyvendinti skirta 23 950, 00 Eur – finansavimas skirtas 9 

Neringoje vykusioms iniciatyvoms.  

Baigiantis vasarai gausų būrį svečių į kurortą pritraukė tradicinės sporto žaidynės „Rotariada“, 

kuriose dalyvavo apie tūkstantį dalyvių iš Lietuvos Rotary, Rotaract, Interact klubų bei svečių iš 

užsienio šalių. Paskutinį rugsėjo savaitgalį Nidoje vyko tradicinis, jau 20-asis Nidos pusės maratono 

bėgimas, kuriame užsiregistravo daugiau nei 1000 dalyvių. Spalio mėnesį Juodkrantėje vyko daugiau 

nei 800 sportininkų iš Lietuvos, Estijos, Latvijos, Rusijos, Baltarusijos, Portugalijos pritraukusios 

orientavimosi varžybos „Lietuvos taurė 2019“.  

Neringą pasiekė puiki žinia – 2020-ųjų vasaros pabaigoje Nidoje bus organizuojama „Platu 25“ 

pasaulio čempionatas – praėjusiais metais įvyko pirmieji susitikimai su  čempionatą 

organizuojančiais „Gero vėjo klubas“ atstovais.  

 

 
Paslaugų įvairovę gerinančios investicijos 
 

2019-ieji Neringai buvo reikšmingi ir 

įgyvendintomis ar pradėtomis įgyvendinti verslo 

iniciatyvomis.  

Tiek gyventojams, tiek kurorto nuolatiniams 

svečiams reikšmingu įvykiu tapo baigti Nidos 

prieplaukos tvarkybos darbai. Šis nekilnojamojo 

kultūros paveldo objektas iškilo 1976-aisiais. 

Modernistinės architektūros pavydžiu laikomo pastato 

autorius – architektas Alfredas Paulauskas (1928–

2013). Atnaujinat pastatą palikta švartavimosi vieta 

laivui „Raketa“. Susitarus valstybinėms institucijoms 

bei verslui, Nidos prieplaukoje turėtų veikti ir labai reikalingas laivybos su Kaliningrado sritimi 

muitinės ir pasienio postas. 

 
Duris atvėrė atsinaujinusi Nidos prieplauka 



Praėjusių metų vasarą paskelbta žinia apie 

beveik 20 mln. Eur investiciją Nidoje. Netruko 

prasidėti ir darbai – pradėta komplekso, iki šiol 

žinomo pavadinimu „Auksinės kopos“, 

rekonstrukcijos darbai. Planuojama rekonstruoti 

beveik 9 tūkst. kv. m ploto pastatus. Trijų aukštų ir 

trijų korpusų komplekse suplanuoti 55 apartamentai. 

Greta pastato ketinama statyti restoraną. Prie pastato 

suplanuota 60 vietų automobilių stovėjimo aikštelė. 

Taip pat ketinama įrengti SPA, vidaus, lauko 

baseinus, pirtis, privatų sporto klubą.  

Nuosekliai vyko poilsio namų „Linėja“ (Taikos 

g. 18) rekonstrukcija. Atsinaujinę poilsio namai teiks 

svorio reguliavimo ir osteopatijos paslaugas, į pagalbą pasitelkiant modernias technologijas. 

Planuojama, kad paslaugos rekonstruotose poilsio namuose bus teikiamos visus metus.   

Rengiama dokumentacija Purvynės gatvės teritorijos vystymui, numatant tolimesnę teritorijoje 

esančių pastatų rekonstrukciją (nekilnojamojo turto bendrovių grupė „Inreal“).  

 
Pradėti komplekso „Auksinės kopos“ 

rekonstrukcijos darbai  


