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Gerbiami Neringos savivaldybės tarybos nariai, kurorto gyventojai, verslininkai, miesto 

įstaigų ir įmonių vadovai, 
 

„Neringa – unikalaus kraštovaizdžio ir darnios aplinkos pajūrio kurortas, išsiskiriantis 
svetinga bendruomene, saugia ir patrauklia aplinka gyvenimui ir poilsiui, kokybiškomis ir 
išskirtinėmis paslaugomis turistams bei lankytojams, ir puoselėjantis kultūrinį, istorinį paveldą bei 

savitą etninę kultūrą“, – skelbia Neringos savivaldybės plėtros  2014–2020 metams vizija. 
Apibendrindamas praėjusius 2017-uosius metus drąsiai galiu teikti, kad šioje vizijoje 

išdėstyti prioritetai išliko kelrodėmis žvaigždėmis planuojant savivaldybės darbus ir juos 
įgyvendinant. 

Siekdami užtikrinti saugią ir patrauklią aplinką gyvenimui, reikšmingą dėmesį skyrėme 

gyvenamojo būsto problemų, švietimo sistemos keliamų iššūkių sprendimui. Inicijavome darbus, 
kurių dėka pradėtos tvarkyti mažiesiems skirtos viešos žaidimų erdvės, vystyta aktyvaus laisvalaikio 

infrastruktūra, kuria naudojasi tiek gyventojai, tiek Neringos svečiai.  
Patikėtas Lietuvos kurortų asociacijos vairas skatino dar didesnį dėmesį skirti turizmo 

politikai. Eidamas Lietuvos kurortų asociacijos prezidento pareigas dar labiau įsitikinau, kad 

skirtingus šalies kurortus vienija tie patys siekiai ir panašios problemos. Viena tokių problemų, apie 
kurią ne kartą diskutuota su Vyriausybės atstovais – kurortinių savivaldybių biudžetų formavimas, 

kuomet lėšos kurortų infrastruktūrai prižiūrėti skiriamos pagal gyventojų skaičių, neatsižvelgiant į 
kelis kartus didesnį lankytojų kiekį. Būtina tolimesnė diskusija ir apie pajūrio savivaldybėms 
tenkančias atsakomybes, pavyzdžiui, atviras išlieka skęstančiųjų gelbėjimo jūroje klausimas.    

Praėjusių metų pasiekimai vainikavo Neringos bendruomenės pastangas puoselėti kultūrinį, 
istorinį paveldą – savivaldybės iniciatyva teisinė apsauga suteikta Nidos švyturio statinių kompleksui, 

o Neringos muziejų fondus papildė vertingos kultūrinės ir istorinės vertybės. Be to, inicijuotas ne 
vienas projektas, ateityje prisidėsiantis prie Neringai svarbių paveldo bei gamtos objektų 
išsaugojimo.  

Pastaruosius kelis metus Neringą džiugina naujovės darnaus judumo srityje – daugėja 
vandens maršrutų, esame draugiškesni elektromobiliams, vystoma uostų infrastruktūra –

savivaldybės taryba praėjusiais metais išreiškė pritarimą Juodkrantės uosto projektiniams 
pasiūlymams.  

Praėjusiais metais ypatingai džiugino bendruomenės iniciatyvos, garsinančios ne tik 

Neringą, bet ir Lietuvą.  
Tenka apgailestauti, kad pagrindine kliūtimi savivaldybės ir investuotojų planams išlieka 

teritorijų planavimo procesų sudėtingumas. Šiais klausimas praėjusiais metais inicijuotas ne vienas 
susitikimas, diskusijos vyko ir viešojoje erdvėje.  

Kur kas daugiau reikšmingų ir visus džiuginančių tikslų pasieksime kurdami ir dirbdami 

vieningai, tad dėkoju visiems savivaldybės tarybos nariams, administracijos vadovams ir 
tarnautojams, įmonių ir įstaigų specialistams, kurorto gyventojams ir verslininkams savo nuoširdžiu 

darbu prisidedantiems prie Neringos sėkmės istorijos kūrimo.  
 

Neringos savivaldybės meras  

Darius Jasaitis  



RYŠKIAUSI ĮVYKIAI NERINGOJE 2017 

 
Premjero vizitas – dėmesys Neringos problemoms 
Kovo mėnesį viešėjusiam Ministrui Pirmininkui pristatyta būtinybė rekonstruoti 
pagrindinį kurorto kultūros objektą, Nidos, Preilos, Pervalkos krantines. Aptarti 
su Tvarkymo plano keitimu susiję klausimai. Pristatyta galima Jūros terapijos 

centro vizija.  

 

 

 

 

 

Neringai – Lietuvos kurortų asociacijos vairas 
Gegužės 5-ąją vykusio XIV Lietuvos kurortų asociacijos suvažiavimo metu 

naujuoju asociacijos prezidentu dvejų metų kadencijai išrinktas Neringos 
savivaldybės meras Darius Jasaitis. 

 

 
 
Birštono ir Neringos draugystei – 50 metų  
Neringos ir Birštono savivaldybių ir bendruomenių bendradarbiavimas trunka jau 
penkis dešimtmečius. Šventinio susitikimo metu neringiškiai birštoniečiams 
įteikė draugystę simbolizuojančią vėliavą.   

 

 
  
50 metų – Kuršių marių regatai  
Tradicinis renginys kvietė atsigręžti į gi l ias buriavimo tradicijas. Džiugus šventinis 

akcentas –  Neringos etape absoliučiai greičiausios jachtos vardą pelnė jachta 
NIDA III, kurios kapitonas – Neringos savivaldybės tarybos narys Arūnas Burkšas! 

 

 
 
 

 
Nidos švyturio statinių kompleksui – teisinė apsauga 
Savivaldybės iniciatyva Kultūros vertybių registrą spalio mėnesį papildė 

nekilnojamo kultūros paveldo objektas – Nidos švyturio statinių kompleksas.  

 

 

 
  
Muziejų fondai papildyti kultūros vertybėms  
Lapkričio mėnesį buvo pristatytos kultūros ir istorinio paveldo vertybės, dalį kurių 

įstaigai Neringos muziejai padėjo įsigyti Neringos savivaldybė. Ryškiausias įsigytų 
vertybių elementas – Ernsto Mollenhauerio paveikslas, tapytas Nidoje 1924 
metais.  

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Neringoje – pirmasis šalyje paplūdimys gyvūnams 
Sveikatos apsaugos ministrui patvirtinus naujus higienos normos reikalavimus, 
operatyviausiai sureagavo Neringos savivaldybė – rugpjūčio pabaigoje Nidoje 
išskirtas pirmasis paplūdimys, skirtas lankytis su gyvūnais.  

 

 

Nidos meno kolonija – geriausias rekreacinės architektūros kūrinys 

Apdovanojimas Nidos meno kolonijos pastato architektams įteiktas r ugsėjo 
mėnesį Neringoje vykusio architektūrinio įvykio „Gyvenimas tarp vandenų“ 
metu. Šis įvykis apjungė tradicinį renginį „Zavišinės“ ir mokslinę konferenciją, 
skirtą ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto įkūrimo Lietuvoje 25 -mečiui 

paminėti. 

 

Tarptautiniam fotografų seminarui – 40 
Gilias tradicijas turinčio renginio metu paskelbtas pirmasis Neringos savivaldybės 

mero premijos laureatas. Apdovanojimas ati teko fotomenininkui Vitalijui 
Butyrinui už koliažų seriją jūros tema. 
 

 

 
 
 

 
 

Valstybės atkūrimo šimtmečiui – kelionės be sienų  
Neringos miesto renginių metu prasidėjo drąsi neringiškio Karolio Košio 
iniciatyva, kurios tikslas – kelionėje motociklu į Pietų Afriką garsinti Lietuvą ir 
Neringą.  

 
                  



EFEKTYVI IR SKAIDRI SAVIVALDA 

Praėjusieji metai buvo lydimi pokyčių Neringos savivaldybės taryboje. Metų pradžią pažymėjo ilgamečio 
Neringos savivaldybės tarybos nario, Biudžeto finansų ir ūkio valdymo komiteto pirmininko Arūno Eimučio netektis. 
Pirmą kartą 1995-aisiais Neringos savivaldybės tarybos nariu išrinktas A. Eimutis, 2015-aisiais į Tarybą išrinktas šeštai 
kadencijai. Arūnas Eimutis buvo Lietuvos socialdemokratų partijos Neringos skyriaus garbės pirmininku. Taip pat užėmė 

Neringos savivaldybės tarybos socialdemokratų frakcijos pirmininko pareigas. Aplinkinius žmones, kolegas ir artimuosius 
jis ypatingai žavėjo savo dvasine stiprybe ir kova už gyvenimą. 

Sausio 26-ąją vykusiame Neringos savivaldybės tarybos posėdyje priesaiką davė naujas Tarybos narys , 
socialdemokratas Ovidijus Gakas.  

Balandžio 20-ąją  pakeista Socialdemokratų frakcijos sudėtis. Prie jos prisijungė trys Neringos savivaldybės 
tarybos nariai – Arūnas Burkšas, Valentina Burkšienė, Aušra Feser, prieš tai nutraukę veiklą frakcijos „Mūsų Neringa“ 
narių grupės mažumoje (opozicijoje). Po šių pokyčių Socialdemokratų frakciją vienija 13 narių. Taryboje taip pat dirba 

Liberalų sąjūdžio tarybos narių grupė mažuma (opozicija) – 2 nariai.  
Savivaldybės tarybos veiklos planavimas. 2017-aisiais įvyko 12 tarybos posėdžių, kurių metu svarstyti 268 

sprendimų projektai, priimti – 265 sprendimai (1 projekto svarstymas atidėtas, 2  – nepritarta). Visuose tarybos 
posėdžiuose praėjusiais metais dalyvavo tarybos nariai Andrius Bagdonas, Vigantas Giedraitis, Aušra Mikalauskienė, 

Dovydas  Mikelis. 
 2017-aisiais, kaip ir ankstesniais metais, pagal paskirstytas veiklos 

kryptis posėdžiauti rinkosi 5 komitetai. Praėjusiais metais buvo keičiama trijų 
komitetų sudėtis. Biudžeto, finansų ir ūkio komiteto bei Kurorto, turizmo plėtros 

ir verslo komiteto sudėtys buvo papildytos vienu tarybos nariu  – Andriumi 
Bagdonu. Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto sudėtis papildyta nau juoju 
tarybos nariu Ovidijumi Gaku. Nuo vasario 23-osios Biudžeto, finansų ir ūkio 

komiteto pirmininku paskirtas Gediminas Vaidila (vietoje šviesios atminties A. 
Eimučio). Kontrolės (pirmininkas Arūnas Burkšas) bei Švietimo, kultūros, jaunimo 
ir sporto komitetų (pirmininkas Vigantas Giedraitis ) sudėtys nesikeitė.   

