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NERINGOS SAVIVALDYBĖS MERO 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA 

EFEKTYVI IR SKAIDRI SAVIVALDA 
 

Praėjusieji metai buvo lydimi pokyčių Neringos savivaldybės 

taryboje. Kovo 29-ąją vykusiame Neringos savivaldybės tarybos 

posėdyje, atsižvelgiant į pateiktą atsistatydinimo prašymą, iš užimamų 

Neringos savivaldybės mero pavaduotojo pareigų atleistas Dovydas 

Mikelis. Naujuoju mero pavaduotoju išrinktas Neringos savivaldybės 

tarybos narys Narūnas Lendraitis. Už Neringos savivaldybės mero 

Dariaus Jasaičio pateiktą kandidatūrą balsuota vienbalsiai. 

Kovo 29-ąją pakeista Socialdemokratų frakcijos sudėtis, prie 

kurios prisijungė N. Lendraitis. Po šių pokyčių Socialdemokratų 

frakcija vienija 14 narių, o Liberalų sąjūdžio tarybos narių grupės 

mažumą (opoziciją) sudaro vienas narys (Andrius Bagdonas).  

2018-aisiais įvyko 11 Neringos savivaldybės tarybos 

posėdžių, kurių metu svarstyti 226  sprendimų projektai, priimta 219  sprendimų (7 sprendimo 

projektų svarstymą taryba atidėjo).  

Visuose tarybos posėdžiuose dalyvavo tarybos nariai: Darius Jasaitis, Narūnas Lendraitis, 

Ovidijus Gakas, Vigantas Giedraitis, Stasys Valančius. 

2018-aisiais, kaip ir ankstesniais metais, pagal paskirstytas veiklos kryptis posėdžiauti 

rinkosi 5 komitetai, kurių pirmininkai nesikeitė. 

2018-aisiais buvo išleisti 243 mero potvarkiai veiklos organizavimo, personalo, 

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

 

ATSTOVAVIMAS SAVIVALDYBEI 
 

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 (nuo 2017-ųjų eina prezidento 

pareigas).   

Vyriausybėje vyko susitikimai dėl 

Kuršių nerijos nacionalinio parko 

tvarkymo plano keitimo, naujų Smiltynės 

perkėlos įkainių tvirtinimo – pasiekta, kad 

būtų patvirtinti mažesni įkainiai nei siūlė 

AB „Smiltynės perkėla“, o transporto 

priemonės vairuotojo, keleivių ir krovinio 

perkėlimas būtų įskaičiuotas į transporto 

priemonės perkėlimo kainą. Inicijuoti 

susitikimai dėl turto perdavimo 

nuosavybės teise – pradėti veiksmai dėl 

nekilnojamojo turto objekto, adresu Miško 

g. 4, perdavimo socialinio būsto fondo 

reikmėms.  

Dalyvauta susitikimuose dėl  

Taikos sutarties, sudarytos tarp Neringos 

 

Pokyčiai: nuo 

praėjusių metų 

pavasario  mero 

pavaduotojo 

pareigas eina  

Narūnas Lendraitis 
 

 
Susitiko Neringoje: Vidaus reikalų ministras E. Misiūnas, Lietuvos 

policijos atstovai kartu su policijos generaliniu komisaru L. Pernavu, 

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas generolas R. Požėla, 

Vyriausybės kancleris A. Stončaitis, šalies kurortų ir kurortinių 

teritorijų vadovai aptarė viešosios tvarkos organizavimą, žmonių 

saugumo užtikrinimą vasarą 
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savivaldybės, UAB „Preilos uostas“ ir kitų institucijų, įgyvendinimo. Siekta Lietuvos Respublikos 

Miškų įstatymo pakeitimo, ieškant galimybių pagreitinti teritorijų planavimo procedūras dėl 