Tarybos sudarytos komisijos  ir tarybos : Administracinė komisija, Administracinių ginčų komisija, 

Antikorupcijos komisija, Etikos komisija, Peticijų komisija, Savivaldybės švaros ir tvarkos prieži ūros 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.   
2017-aisiais buvo išleistas 161 mero  potvarkis 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, Klaipėdos 
regiono turizmo taryboje, Lietuvos kurortų asociacijoje, kurios prezidentu išrinktas praėjusių metų gegužės mėnesį.  

Neringai aktualūs klausimai , tokie kaip,  būtinybė rekonstruoti Nidos, Preilos bei Pervalkos krantines, Nidos 
kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ pastatą, tęsti kelio Smiltynė-Nida rekonstrukciją, ne kartą pristatyti 

Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui  bei Vyriausybės atstovams .  
Išskirtinis dėmesys ir toliau 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 bei posėdžiuose. Šiais klausimais buvo tęsiama 
diskusija žiniasklaidoje.  

Susisiekimo ministerijoje vyko diskusijos  dėl kelių tvarkybos darbų finansavimo tvarkos kurortams pakeitimo. 
Šiuo metu finansavimas skiriamas pagal gyventojų ska ičių, ir dėl to Neringai skiriama suma nėra pakankama tinkamai 

prižiūrėti infrastruktūrą, kuria naudojasi kelis šimtus  kartų daugiau žmonių. Turto banke, Vidaus reikalų ministerijoje bei 
Valstybės sienos apsaugos tarnyboje vyko susitikimai dėl pastatų, esančių Žaliajame kelyje, perdavimo Neringos 
savivaldybei.  

Su Ūkio ministerijos, Turizmo bei Statistikos departamentais diskutuota apie na kvynių skaičiaus kurortuose 

statistikos rinkimą. Finansų ministerijoje vyko susitikimai dėl savivaldybės biudžeto formavimo – kreiptasi dėl gyventojų 
pajamų mokesčio (GPM) skirstymo savivaldai tvarkos, pagal kurią dabar Neringai tenka apie 60 proc. GPM, vi etoje 
surenkamo 100 proc. Neringa šiuo metu yra savivaldybė donorė, ir dalis joje surenkamo GPM atitenka kitiems miestams 

ir rajonams. 

Keitėsi 
komitetų 
sudėtis 



Šalies sostinėje vykusių susitikimų metu diskutuota skęstančiųjų jūroje asmenų gelbėjimo organizavimo 

klausimais. Siekta Pajūrio juostos įstatymo, draudžiančio naujas statybas visoje Kuršių nerijoje, pakeitimo.  
Kontrolės ir audito tarnyba. 2017-aisiais Kontrolės ir audito tarnyba atliko: 3 finansinius auditus ir pateikė 

išvadas, 2 veiklos auditus, 5 patikrinimus, 2 pavedimus. Vykdyti reidai, tikrinimai, nagrinėti prašymai, institucijų 

paklausiami ir pan.  
Kontrolierius, vykdydamas prevencines priemones, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų aud ito metu nustatyti 

teisės aktų pažeidimai, neatitikimai, kiti  trūkumai, audituojamų subjektų vadovams 2017-aisias pateikė 41 
rekomendaciją ir pasiūlymą. Iš audituotų subjektų vadovams pateiktų rekomendacijų ir pasiūlymų įvykdyti 37 punktai. 

Likusios  rekomendacijos yra vykdymo stadijoje.  
Gyventojų dalyvavimas sprendimų priėmime. Nuolatos siekiama, kad savivaldybės veikla gyventojams būtų 

suprantama ir atitiktų jų interesus. Nepaisant to, kad savivaldybės priimami sprendimai yra vieši, praėjusiais metais vyko 
papildomos viešos diskusijos, apklausos, kviečiančios gyventojus pareikšti nuomonę tam tikrais klausimais. Vykdyta 

gyventojų apklausa dėl šventinės eglės vietos Nidoje, darnaus judumo užtikrinimo klausimais. Kviesta diskutuoti apie 
Parnidžio kopos fragmento apšvietimą. Kurorto bendruomenė ir svečiai išreiškė nuomonę dėl  LED ekranų įrengimo 
Neringoje. Su Juodkrantės bendruomene diskutuota apie šios gyvenvietės švietimo įstaigų infrastruktūros optimizavimą. 

Teirautasi nuomonės dėl daugiafunkcinių viešųjų erdvių paslaugų stotelių.  
Pirmuoju visuomeniniu mero konsultantu paskirtas Česlovas Stonys, teikiantis pasiūlymus ir pastebėjimus 

Juodkrantės gyventojų vardu. Aktualiais klausimais aktyviai diskutuojama socialiniuose tinkluose. Nuolatos didėja 
Neringos savivaldybės puslapio socialiniame tinkle „Facebook“ sekėjų skaičius.  

Europos Sąjungos parama. 2017-aisiais buvo įgyvendinama 15  Europos Sąjungos (ES) lėšomis 
finansuojamų projektų, įskaitant e-rinkodaros projektus, bei teiktos paraiškos finansavimui gauti 10 projektų. 
Praėjusiais metais buvo pabaigtas pirmasis 2014–2020 m. finansavimo periodo projektas, kurio metu buvo išvalyta 
užteršta buvusios degalinės teritorija Juodkrantėje. Įgyvendinamų projektų siekiami rezultatai bus pristatyti vėl esnėse 

šios ataskaitos dalyse.  

 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMAS  

2017 m. vasario 23-ąją Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-35 patvirtintas Savivaldybės 
biudžetas 2017 metams sudarė 9245,9 tūkst. Eur prognozuojamų pajamų ir 1511,1 tūkst. Eur praėjusių metų pajamų 

nepanaudota dalis, 10757,0 tūkst. Eur asignavimų. 
2017 metais gauta 1266,0 tūkst. Eur viršplaninių pajamų, iš jų: 
312,7 tūkst. Eur gyventojų pajamų mokesčio; 
384,1 tūkst. Eur vietinės rinkliavos; 

6,4 tūkst. Eur valstybės rinkliavos; 
0,8 tūkst. Eur mokesčio už aplinkos teršimą; 
250,0 tūkst. Eur turto mokesčių (nekilnojamojo  ir paveldimo turto) ; 
213,7 tūkst. Eur kitų  pajamų (žemės nuomos mokesčio, pajamos už prekes ir paslaugas , pajamos iš baudų ir 

konfiskacijos); 
98,3 tūkst. Eur  ES struktūrinių fondų  grąžintos lėšos. 
Per metus gauta spec. tikslinė dotacija – 369,0 tūkst. Eur (LR automobilių kelių direkcija). 

Tvirtinant 2017 metų Neringos savivaldybės biudžetą buvo  paskirstyti 1389,7 tūkst. Eur  laisvi biudžeto lėšų 
likučiai, kurie, nukreipti  įsiskolinimų dengimui ir savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti, iš jų didžioji  dalis 
skirta: savivaldybės būsto statybai – 550,3 tūkst. Eur, viešųjų erdvių tvarkymui, atnaujinimui ir priežiūrai (koncesijos 
sutartis) – 462,4 tūkst. Eur, savivaldybės finansinių įsipareigoj imų vykdymui – 282,0 tūkst. Eur.  

2017 metais paskirstyta 736,0 tūkst. Eur viršplaninių pajamų. Didžioji  dalis viršplaninių pajamų nukreipta 
viešųjų erdvių tvarkymui , atnaujinimui ir priežiūrai (koncesijos sutartis) – 378,3 tūkst. Eur, subsidijos kainų skirtumams 
padengti ir kt. – 128,8 tūkst. Eur.  

Bendros Savivaldybės biudžeto lėšų mokėtinos (kreditinis įsiskolinimas) sumos 2017 metų pabaigoje sudarė 
1227,7 tūkst. Lt, iš jų: 1125,9 tūkst. Eur i lgalaikiai finansiniai įsipareigojimai (paskolų grąžinimas ir  kiti  i lgalaikiai 
įsiskolinimai), 98,4 tūkst. Eur sudarė savivaldybės administracijos ir 3,4 tūkst. Eur kitų biudžetinių įstaigų. 

Neringos savivaldybės skola bankams 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 811,2 tūkst. Eur – tai i lgalaikės paskolos 

investiciniam projektui „Gyvenamųjų namų nauja statyba Purvynės g. 21, 23, 25, 27, 29, Nidos gyv. Neringa“. 
  



NERINGOS BENDRUOMENĖ 

Lietuvos savivaldybių indekse Neringa 
užėmė 7–11 vietas tarp 54 mažųjų savivaldybių. Tiek 

pat balų surinko Panevėžio, Šilutės, Radviliškio ir 
Kėdainių rajonų savivaldybės. Neringoje mažiausiai 
socialinės pašalpos gavėjų, vienas iš mažiausių  
registruotų bedarbių procentas. 2017-ųjų gruodžio 

mėnesį Darbo biržoje registruoti neturintys darbo 
asmenys Neringoje sudarė 5, 8 proc. visų šalies 
darbingo amžiaus gyventojų, tuo tarpu šalyje šis 
rodiklis siekė  8, 7 proc. 

2017-ųjų pabaigoje – 2018-ųjų pradžioje 
Neringoje gyvenamąją vietą buvo deklaravę  4818 
asmenys (palyginimui 2015-ųjų pabaigoje – 4652, 

2016-ųjų – 4725). Išvykimą iš Neringos savivaldybės 
gyventi į užsienį i lgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui 
deklaravo 68 asmenys (2017-aisiais 26).  Neringos 
savivaldybės administracijos Civil inės metrikacijos 

skyrius praėjusiais metais užregistravo ir įtraukė į valstybinę apskaitą: 28 gimimus (iš jų – 10 užsienyje įregistruotų 
gimimų apskaitymas); 79 santuokas (iš jų: 28 – registravimas, 4 – užsienyje įregistruotų santuokų apskaitymas, 47 – 
bažnyčioje sudarytų santuokų apskaitymas); 9 ištuokas. Mirties įrašai – 24 (1 užsienyje įregistruotos mirties 

apskaitymas).  
Kokybiška ir pažangi ugdymo sistema. Neringos savivaldybė siekia veiksmingai ir kokybiškai organizuoti 

švietimo procesą, plėtoti neformalųjį mokinių švietimą bei užimtumą. Savivaldybėje praėjusiais metais  veikė 1 
ikimokyklinio ugdymo įstaiga, 1 bendrojo ugdymo mokykla ir 2 neformaliojo ugdymo mokyklos.  

2017-aisiais švietimo įstaigoms iš Neringos savivaldybės biudžeto skirta –  1711,6 tūkst. Eur, iš jų: Nidos 
lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“ – 309,5 tūkst. Eur (Mokinio krepšelis iš valstybės biudžeto – 47,6 tūkst. Eur), Neringos 
gimnazijai – 980,4 tūkst. Eur (Mokinio krepšelis iš valstybės biudžeto – 275,4 tūkst. Eur), Neringos meno mokyklai – 
253,3 tūkst. Eur; Neringos sporto mokyklai – 168,4 tūkst. Eur. 

Neringos gimnazijoje pagal  bendrojo ugdymo programas 
2017-ųjų rugsėjo 1-ąją mokėsi  129  mokiniai, Juodkrantės pradiniame ir 
ikimokykliniame skyriuje buvo ugdoma 17 ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų. Neringos savivaldybės tarybos praėjusių 
metų balandžio 20-osios sprendimu Juodkrantės pradinio ir 
ikimokyklinio ugdymo skyriuje nevykdomas pradinio ugdymo procesas.  

Nidos lopšelį-darželį „Ąžuoliukas“ 2017-ųjų  rugsėjo 1-ąją 

lankė 53 vaikai. Savivaldybės iniciatyva mokslo metų laikotarpyje, 
atnaujintos vidinės lopšelio-darželio viešosios erdvės, kiemas, lauko žaidimų aikštelės. Įstaiga dirbo pagal atnaujintą 
ikimokyklinio ugdymo programą. 

Neringos meno mokykloje savo kompetencijas muzikos, dailės, teatro ir šokio srityse gil ino 138 mokiniai, iš 

kurių 24 lankė dvi programas. Savivaldybėje siekiama užtikrinti ir suaugusiųjų meninį ugdymą. Šiuo metu menines ar 
muzikines programas lanko 21 suaugusysis. 

Neringos sporto mokykloje  vystomos dvi sporto šakos – buriavimo ir 

orientavimosi sporto, buvo treniruojami 73 sportininkai. Neringos savivaldybės 
pastangomis renovavus mokyklos pastatą sportiniai užsiėmimai pradėti vykdyti  
visus metus. Naujai pradėtos vykdyti aerobikos, krepšinio, sportinių žaidimų 
treniruotės.  

2016–2017 mokslo metų pabaigoje savivaldybėje pagrindinį 
išsilavinimą įgijo – 12 mokinių, brandos atestatai buvo įteikti – 11 abiturientų. 
Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai įteikti 15 mokinių.  

Savivaldybėje nuolat siekiama  užtikrinti kokybiškų ir prieinamų 
paslaugų teikimą, su mokiniais  ir jaunimu dirba aukštos kvalifikacijos, 
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kompetentingi pedagogai, įstaigose užtikrinamas nuolatinis pedagogų kvalifikacijos kėlimas.  Net 7 pedagogai per 2017-

uosius įgijo mokytojo metodininko kvalifikaciją. 
Savivaldybėje toliau nei 3 km nuo mokyklos gyvenantiems 53 mokiniams yra organizuojamas pavežėjimas. 

Mokinių pavežėjimas organizuojamas derinant vietinio nuolatinio susisiekimo ir geltonųjų autobusų maršrutus. 

Mokyklose užtikrinamas ir gabiausių mokinių pavežėjimas ir dalyvavimas tarptautinėse ir respublikinėse ol impiadose, 
konkursuose, varžybose. 

Turime pasidžiaugti, kad 2017-aisiais už racionalų vidaus ir išorės edukacinių erdvių sukūrimą tarp geriausiai 
šalyje tvarkomų Mokyklų edukacinių erdvių apžiūros -konkurse išrinktos Neringos gimnazija ir Neringos meno mokykla.  

2017-aisiais Neringos socialinis paslaugų centras organizavo Trečiojo amžiaus universiteto studijas (TAU), 
kurias lankė 72 senjorai. Praėjusiais metais buvo suorganizuota 20 paskaitų įvairiomis temomis, vyko anglų kalbos 
mokymai.   

Aktyvus jaunimas. 2017-ųjų gruodžio 31-osios duomenimis, Neringoje buvo registruoti 587 jauni žmonės nuo 

14 iki 29 metų, t. y. 19 proc. visų registruotų Neringos gyventojų. Jaunimo politiką  Neringoje formu oja ir įgyvendina  
Jaunimo reikalų taryba, Jaunimo reikalų koordinatorius, 1 atvira 
jaunimo erdvė, 1 jaunimo darbuotojas, 1 jaunimo organizacija,  

1 neformali jaunimo grupė, 4 su jaunimu dirbančios 
organizacijos. 

Jaunimą sėkmingai telkia Neringos atvira jaunimo 
erdvė „Loftas“. Neringos socialinių paslaugų centro struktūroje 

esančioj erdvėj  kasdien vidutiniškai lankosi 17 jaunuolių. 
Praėjusiais metais  jaunimo „Loftas“ kvietė jaunimą į fi lmų, stalo 
žaidimų, maisto gaminimo vakarus, organizavo išvykas į Vilnių, 
Palangą, Prahą, Prahą-Vieną-Budapeštą, Klaipėdą – iš viso 

suorganizuotos 72 veiklos (2016 m. – 45). Svarbiu klausimu 
išl ieka Neringos atviros jaunimo erdvės patalpų atnaujinimas – 
praėjusiais metais ieškota galimybių patalpas atnaujinti 

pasinaudojant Europos Sajungos fondų lėšomis.  
Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis remtos jaunimo iniciatyvos – projektai „Laudate Dominum – 2017“ , 

„Pažintis su Ebru menu“, „Lauko sportas aktyvesnei gyvensenai“.  
Vietos savivaldos dienos proga Neringos savivaldybės vadovų kėdes užėmė Neringos jaunimo apskritojo stalo 

„NAjS“ nariai. Visi trys jaunimo atstovai – Neringos gimnazijos gimnazistai, kartu su savivaldybės vadovais nusprendė, 
kad rekonstruojant jaunimo „Lofto“ patalpas, jo veikl a lakinai turėtų būti perkelta į Neringos gimnazijos erdves (šį 
sprendimą planuojama įgyvendinti jau 2018-aisiais).  

Sveikatos apsauga. Vertinant praėjusiais metais pateiktą informaciją, net 25 
Neringos bendruomenės  sveikatos rodikliai buvo geresni už Lietuvos, 13 rodiklių pateko 
į Lietuvos rodiklį atitinkančią rodiklių grupę, 10 rodiklių buvo prasčiausių savivaldybių 
grupėje. 

Savivaldybėje vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė buvo 75,4 metai ir šiek tiek 
viršijo Lietuvos rodiklį (74,9 metai). Savivaldybės iš vengiamo mirtingumo rodiklis (30,3 

proc.) buvo geresnis už Lietuvos rodiklį (33,7 proc.). Nebuvo savižudybių, neužregistruota ŽIV ir lytiškai plintančių ligų 
atvejų, neturime socialinės rizikos šeimų, jau ne vienerius metus neregistruojami tuberkuliozės atvejai.  

2017-aisiais Neringos pirminės sveikatos 
priežiūros centras pradėjo dirbti pilnai rekonstruotose 
patalpose, žymiai pagerėjo medikų darbo ir pacientų 

aptarnavimo sąlygos. Šioje įstaigoje praėjusiais metais  
buvo prisirašę 1835 asmenys  (2016 m. – 1936 asmenys, 
2015 m. – 1847 asmenys). Iš savivaldybės biudžeto 
Neringos pirminės sveikatos priežiūros centrui skirta 

61,6 tūkst. Eur, iš jų – Greitosios medicinos pagalbos 
posto Juodkrantėje išlaikymui – 8,0 tūkst. Eur; 
fizioterapijos, rentgeno ir laboratorijos paslaugų 
teikimui – 5,0 tūkst. Eur, slaugos ir palaikomojo gydymo 

stacionarių paslaugų plėtrai skirta 43,8 tūkst. Eur , iš 
dalies finansuotas gydytojo odontologo atlyginimas – 
4,0 tūkst. Eur. Ir toliau tęsiamas bendradarbiavimas su 

Vilniaus Santariškių klinikomis – praėjusiais metais 
kurorto gyventojus taip pat konsultavo gydytojai specialistai. 

 

Eksperimentas. Saviva ldybės vadovų kėdėse – jaunimas  

 
 

Paslaugos. Neringos pi rminės sveikatos priežiūros centras 
pas laugas  pradėjo teikti  pi lna i  rekonstruotose pata lpose  



Savivaldybėje visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas įgyvendino Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos 

biuras pagal Klaipėdos miesto ir Neringos savivaldybių pasirašytą bendradarbiavimo sutartį. Neringos savivaldybėje 
veikia nevyriausybinė organizacija Neringos sveikatos klubas „Esuva“, kurio veikla kasmet dalinai finansuojama 
savivaldybės  biudžeto lėšomis ir kuris 2017-aisiais šventė 10 metų veiklos sukaktį. Vykdyta kasmetinė triukšmo 

stebėsena tyliosiose ir triukšmo prevencijos zonose bei pagal skundus.  
Dėmesys žmogui – visuomenės poreikį tenkinanti socialinės paramos sistema. Pagrindiniai socialinių 

paslaugų gavėjai Neringos savivaldybėje išlieka asmenys su negalia ir pensinio amžiaus asmenys. 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.   

 
 

Senjorai. Neringos vyresnieji  laisvalaikį buvo 
kviečiami leisti  aktyviai  

 
 

Šeimos. Neringos šeimoms buvo siūloma  
daugiau paslaugų 

 
Neringos socialinių paslaugų centras yra orientuotas į visas tikslines grupes ir jam praėjusiais metais skirta 

149, 6 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų (2016-aisiais – 117,3 tūkst. Eur). 
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.  Dienos užimtumo grupę praėjusiais metais  lankė 90 asmenų (2016 m. – 73 asmenys, 2015 m. – 50 asmenų). 
Iš jų 60 asmenys, sulaukę pensinio amžiaus, kiti  – darbingo amžiaus, bet šiuo 
metu neturintys darbo. Dienos užimtumo grupėje taip pat teikiamos 

bendravimo, konsultavimo, informavimo paslaugos (minėtas paslaugą gavo 204 
asmenys). 

 Senjorams suorganizuota kelionė į Prahą, „Atostogų“ parką ir 

„Klauskite daktaro“ laidos fi lmavimą LRT televizijoje. 
Socialiai remtinų gyventojų skaičius išliko nedidelis –  16 asmenų (11 

šeimų). 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 
panaudota 15,0 tūkst. Eur (2016 m. – 14,0 tūkst. Eur, 2015 m. – 15,0 tūkst. Eur).  

Vienkartinė parama pinigais buvo suteikta septynioms šeimoms, atsidūrusioms kritinėje situacijoje.  
Vienkartinę pašalpą praėjusiais metais gavo 42 šeimos (asmenys) (2016 m. – 45 šeimos (asmenys), 2015 m. - 42 šeimos 

(asmenys). 2017-aisiais toliau ilgalaikės socialinės globos paslaugas gavo 7 asmenys. 1 asmeniui buvo nupirktos dienos 
socialinės globos paslaugos .  

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

panaudota tiek pat, kiek 2017-aisiais metais – 11,2 tūkst. Eur. Vienas ryškiausių savivaldybės inicijuojamų renginių – 
Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos minėjimas. Projektams įgyvendinti buvo panaudota 8 tūkst. Eur. Savivaldybė 
ir toliau užtikrino, kad šventų Kalėdų ir Naujųjų metų proga  būtų pasveikinti Neringos nedirbantys pensininkai, sulaukę 
75 metų amžiaus, I ir II grupių vieni ši neįgalieji gyventojai, nepasiturintys asmenys ar negalią turintys vaikai (jų šeimos). 

Praėjusiais metais buvo pradėtas vykdyti Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamas projektas  
„Kompleksinės paslaugos šeimai Neringos savivaldybėje“. Projekto vykdymo metu organizuoti  pozityvios 
tėvystės mokymai, individualios psichologų konsultacijos. Ypatingai paklausios buvo vaikų vasaros dienos 

stovyklos. Projekto vertė – 88,3 tūkst. Eur, projektas finansuotas 100 % ES lėšomis. 

Nedidelis socialiai 
remtinų gyventojų 

skaičius 



Gyventojų poreikius tenkinančios paslaugos. Praėjusiais metais įgyvendinti reikalavimai dėl steigimo 

savivaldybės biudžetinės įstaigos, vykdančios veiklą, susijusią su priešgaisrinės 
tarnybos funkcijų įgyvendinimu. Reorganizavus savivaldybės įstaigą, buvo įkurta 
Biudžetinė įstaiga „Paslaugos Neringai“, kuriai praėjusiais metais skirta – 274,8 

tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų (priešgaisrinės tarnybos funkcijai vykdyti iš 
valstybės biudžeto – 51,5 tūkst. Eur).  

Subsidijoms už karštą vandenį ir apšildymą bei nuotekų šalinimą išleista 
540, 0 tūkst. Eur. Praėjusiais metais mero potvarkiu buvo sudaryta darbo grupė,  

kuriai pavesta įvairiais aspektais (ekonominių, soci alinių, kompensavimo 
administravimo kaštų, įtakos UNESCO kraštovaizdžiui ir kt.) identif ikuoti 
problemas, kurios kils dėl centralizuotai teikiamos šilumos ir karšto vandens kainų 
subsidijavimo panaikinimo.  

Visuomeninio transporto kompensacijų mokėjimui išleista  panaši suma kaip ir praėjusiais metais – 64,1 tūkst. 
Eur. Neringos savivaldybės švietimo įstaigų pedagogų važiavimo išlaidų kompensavimui buvo panaudota  – 16,7 tūkst. 
Eur.  

Nuo liepos 1-osios Neringos savivaldybės teritorijoje įsigaliojo dvinarė 
rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. 
Ši nuostata labai aktuali turintiems vadinamus sezoninius objektus, mat rinkliava 
susideda iš dviejų dalių: pastoviosios ir kintamosios. Pastoviąją dalį, kurios dydis 

nepriklauso nuo sukaupiamų atliekų kiekio, moka visi nekilnojamo turto 
savininkai. Kintamoji dalis apskaičiuojama įvertinus atliekų susikaupimo normas 
atskiroms nekilnojamo turto grupėms. Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos 
už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatos 

numato galimybę nekilnojamo turto turėtojams nemokėti kintamosios rinkliavos 
dalies už laikinai nenaudojamą turtą (asmenys turi dekl aruoti, kad tam tikrą 
laikotarpį (ne trumpesnį kaip vienas metų ketvirtis ir ne i lgesnį kaip vieneri metai) 

nebus naudojamasi nekilnojamojo turto objektu. 
Neringos savivaldybė praėjusiais metais tęsė dalyvavimą aplinkosauginiame projekte, kurio metu 

bus įrengta 30 požeminių konteinerių aikštelių. Projekte Neringa dalyvauja kartu su kitomis Klaipėdos regiono 
savivaldybėmis, pasirašiusiomis jungtinės veiklos sutartį su UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centru, kuriam 

patikėtas naujų konteinerių įsigi jimas, įrengimas ir projekto administravimas. 
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. Neringa užėmė pirmą vietą pagal verslo laisvės indeksą, aplenkus ir   šalies 
didmiesčius. Nors kurorto  verslo aplinka vertinama labai gerai, nuspręsta skirti  dar didesnį dėmesį individualios veiklos 
ir paslaugų įvairovės skatinimui.  

 
Savivaldybės taryba priėmė sprendimą fiksuoto pajamų mokesčio dydžius, taikomus įsigyjant verslo liudijimus, 

net 70 veiklų sumažinti iki 1 euro (nuo 2018-ųjų metų). Fiksuotas pajamų dydis nebuvo mažinamas populiariausioms 

veikloms – prekybai, apgyvendinimo paslaugų teikimui, gyvenamosios paskirties patalpų bei dviračių nuomai, žuvų, 
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mėsos ir jų gaminių rūkymui ir kt.  Paslaugoms, kurios laikomos naudingomis Neringos miesto gyventojams , minėtas 

dydis sumažintas 50 proc. (iki 342 eurų). Perpus fiksuotas  pajamų dydis mažinamas 9 veikloms, pavyzdžiui,  kirpyklų, 
kosmetikos kabinetų, salonų ir soliariumų veiklai, muzikantų paslaugoms, šviežių ir i lgai išsilaikančių konditerijos kepinių 
ir pyragaičių gamybai ir kt. 

Neringos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 
„Vidmarės“ parengtai  Neringos žvejybos ir akvakultūros  plėtros 
strategijai 2016–2020 m. skirta visa prašoma paramos suma jos 
įgyvendinimui. Tai suteikė galimybę Neringos žvejams ir 

bendruomenėms teikti paraiškas vietos projektams įgyvendinti už 
556 684 Eur. Vietos projektų administravimui skirta 139 171 Eur. 
Finansavimo sutartis jau pasirašyta, o pirmieji  kvietimai teikti 
paraiškas bus paskelbti 2018-aisiais.   

Praėjusiais metais patobulinti inžineriniai statiniai, skirti 
žvejybos laivams nuleisti į Baltijos jūrą ar juos iš jos ištraukti – 
įrengta motorinių valčių ištraukimo/nuleidimo įranga Nidoje ir 

Juodkrantėje. Traukimo įrenginiai suteikia galimybę be papildomų 
priemonių nuleisti/ištraukti valtis iš Baltijos Jūros, kurių masė ne 
didesnė kaip 3 t. Tai saugiai gali daryti vienas operatorius, o pats 
procesas trunka ne ilgiau kaip 15 min. 

 

DARNI APLINKA IR SUBALANSUOTA INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA 

Neringos savivaldybė siekia kurti patrauklią aplinką gyvenimui  ir poilsiui – tai atspindi ir kryptingai planuojami 
bei atliekami 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 2017-aisiais skirta – 2067,1 tūkst. Eur (2016-aisiais – 1625,2 tūkst. Eur). 

Praėjusiais metais buvo sėkmingai įgyvendinti gyventojų pasiūlymai miesto 

infrastruktūros tvarkybos klausimais, tęsti pradėti darbai bei rengta dokumentacija 

siekiant tvarkyti kurorto gatves ir viešąsias erdves.  

Tvarkomos gatvės. Reikšmingas praėjusių metų 
pasiekimas – įgyvendini  Žaliojo kelio tvarkybos darbai – 
rekonstruotame  ruože įrengta asfalto danga bei išskirta 
juosta dviračių eismui.  Pradėti gatvių, prie garažų su 

buitinėmis patalpomis pastatų komplekso Purvynės gatvėje, 
rekonstravimo ir statybos darbai.   

2017-aisiais rengtas Taikos gatvės 

rekonstrukcijos techninis projektas (parengti projektiniai 
pasiūlymai). Parengtas Purvynės gatvės rekonstrukcijos 
techninis projektas ir gautas statybą leidžiantis dokumentas. 

Savivaldybė dalyvavo teikiant pasiūlymus bei 

pastabas tolesnei valstybinės reikšmės krašto kelio Smiltynė-
Nida rekonstrukcijai (kelią eksploatuoja Lietuvos 
automobilių kelių direkcija). Būtinybė rekonstruoti per 
Kuršių neriją einančio dviračių tako atkarpą tarp Smiltynės ir 

Pervalkos, 

 
 
Verslinė žvejyba. Patogesnės sąlygos žvejybai jūroje  

 
 

Problemos. Pris tatyta būtinybė rekonstruoti dviračių bei 
pėsčiųjų takus  



itin prasta dviračių tako būklė tarp Pervalkos gyvenvietės ir 

pajūrio  bei kitos probleminės vietos tuometiniam Lietuvos 
automobilių direkcijos vadovui pristatytos praėjusių metų 
rugpjūčio mėnesį.  

Sėkmingai įgyvendinti Neringos gyventojų  
pateikti siūlymai miesto infrastruktūros tvarkymo 
klausimais. Atsižvelgiant į gyventojų pateiktus 
pastebėjimus, sutvarkyti ištrupėję laiptai, praplatintas 

praėjimo takas, einantis nuo Taikos g. 20 iki Taikos g. 14 
namo Nidoje, kur būtina įrengti porankius. Įgyvendinti 
tako, prasidedančio ties Nidos degaline ir vedančio į 
moterų pliažą tvarkybos darbai. Sutvarkytas L. Rėzos gatvės 

šaligatvis, einantis priešais viešbutį „Vila Flora“ bei l ietaus 
nubėgimo sistema. Planuojama sutvarkyti greta esančią 
aikštelę, perkeliant į ją centrinę gyvenvietės autobusų 

stotelę (parengta stotelės detaliojo plano korektūra 
pateikta derinimui).  

Sutvarkytas lietaus bei paviršinių nuotekų nubėgimas Nidoje – Pamario, Skruzdynės, Taikos gatvėse bei 
Juodkrantėje –  Gintaro įlankos bei Kalno gatvėse. Sutvarkyti įvažiavimai į Gintaro įlankos 10 ir 4 namų kiemus. 

Parengtas Juodkrantės civilinių kapinių teritorijos kompleksinio sutvarkymo ir privažiavimo kelio su apsisukimo 
aikštele įrengimo techninis projektas bei gautas statybą leidžiantis dokumentas.  

Visoje Neringoje atnaujintas horizontalus kelio ženklinimas. Juodkrantėje skulptūra „Žuvies galva“ perkelta į 
kitą vietą.   

Kuriama patraukli aplinka gyvenimui ir 
poilsiui. Aktuali išl ieka gyvenamojo būsto problema – 
jaunos šeimos nėra pajėgios įsigyti būstą Neringoje, be 

to, čia faktiškai neegzistuoja i lgalaikė komercinė būsto 
nuomos rinka. Dėl šių priežasčių susiduriama ir su 
specialistų stokos problema. Prieš kelis metus Nidos 
Purvynės gatvėje įgyvendintos gyvenamojo būsto 

statybos tik iš dalies patenkino tokio būsto poreikį. 
Siekdama pokyčių šioje srityje, savivaldybė inicijavo net 
kelis projektus, kuriais sprendžiama gyvenamojo būsto 

problema.    
Praėjusiais metais  tęsta Garažo paskirties 

pastato Nidoje (Purvynės gatvėje) rekonstrukcija , 
siekiant įrengti gyvenamąjį būstą. Pasirašyta projekto 

finansavimo sutartis su  Centrine projektų valdymų 
agentūra bei pradėtas rengti techninis projektas, numatantis 6 butų gyvenamojo namo Preiloje statybą.  
Projekto „Socialinio būsto Neringoje, Preiloje statyba“ vertė – 185,7 tūkst. Eur, Europos regioninės plėtros 
fondo skirta parama – 157 879,45 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 27 861,09 Eur. Tenka apgailestauti, kad projekto 

įgyvendinimui kliūtimi tampa priimtos Pajūrio juostos įstatymo  nuostatos.  
Atnaujintos dvi vaikų žaidimo aikštelės – Nidoje (Kopų gatvėje) bei Preiloje. Įgyvendintos viešųjų pirkimų 

procedūros, kurių metu įsigyti vaikų žaidimo aikštelių įrenginiai bei danga. 

Numatoma, kad nauji vaikų žaidimo aikštelių įrenginiai per artimiausius 
dvejus metus bus įrengti 12 skirtingų kurorto vietų. 2018-aisiais numatoma 
atnaujinti 6 aikšteles, kurios bus įrengtos kartu su gumos granulių danga. 
Neringos savivaldybės įsigyti vaikų žaidimo aikštelių įrenginiai skirti  

vaikams nuo 1 iki 12 metų. 
Sprendžiamos tiek gyventojų, tiek kurorto svečių akcentuotos 

viešųjų tualetų problemos – praėjusiais metais pastatyta po vieną naują 
viešąjį tualetą Preiloje ir Pervalkoje. Per artimiausius dvejus metus planuojama atnaujinti visus viešuosius tualetus.  

 

 
 
Viešos erdvės. Atl ikti smulkūs, bet svarbūs infrastruktūros 
tvarkybos  darbai .  

 
Prioritetai. Savivaldybė s iekia spręsti gyvenamojo būsto 
problemas  

Atnaujinti pirmieji 
viešieji tualetai 



Praėjusių metų vasaros sezoną pasitiko 

rekonstruota Preilos gelbėjimo stotis – patobulinta 
gelbėtojų darbo erdvė, įrengtas patalpos barui  su nedidele 
erdve lankytojams. Ypatingų Neringos gyventojų ir svečių 

komplimentų sulaukė nauja amfiteatrinė terasa -laiptai. Šie 
pokyčiai įvertinti, kuomet Preilos gelbėjimo stotis pateko 
tarp konkurso „Geriausias 2016 metų rekreacinės 
architektūros kūrinys“ nominantų.  

Vasaros sezoną visų Neringos gyvenviečių 
paplūdimius papildė zonos, skirtos lankytis vyrams. Toks 
sprendimas priimtas siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
visiems kurorto lankytojams, nepaisant lyties bei įvertinus 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos rekomendaciją. 
Neringa tapo pirmoji šalies savivaldybė, įsteigusi 
paplūdimius, skirtus lankytis su gyvūnais. Sveikatos 

apsaugos ministrui patvirtinus naują tvarką, kuria 
panaikinamas draudimas į paplūdimius eiti  kartu su 
gyvūnais, atitinkamą sprendimą priėmė ir savivaldybės 
taryba. Pirmoji paplūdimio zona, skirta lankytis su auginiais 

išskirta Nidos pajūryje, o ateityje tokios zonos planuojama 
bus visose kurorto gyvenvietėse.  

Rudens pradžioje malonia staigmena Nidos 
pajūrio lankytojams tapo iki šiol Lietuvoje neregėtas 

inventorius – paplūdimio krėslai . Vokietijoje populiarūs 
krėslai – kino kūrėjų, dirbusių Nidoje, dovana.  

Tradiciškai, Nidos ir Juodkrantės paplūdimiai 

buvo įvertinti tarptautiniu Mėlynosios vėliavos 
apdovanojimu.  

Dar 2016-aisiais inicijuoti veiksmai siekiant 
modernizuoti ir į naują vietą iškelti Nidos kontrolės postą,  

kuriame renkama vietinė rinkliava už įvažiavimą į 
Neringą. Nidos pasienio posto teritorijoje esantis 
postas bus iškeltas, jame bus įdiegta tokia pati 

automobilio numerių nuskaitymo sistema, kokia 
šiuo metu yra Alksnynės kontrolės  poste. 
Parėjusiais metais buvo gautas statybos leidimas 
posto namelio įrengimui bei pagamintas pats 

namelis. Inicijuotas ir programinės įrangos 
pirkimas. 

Pradėti veiksmai siekiant atlikti pastato, 
kuriame šiuo metu yra įsikūręs Viktoro Miliūno 

viešosios bibliotekos Preilos filialas, kapitalinį 
remontą. Bus siekiama, kad darbai būtų 
finansuojami Europos Sąjungos paramos fondų 

lėšomis. Kultūros ministerijoje pristatytas Nidos 
kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ 
rekonstrukcijos projektas bei šio pastato 
rekonstrukcijos būtinybė. Tiek Ministro Pirmininko vizito Neringoje, tiek  

 Palangoje vykusio Vyriausybės išvažiuojamojo posėdžio metu buvo 
akcentuojamos kritinės Preilos, Pervalkos ir Nidos krantinių būklės. Būtinybė 
rekonstruoti Nidos uosto molą. Pristatytas lėšų poreikis šių objektų 
rekonstrukcijoms atlikti. Praėjusiais metais parengtas Preilos krantinės 

rekonstrukcijos projektas bei gautas statybą leidžiantis  dokumentas.  
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Neringos savivaldybei 

patikėjimo teise perduotas nekilnojamasis turtas valstybinei funkcijai 

(valstybės perduotai savivaldybėms) įgyvendinti. Savivaldybei perduotas 
valstybės nuosavybės teise  priklausantis ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos 

 
 

 
 
Maloni staigmena. Vokietijos kino kūrėjų dovanoti 
krės la i  netruko išpopul iarėto  

Vasaros naujiena. Kurorto gyventojai ir svečiai ypatingai gerai 
įvertino Prei los  gelbėjimo stoties  pokyčius  

 
Paveldas. Siekiama atl ikti pastato, kuriame š iuo metu  yra  

bibl ioteka, kapita l inį remontą 

 

Patikėjimo teise 
perduotas 

nekilojamasis turtas 



Pakrančių apsaugos rinktinės patikėjimo teise valdomas nekilnojamasis turtas, esantis Žaliajame kelyje. Šiuo nutarimu 

nuspręsta, kad savivaldybė naudoti ir disponuoti patikėjimo teise gali  garažą, katil inę-pirtį, du sandėlius, kitus 
inžinerinius statinius – kiemo statinius ir vandentiekio tinklus.  

Neringos savivaldybė inicijavo bešeimininkių kačių steril izacijos programą (įgyvendina gyvūnų globos ir 

kontrolės tarnyba „Nuaras“). Šios programos metu bešeimininkės katės/katinai gaudomi ir steril izuojami/kastruojami, 
o vėliau paleidžiami atgal į pagavimo vietas, taip užkertant kelią beglobių kačių dauginimuisi.  

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.  Jau ne vienerius metus savivaldybės ir 
bendruomenės siekiams dažna kliūtimi tampa įvairiuose teisės aktuose, Kuršių nerijos teritorijos planavimo 
dokumentuose numatomi ribojimai, prieštaravimai. Ne išimtis – praėjusieji  metai.  

Neringai svarbių objektų atsiradimą (pavyzdžiui, gyvenamojo būsto statyba Preiloje) stabdo Pajūrio juostos 

įstatymas, nebenumatantis naujų statybų galimybės Kuršių nerijoje, jei toje 
vietoje statinių anksčiau nebuvo. Neringos savivaldybė, galiojant aktualiai 
Pajūrio juostos įstatymo redakcijai, negali įgyvendinti ne tik Neringos 

savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrojo plano bei Kuršių nerijos 
nacionalinio parko tvarkymo plano nuostatų, bet ir savivaldybėms Vietos 
savivaldos įstatymu deleguotų savarankiškųjų funkcijų, susijusių su Neringos, 
kaip kurorto, darnia plėtra. Be to, prarandama galimybė pasinaudoti Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Tai įvertindama, savivaldybė kreipėsi į 
Seimo narius, siekdama inicijuoti minėto įstatymo pakeitimą.  

Neringos savivaldybės meras praėjusiais metais visuomenės informavimo priemonių pagalba  pristatė 
sprendimus, kurie padėtų per kelias valandas išspręsti Kuršių nerijos nacionalinio parko (KNNP) planavimo klausimus. 

Siūlytų sprendimų dėka  nereikėtų griauti pastatų, o valstybei – mokėti  kompensacijų. 
Visuomenei buvo pristatyta Urbo kalno ir gretimos aplinkos sutvarkymo koncepcija. Joje siūloma 

atkurti senąją Urbo kalno aurą išryškinant svarbiausius objektus ir istorinius faktus. Įgyvendinat projektą 

„Neringos savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio gerinimas“ bus sutvarkytas ne tik Urbo kalnas ir gretima aplinka, bet ir 
l ikviduoti 9 bešeimininkiais pripažinti statiniai (praėjusiais metais patvirtintas l ikviduojamų bešeimininkių statinių 
sąrašas). Planuojama projekto vertė – 554,1 tūkst. 
Eur, iš kurių 85% ( 471 tūkst. Eur) finansuojama ES 

lėšomis.  
Praėjusiais metais pradėtas įgyvendinti 

projektas, kurio metu bus atlikti Evangelikų liuteronų 

bažnyčios Nidoje tvarkybos darbai. Savivaldybė šiame 
projekte dalyvauja partnerio teisėmis. Projekto vertė 
– 126,5 tūkst. Eur, Savivaldybės finansinis įnašas 19,0 
tūkst. Eur. Tvarkybos darbų metu bus restauruojami 

visi keturi raudonų plytų fasadai, langų išoriniai 
rėmai, o esami berėmiai stiklai – keičiami naujais su 
rėmu. Projektą kartu su Neringos savivaldybe 
įgyvendina Nidos evangelikų liuteronų parapija.  

Teisinė apsauga suteikta Nidos švyturio 
statinių kompleksui, o savivaldybei inicijavus 
žvalgymus georodaru, nustatyta galima senojo 

švyturio vieta. 
ESO pristatė įgyvendinamą Kuršių nerijos elektros tinklų pertvarkymo projektą. Įgyvendinant rangos darbus 

(2018-aisiais) elektros oro linijos Kuršių nerijoje bus pakeistos požeminėmis kabelių l inijomis. Tai leis reikšmingai 
padidinti elektros tiekimo patikimumą ir pagerinti saugomos teritorijos kraštovaizdį.  

 Įgyvendintas Europos Sąjungos ir Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotas  projektas, 
kurio metu sutvarkytas buvusios degalinės teritorijoje (Juodkrantėje) esantis taršos židinys. Bendra projekto 
vertė – 91 775,39 Eur. Sanglaudos fondo lėšos – 87 186,62 Eur. Savivaldybės biudžeto lėšos – 4 588,77 Eur. 

Visuomenei pristatyta parengta Gintaro įlankos detaliojo plano koncepcija. Tenka apgailestauti, kad dėl 

teritorijos planavimo procedūrų sudėtingumo žlunga planai Gintaro įlankos teritorijoje statyti Kuršių nerijos nacionalinio 
parko lankytojų centrą.  

 

 
 

Kliūtis Savivaldybės 
planams – Pajūrio 
juostos įstatymas 

 
Savivaldybė prisideda prie Evangelikų l iuteronų bažnyčios 
Nidoje tvarkybos  darbų 



Nidoje diskutuota apie parengtus Šiaurinės 

Purvynės gatvės teritorijos Nidoje detaliojo plano 
sprendinius. Parengtas detalusis planas suteiks galimybę 
esamus statinius tvarkyti jų savininkams, o savivaldybei – 

tinkamai vystyti viešąją infrastruktūrą. Šiaurinės Purvynės 
gatvės teritorijoje taip pat numatoma Neringos 
sezoniškumo problemoms spręsti būtinų dengtų teniso 
kortų statybos galimybė.    

Neringai aktualiomis kultūrinio kraštovaizdžio 
temomis skatino kalbėti renginys „Gyvenimas tarp 
vandenų“. Šis renginys apjungė jau 18 metų Nidoje 
organizuojamas „Zavišines“ ir mokslinę konferenciją, skirtą 

ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto įkūrimo Lietuvoje 
25-mečiui paminėti. Renginio metu teikiamas 
apdovanojimas „Už gyvenimo nuopelnus rekreacinės 

architektūros srityje“ atiteko Lietuvos kraštovaizdžio 
architektų sąjungos pirmininkui Alvydui Mituzui, o geriausiu 
2016-ųjų metų rekreacinės architektūros kūriniu paskel bta Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonija.  

Teiktos pastabos Klaipėdos apskrities miškų tvarkymo schemos rengimo klausimais. Praėjusiais metais 

savivaldybės taryba patvirtinto  apleistų statinių sąrašą, į kurį įtraukė 25 statinius – informacija perduota Valstybinei 
mokesčių inspekcijai.   

Darnus susisiekimo sistemos vystymas. Tai, kad Neringos kurortas yra UNESCO saugomoje Kuršių nerijoje, 
skatina ieškoti unikalių būdų sprendžiant kurorto susisiekimo problemas. 

Neringoje gausėja reguliaraus susisiekimo laivais maršrutų, daugėja atvykimo galimybių 

viešuoju transportu, be to, rengiama dokumentacija darnų judumą skatinančios 

infrastruktūros atsiradimui. 

Praėjusių metų birželį pasirašyta projekto „Neringos savivaldybės darnaus judumo strateginio plano 
parengimas“ finansavimo sutartis su Transporto investicijų direkcija. Aktyviai dalyvauti darnaus judumo 
planavime buvo kviečiama visuomenė, be to, vykdyta Neringos judumo apklausa. Įgyvendinus projektą 

patvirtinto plano sprendiniai bus diegiami  ir įgyvendinami palaipsniui, be to, tai suteiks galimybę teikti paraiškas kitiems 
projektams įgyvendinti. Projekto vertė – 16,9 tūkst. Eur, iš kurių 85% finansuojama ES lėšomis. 

Kai kurie baigiamo rengti Darnaus judumo 
strateginio plano sprendiniai įgyvendinami jau šiandien. 

Pavyzdžiui, gausėja atvykimo į Neringa viešuoju transportu 
galimybių. Patrauklų pasiūlymą praėjusiais metais Neringos 
kurorto svečiams ir gyventojams pateikė Lietuvos 
geležinkeliai. Vieną traukinio bil ietą iki Nidos nusipirkusių 

poilsiautojų galutinėse traukinio maršruto stotyse laukė 
autobusai, vežantis į kurortą.  

Sėkmingai daugėja reguliaraus susisiekimo laivais 

maršrutų. Praėjusią vasarą reguliarus reisas sujungė Šilutę ir 
Nidą. Asociacija „Pamario turizmo klasteris“ suskaičiavo, kad 
praėjusiais metais iš Šilutės ir Klaipėdos rajonų  į Nidos uostą 
atplukdė apie 10 tūkst. keleivių.  

Neringos ir Klaipėdos miesto savivaldybių 
bendradarbiavimo sutarties pagrindu praėjusių metų 
balandžio mėnesį pasirašyta pavedimo sutartis su VŠĮ Klaipėdos keleivinis transportas. Šia sutartimi Klaipėdos 

keleiviniam transportui pavesta organizuoti keleivių vežimą maršrutais, vykdyti maršrutų, užtikrinančių susisieki mą su 
Klaipėdos regiono savivaldybėmis, vežėjų ir keleivių kontrolę. Tikimasi, kad sutartis padės įgyvendinti planus sukurti 
naujus viešojo keleivinio transporto maršrutus (pvz., Nida –Klaipėdos autobusų stotis–Nida). Planuojama, kad Neringa 
prisijungs prie bendros elektroninio bil ieto sistemos.   

 
 
Diskusija. Viešai svarstyti  Šiaurinės Purvynės  gatvės 
teri tori jos  Nidoje deta l iojo plano sprendinia i .  

 
Pasirinkimai. Neringoje pi rmenybė teikiama aplinkai 
draugiškoms transporto priemonėms  



Neringos savivaldybės taryba išreiškė pritarimą Vidaus vandenų keleivinių laivų ir turistinių jachtų uosto 

Juodkrantėje pristatytiems projektiniams pasiūlymams. Kitas etapas – techninio projekto rengimas, siekiant gauti 
statybos leidimą. Prieš tai buvo gautas tarptautinės paminklų ir paminklinių vietovių tarybos (ICOMOS) Lietuvos 
nacionalinio komiteto ekspertinis vertinimas, patvirtinantis, kad šis objektas ne tik kad   nepažeidžia Kuršių nerijos 

vertingųjų savybių, o kaip tik turės teigiamos įtakos socialinei, kultūrinei vietovės aplinkai. 
 

 

   
Planai. Iš reikštas pritarimas Juodkrantės uosto projektiniams pasiūlymams. G. Janulytės -Bernotienės  s tudi jos  vizual izaci jos  

 

 
Praėjusiais metais atlikti Nidos uosto pramoginių laivų pastato tvarkybos darbai. Atsižvelgiant į buriuotojų 

bendruomenės pageidavimus, greta pastatyti dušai. Inicijuotas Nidos uosto kuro kolonėlės techninio projekto rengimas.  
Visuomenė buvo kviečiama susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais, numatančiais Preilos mažųjų 

laivų ir žvejų uosto aptarnavimo administracinio pastato bei vandens uosto statinių statybą.  Projektiniai pasiūlymai 
parengti atsižvelgiant į Taikos sutartį. Siekiant taikiai užbaigti teisminį ginčą dėl neteisėtos statybos Preilos g. 101 bei 
Preilos g. 103, tarp Neringos savivaldybės, „Preilos uosto“ ir kitų 

suinteresuotų šalių buvo sudaryta Taikos sutartis, kurios sąlygos jau 
pradėtos įgyvendinti. Šalims vykdant Taikos sutartį, „Preilos uostas“ 
parengė uosto administracinio pastato ir uosto statinių – vandens uosto 
krantinės, prieplaukos statinio, kitų inžinerinių statinių – pirso, slipo, žvejų 

įrangos iškrovimo aikštelės projektinius pasiūlymus. Tolimesnius darbus 
(projektavimą ir statybą) turės atlikti Neringos savivaldybė. 

Neringa tapo dar svetingesne elektra varomoms priemonėms. 

Savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo nuo vietinės rinkliavos už įvažiavimą 
į Neringą atleidžiami asmenys, vykstantys elektra varomomis transpor to 
priemonėmis, papildė naujovė – greta Nidos uosto įrengta pirmoji kurorto elektromobilių įkrovimo stotelė. Pradėti 
veiksmai siekiant elektros įkrovimo stotelę įkurti Juodkrantėje (uosto automobilių stovėjimo aikštelėje) bei dar vieną 

Nidoje (automobilių stovėjimo aikštelėje Taikos g.).  

 
 

 
 

Džiugi naujiena – Naujojoje 
perkėloje keltai pradėjo dirbti 

visą parą. 

  

Vyko diskusijos su vežėjais, teikiančiais pavežėjimo paslaugą vadinamaisiais „tuktukais“. Sukviesti tokias 
paslaugas teikiančio vers lo atstovus paskatino gyventojų ir kurorto svečių nusiskundimai dėl vidaus degimo varikliais 
varomų „tuktukų“ naktį keliamo triukšmo. Problemos sprendimų nutarta ieškoti techninėmis priemonėmis – mažinant 

„tuktukų“ greitį bei atkreiptas dėmesį į tai, kad a teityje kurortas prioritetą turėtų skirti  elektra varomam transportui. 
Atkreiptas dėmesys ir į kelių eismo taisyklių laikymąsi. 

Neringa – 
elektromobiliams 

svetingas 
kurortas 



Tenka apgailestauti, kad įsigaliojus Lietuvos kariuomenės vado įsakymui, nuo kovo 30 -osios apriboti civilinių 

orlaivių skrydžiai Lietuvos Respublikos pasienio zonoje, t. y. ir  skrydžiai į Nidą. Tokio sprendimo pagrindinis argumentas 
– siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos oro erdvės stebėjimą, kontrolę ir gynybą būtina taikyti papildomas kontrolės ir 
stebėjimo priemones.  Nauja tvarka skrydžių neriboja aerodromų 

oro eismo zonose, net ir Lietuvos Respublikos pasienio zonoje, bet 
tenka apgailestauti, kad Nidoje esama infrastuktūra turi tik lauko 
aikštelės statusą. Savivaldybė ne kartą akcentavo, kad esama 
infrastruktūra leistų Nidos lauko aikštelei turėti aerodromo 

statusą, bet šio sieko įgyvendinti neleidžia Kuršių nerijos 
nacionalinio parko tvarkymo planas, kurį patvirtino Vyriausybė. 
Lauko nusileidimo aikštelės eksploatavimo problema išl ieka 
svarbiu klausimu ateities planuose.  

 
 

 

DARNI APLINKA IR SUBALANSUOTA INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA 

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. 

Praėjusiais metais buvo parengtas ir vėliau 
visuomenei viešai  pristatytas viešbučio „Nidos banga“ 
rekonstrukcijos projektas. Kurorto istorijai svarbus 

kompleksas yra įkurtas buvusių svečių namų, kurie 
priklausė Hermanui Blodei – garsios, 1890 metais įkurtos 
Nidos menininkų kolonijos sumanytojui, vietoje. Rekonstruotame verslo klasės viešbutyje numatyta įrengti daugiau nei 
100 numerių bei sukurti keturių žvaigždučių kategoriją atitinkančią paslaugų infrastruktūrą. Planuojama įkurti SPA, 

kuriame bus galima mėgautis baseinu, sūkurinėmis voniomis ir 
pirtimis. Įrenti konferencijų centrą, kurį sudarys 2-3 dalykiniams 
susitikimams skirtos salės.  Atnaujintas ir į naujas erdvės 

perkeltas bus ir restoranas. Nedidelių pokyčių sulauks ir iki šių 
dienų išlikęs Hermano Blodės svečių korpusas.  

Klaipėdos regioninei architektūros tarybai pristatyta 
Nidoje projektuojamo sveikatingumo ir poilsio komplekso 

„Auksinės kopos“ architektūrinė išraiška bei tipologi ja. 
Remonto darbų laukia Nidos prieplaukos pastatas. 

Dokumentacija į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą 
įtraukto pastato sutvarkymui pradėta rengti prieš pusantrų 

metų. Numatoma, kad greta jo galėtų būti įrengta patogi 
švartavimosi vieta, o pačiame pastate – patalpos laivais 
atplaukiančių keleivių priėmimui. Čia galėtų būti teikiamos tiek 

keleiviams, tiek laivo įgulai aktualios paslaugos.  
  

Svarbia užduotimi išlieka 
– lauko nusileidimo 

aikštelės eksploatavimo 
klausimas 

 

 

Pokyčiai. Pristatytas „Nidos banga“ rekonstrukcijos projektas.  

UAB „A TEAM PROJECTS“ vizualizacija.  

 

Pirmosios žinios. Projektuojamas kompleksas „Auksinės 
kopos“.  UAB „Do Architects“ vizual izaci ja   



Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui bei kartu 

su juo į Neringą atvykusiam Aplinkos ministrui Kęstučiui 
Navickui  pristatyta viena iš Jūros terapijos centro komplekso 
vizijų bei veiksniai, sudarantys kliūtis Neringai reikšmingo 

objekto atsiradimui. Neringos savivaldybė praėjusiais metais 
išsiuntė kreipimąsi į UNESCO Pasaulio paveldo centrą, kuriuo 
supažindinama su Jūros terapijos centro vizija ir prašoma 
įvertinti numatomo projekto naudą bei siekį sukurti tokį 

objektą, kuris tik pabrėžtų Kuršių  
Nerijos vertingąsias savybes.  

Bendradarbiaujant su vietos švietimo institucijų 
bendruomenėmis, socialiniais partneriais bei siekiant 

atsakingai naudoti Neringos savivaldybės biudžeto lėšas 
daug diskutuota dėl Juodkrantės gyvenvietės švietimo 
įstaigų patalpų pritaikymo kitoms edukacinėms, kultūrinėms 

ar socialinėms reikmėms. Juodkrantės bendruomenei  
pritarus, buvusiose mokyklos patalpose nuspręsta įkurti 
Kuršių nerijos nacionalinio parko lankytojų centrą. Kuršių 
nerijos nacionalinio parko lankytojų centras bus įkuriamas 

atliekant mokyklos pastato rekonstrukc i ją. Tam bus 
panaudotos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos. 
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba planuoja, ka d rangos 
darbai galėtų prasidėti 2019-ųjų pradžioje.  

Gruodžio mėnesį duris atvėrė renovuotas 
Neringos policijos komisariato pastatas. Nuo praėjusių metų 
kurorto gyventojų ir svečių patogumui Neringos policija 

dirba išorėje ir viduje pertvarkytose šiltesnėse, energiją 
tausojančiose patalpose. Komisariato patalpose įrengta 
sporto salė. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Procesas. Numatomi prieplaukos pastato remonto darbai.  

UAB „G.A.L. archi tekta i“ vizual izaci ja .  

 
 
Galimybės. Pris tatyta ga lima Jūros terapijos centro vizija. 
Studio 3D Architects  vizual izaci ja . 



SVEIKATOS KURORTAS 

 

 

2017-aisiais metais įgyvendintos 
priemonės, padedančios vystyti  sporto 
infrastruktūrą, remiančios įvairias veiklas. Aktyviai 

leisti  laisvalaikį Neringoje jau antrus metus kvietė 
vasaros šventė „Sveika, Neringa“.  

Kryptingai vystoma sporto infrastruktūra.  
Praėjusiais metais įgyvendinta Neringos gimnazijos 

kieme esančios  lauko krepšinio aikštelės 
rekonstrukcija. Parengtas gretimos aikštelės 
rekonstravimo projektas į lauko tinklinio ir 

badmintono aikšteles (vietoje susidėvėjusio 
ekstremalaus sporto įrenginio). Įrengta lauko 
treniruoklių zona Nidoje (UAB „Jūros būstas“ 
dovana). Įsigyta paplūdimio tinklinio įranga (2 

komplektai) bei mobilūs futbolo vartai (4 vnt.), kurie buvo sumontuoti Juodkrantės futbolo aikštelėje. Įgyvendinti kiti  
smulkūs sporto infrastruktūros gerinimo darbai –  atliktas mažojo golfo remontas Nidoje; įrengta sintetinė danga (3 
aikštelėms) lauko stalo teniso žaidimui Juodkrantėje, Preiloje ir Pervalkoje ir kt.  

Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis paremti įvairūs sporto renginiai. Ryškiausias praėjusių metų sporto 

renginys – 50-oji Kuršių marių regata, l iudijanti apie i lgametes buriavimo 
tradicijas Neringoje. Ypatingai džiugi naujiena – regatos Neringos etape 
absoliučiai greičiausios jachtos vardą pelnė jachta NIDA III, kurios kapitonas 

– Neringos savivaldybės tarybos narys Arūnas Burkšas.  
Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis paremtas ne tik 50-osios 

Kuršių marių regatos organizavimas, bet ir tarptautinis rankų lenkimo 
sporto turnyras, praėjusiais metais vykęs Juodkrantėje, tarptautinė vaikų 

krepšinio stovykla, suteikianti galimybę sportuoti ir Neringos vaikams, 
Jūrinės žūklės varžybos, Nidos pusės maratono bėgimas, futbolo varžybos 
Žvejo taurei laimėti ir kt.  

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos l ėšomis finansuota 12 sveikatinimo 

veiklos priemonių, t. y. dvigubai daugiau nei praėjusiais metais. Finansuotos tokios veiklos , kaip Jogos mankštos 
paplūdimyje Nidoje ir Juodkrantėje; Neringos gimnazijos, neįgaliųjų draugijos, jaunimo sveikos gyvensenos i niciatyvos; 
Klaipėdos kolegijos vykdyta individualizuota sveikatingumo programa senjorams ; Klaipėdos universiteto projektas, 

skirtas vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimui, fizinio aktyvumo skatinimui, traumatizmo ir savižudybių prevencijai. Praėję 
metai buvo pirmieji, kuomet rudens–žiemos mėnesiais sveikatinimo mankštos vyko ne tik Nidoje, bet ir Juodkrantėje 
bei Preiloje.  

Sėkminga nauja iniciatyva galima įvardinti praėjusių metų rugsėjo mėnesį vykusį renginį „Neringos žygis“. 

Kuršių nerijos gamtą ir legendas kvietęs pažinti žygis bei jo organizatoriai pritraukė gausų dalyvių būrį , taip prisidėdamas 
prie sezoniškumo problemų sprendimo.  

Aukštus sporto rezultatus praėjusiais metais pelniusius septynis neringiškius Neringos savivaldybė paskatino 

piniginiais prizais.   
 
 
 

 
 
 
 

 
Laisvalaikis. Kurorto gyventojai i r svečiai kviečiami  i l sėti  aktyvia i  

Remiamos sporto 
iniciatyvos ir 
sveikatinimo 

veiklos 



AKTYVUS KULTŪRINIS GYVENIMAS 

Neringoje kultūros įstaigų tinklas gerai išplėtotas (muziejų, kultūros 
centrų, bibliotekų), jų paslaugos prieinamos tiek gyventojams, tiek kurorto 
svečiams.  

Neringos savivaldybės taryba 2017-aisiais metais kultūros įstaigoms 

skyrė 902,0 tūkst. Eur (2016-aisiais – 755, 6 tūkst. Eur) iš jų: Neringos 
savivaldybės V. Miliūno viešoji bibliotekai – 172,7 tūkst. Eur (2016 m. – 137, 4 
tūkst. Eur); Neringos muziejams – 164,2 tūkst. Eur (2016 m. – 116, 1 tūkst. Eur); 
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centrui „Agila“ – 420,2 tūkst. Eur (2016 

m. – 366,7 tūkst. Eur); Juodkrantės  L. Rėzos kultūros centrui – 144,9 tūkst. Eur 
(2016 m. – 135, 4 tūkst. Eur). 

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  2017-aisiais skirta –  224,8 
tūkst. Eur (2016 m. – 203,1 tūkst. Eur). Parama 
suteikta Baltų skulptorių s impoziumui ir Rudens 

lygiadienio šventei, festivaliams ,,Vargonų vasara 
2017”, „Muzikinis rugpjūtis pajūryje“, „Tek saulužė 
ant maračių“ ir kt. 

Savivaldybės biudžeto lėšomis remiama ir 
kurortui reikšmingų leidinių leidyba – džiugiu įvykiu 
tapo Neringos mero bei mero pavaduotojo pareigas 
ėjusio, šiuo metu – Neringos savivaldybės tarybos 

nario Viganto Giedraičio fotoalbumo „Tarp vėjų ir 
vandenų“ sutiktuvės. Praėjusiais metais buvo 
pristatyta Aldonos Balsevičienė knyga „Raganų kalnas“. Savivaldybės para ma taip pat buvo suteikta parengiamiesiems 

M. L. Rėzos „Raštų“ leidybos darbams. 
Thomo Manno memorialinio muziejaus ekspoziciją papildė knygų kolekcija, kurią daugiausia sudaro T. Manno 

kūrybinis palikimas bei l iteratūra apie patį Nobelio 
premijos laureatą.  Šios knygos – dalis šių metų sausio 

mėnesį mirusio Hamburgo literatūros profesoriaus 
Klauso Šrioterio (Klaus Schröter) paliktos bibliotekos. 

Praėję metai įsimintini ir pristatytomis 
išskirtinėmis istorinėmis vertybėmis, kurių įsigijimui 

lėšų skyrė savivaldybė. Lapkričio mėnesį Neringos 
muziejai visuomenei pristatė menininko Ernsto 
Mollenhauerio paveiks lą, tapytą Nidoje 1924 metais, 

taip pat indą su įspaudu „Herm. Blode”, menantį iki  
Antrojo pasaulinio karo gyvavusio žymaus Hermanno 
Blode’s viešbučio laikus, retus leidinius, reikšmingus 
Lietuvos istorijos, mokslo, l iteratūros tyri mams, 

ikonografinius rinkinius.  
Ruošiantis svarbiam Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmečio renginiui – Dainų šventei, 
praėjusiais metais lėšų skirta visų Neringos kolektyvų 

tautinių kostiumų atnaujinimui/naujų gamybai.  
40-ojo tarptautinio fotografų seminaro 

metu įteikta pirmoji, fotomenininkui skiriama, Neringos savivaldybės mero premija. Premija skirta fotomenininkui 

Vitalijui Butyrinui , legendinės koliažų serijos pajūrio tema (fotografuota Neringoje) autoriui.  

Daugiau lėšų 
kultūros 

iniciatyvoms 

 
 
Įvykis. Gražus  Neringos miesto šventės akcentas – Viganto 
Giedra ičio foto a lbumo pris tatymas   

 
 
Dovana. dr. Berndas Kraske i r Rudis Zahnas į Neringą atvežė 

vertingą knygų rinkinį, kuris  perduotas Thomo Manno 

memoria l iniam muziejui   



Neringos savivaldybės meno premija pirmą kartą skirta Tarptautinės kūrybinės tapybos laboratorijos ,,Pagal 

Brücke“ dalyviams (premija skirta trijose nominacijose).  
Neringos savivaldybė jau ne vienerius metus glaudžiai 

bendradarbiauja su Vilniaus dailės akademi jos Nidos 

 meno kolonija. Viena iš bendradarbiavimo formų – Neringos 
savivaldybės meno stipendija, kuri praėjusiais metais skirta menininkei 
Daliai Mikonytei , projektą įgyvendinusiai  kartu su Adomu Žudžiu. Jie 
sukūrė projektą ,,Miestų studijos: Neringa ir Kuršių nerija “ video 

instaliacijos - siurealistinis video komplimentas Neri ngos miestui ir Kuršių 
nerijai“. Projektas bendruomenei ir kurorto svečiams pristatytas Neringos 
miesto gimtadieniui skirtų renginių metu.  

Aštuntoji Martyno Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premija įteikta dailininkui Romanui Borisovui (2016 

metų premijos laureatas), o 2017-aisiais premija skirta ištisus dešimtmečius reformaciją tyrinėjusiai doc. habil. dr. Ingei 
Lukšaitei.  

Savivaldybės biudžeto lėšomis paremtas 

projektas „Nuostabiosios žemės beieškant. Kultūrinio 
turizmo maršrutas nuo Nidos dailininkų kolonijos iki 
Prano Domšaičio“. Projekto dalis  – Nidos 
bendruomenės namuose ir Miniatiūrų muziejuje 

Juodkrantėje eksponuojamos Neringai ypatingą vertę 
turinčio parodos iš kolekcininko, VšĮ Rytų  
Prūsijos dailės mylėtojų draugijos „Nidden“ pirmininko 
Aleksandro Popovo  rinkinio. Tam, kad darbai būtų 

tinkamai eksponuojami, Neringos savivaldybė iniciavo 
Nidos bendruomenės namų parodų salės atnaujinimą 
ir pritaikymą saugiai ekspozicijai. 

Neringos meno mokyklai skirta lėšų arfai 
įsigyti  – Sankt Peterburge pagamintu instrumentu bus 
suteikta galimybė naudotis talentingai neringiškei 
Gabrielei Ašmontaitei.  

Klaipėdos, Neringos ir Palangos miestų 
bendruomenės kartu parengė paraišką 2022 metų 
Europos kultūros sostinės vardui gauti.  

Praėjusiais metais Savivaldybė kreipėsi į 
gyventojus kviesdama festivalio „Sveika, Neringa“ bei 
Neringos miesto šventės metu prie savo namų 
išsikelti  miesto vėliavas. Pirmiesiems besikreipusiems 

vėliavas suteikė UAB „Neringos komunalininkas“.  
Tikimasi , kad ši šventines nuotaikas kurianti tradicija 
išl iks ir ateityje.  

Nuo balandžio mėnesio Preilos -Pervalkos 

bendruomenės namai perduoti Nidos kultūros ir 
turizmo informacijos centrui „Agila“ kultūrinei veiklai 
vykdyti (namai išl iko atviri  ir kitoms veikloms).   

Bendruomenės iniciatyvos. Praėjusiais 
metais Neringos bendruomenė bei jos nariai džiugino 
ne viena unikalia iniciatyva. 

Siekiant paminėti Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmetį, trisdešimt vienerių Neringos 
gyventojas Karolis Košys iniciavo projektą „Kelionės 
be sienų/Borderless“. Projekto  siekis – kelionės motociklu metu skleisti žinią apie Lietuvą ir jai reikšmingą datą pasaulio 
bendruomenei, tuo pačiu garsinant ir gražiausią Baltijos pajūrio kurortą – gimtąją Neringą. Kelionės maršrutas – Nida–

Keiptaunas (Pietų Afrikos Respublika).  
Privačia Viktoro Valcerio iniciatyva Juodkrantėje pastatyta skulptūrinė kompozicija žymiam vokiečių 

mokslininkui prof. A. Bezzenbergeriui atminti (aut. K. ir V. Musteikiai). A. Bezzenbergeris – etnografas, archeologas, 

kultūros istorikas, akademinės baltistikos pradininkas, didžiulį dėmesį skyręs Rytų Prūsijos, Prūsų Lietuvos ir ypač Kuršių 
nerijos istorijos ir kalbos tyrimams. 

Lėšų skirta visų 
kolektyvų tautinių 

kostiumų 
atnaujinimui  

 
 
Ekspozicija. Pris tatyta  Aleksandro Popovo  rinkinio darbų paroda. 
Siekiant tinkamai eksponuoti darbus, inicijuotas Nidos 

bendruomenės  namų parodų sa lės  atnaujinimas .  

 
 

Muzika. Neringos  meno mokykla i  ski rta  lėšų arfa i  įs igyti   



Būtina pasidžiaugti Juodkrantės bendruomenės aktyvumu, kuri organizavo žiemos šventę, smėlio skulptūrų 

simpoziumą, būrė žmones krokų sodinimui. 
Bendruomeniškumo pavyzdžiu tapo ir Nidos 
šventinės eglės puošyba – atsižvelgiant į gyventojų 

apklausos rezultatus Kalėdų šventės simbolis buvo 
perkeltas į naują vietą, jo puošybos koncepciją pasiūlė 
Neringoje apsigyvenęs  Paulius Dauparas, o žaislus 
gamino – patys neringiškiai. 

Asmenybių pagerbimas. Neringos 56-ajai 
sukakčiai skirtus renginius lydėjo nauja tradicija, 
kurios metu įvertinti miesto švietimo, kultūros, 
sveikatos įstaigų ir įmonių darbuotojai bei atstovai. 

Neringos savivaldybės mero padėkos įteiktos 
penkiolikai neringiškių. Šeši  asmenys apdovanoti 
Neringos savivaldybės medaliu „Už nuopelnus Neringai“ –  Olga Fedorčeva, Liucija  Vaičiulienė, Milda Dargienė, 

Rimgaudas Stūrys,  Albertas Danilevičius, Vasilijus Kičiatovas. Praėjusiais metais medaliu „Už nuopelnus Neringai“ taip 
pat apdovanoti – Dalia Stančiukienė bei Rimvydas Norkus. Neringos savivaldybės Garbės ženklai įteikti Edvardui  
Malinauskui bei istorikei doc. dr. Nijolei Strakauskaitei.  

 

NERINGA – DARNAUS TURIZMO KURORTAS   

Pavasarį vykusio XIV Lietuvos kurortų asociacijos 

suvažiavimo metu naujuoju asociacijos prezidentu dviejų metų 
kadencijai išrinktas Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis. 
Šios pareigos įpareigoja dar labiau gil intis į kurortų ir kurortinių 
vietovių aktualijas bei suteikia galimybę geriau pristatyti Neringą.  

Neringos kurortas 2017-aisiais pristatytas tarptautinėse 
turizmo parodose. Kartu su Klaipėdos regionu  dalyvauta Vilniuje 
vykusioje parodoje ADVENTUR, Rygoje – BALTTOUR ir Hamburge 

– Oohh!! Kartu su Valstybiniu turizmo departamentu dalyvauta Tel 
Avive vykusioje parodoje IMTM, Stokholme – parodoje 
„Seniormässan“. Neringa pristatyta ir Vilniuje vykusioje verslo 
turizmo parodą – kontaktų mugėje CONVENE.  

Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“ 
dalyvavo Lietuvoje, Ukrainoje, Lenkijoje, Rusijos Federacijoje ir 
Švedijoje vykusiose verslo misijose. Su bendrais Klaipėdos regiono 

stendais dalyvauta Jūros šventėje, Hansa dienose  ir Sostinės 
dienose. 

Vyko tęstinis Baltijos šalių verslo turizmo atstovams skirtas turas po Neringą, Palangą ir Klaipėdą 
bendradarbiaujant su tarptautine verslo turizmo paroda-kontaktų muge CONVENE. Bendradarbiaujant su Palangos 

turizmo informacijos centru organizuotas Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos turo operatorių priėmimas. Neringoje lankėsi 
ir užsienio žiniasklaidos atstovai. Įgyvendinta  nauja priemonė – kartu su Klaipėdos regiono turizmo taryba inicijuotos  
vietinės verslo misijos, kuriose Klaipėdos regiono turizmo paslaugų teikėjai susitiko su Lietuvos tikslinių rinkų atstovais 
iš Vokietijos ir Ispanijos. 

Savivaldybė dalyvauja septyniuose 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 .  

 
 

Susitelkimas. Bendruomeniškumo pavyzdys – Nidos eglės puošyba 

 
 
Akcentai. Neringoje kviečiame kel iauti darnaus 
turizmo principais – saugant  natūralią gamtinę ir 

kul tūrinę apl inką 



Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ 

tautinių šokių kolektyvas „Kalnapušė“ kartu su Neringos 
savivaldybės meru Dariumi Jasaičiu Neringą atstovavo Kipre 
vykusiame tarptautiniame Viduržemio jūros folkloro šokio 

festivalyje. 
Neringos kultūrinis kraštovaizdis, kurorto naujienos ir 

pramogos bei šio krašto asmenybės nuolatos pristatomos 
Lietuvos televizijos laidose. Savivaldybė vertina bendradarbiavimą 

su Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija bei džiaugiasi Neringos 
pristatymu laidose „Laba diena, Lietuva“, „Labas rytas, Lietuva“  
bei kitose naujienų laidose.  

Bendradarbiavimas. Praėjusiais metais  Birštono ir 

Neringos savivaldybės  minėjo 50 metų bendradarbiavimo sukaktį. 
Kovo 11-ąją Neringoje vyko stalo teniso mėgėjų turnyras, kuriame 
dalyvavo miesto partnerio – Paviluosto savivaldybės (Latvija) 

atstovai. Vėliau Neringoje lankėsi šio miesto kultūros darbuotojai. 
Neringoje svečiavosi i lgamečio partnerio – Fėmarno gyventojai, o vėliau koncertavo šios salos moterų duetas.  

Praėjusių metų kovo mėnesį pakeista Neringos -Fėmarno bendradarbiavimo komiteto sudėtis (pirmininke 
paskirta –  Lina Motuzienė). Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Neringos savivaldybės ir Valstybės sienos 

apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos rinktinės. 
Oficialūs vizitai. Praėjusiais metais Neringoje įvyko Suomijos sienos apsaugos vado generolo leitenanto 

Jaakko Kaukanen ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado generolo Renato Požėlos susitikimas. Neringoje svečiavosi 
Vyskupas Jonas Boruta SJ bei Telšių vyskupas ordinaras Kęstutis Kėvalas. Neringos lankėsi ir kurortui aktualiais klausimais 

bei problemomis domėjosi Lietuvos Respublikos Seimo nariai – Antanas Vinkus, Vytautas Kernagis,  Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Gintaras Vaičikauskas.  

 

Kviečiame sekti Neringos savivaldybės naujienas  savivaldybės internetinėje svetainėje www.neringa.lt, 
Socialinio tinklo „Facebook“ Neringos savivaldybės  paskyroje.  

 
_________________________ 

 

 
 
Pristatymas. Neringa pris tatyta Kipre vykusiame 
Viduržemio jūros  folkloro šokio festiva lyje  


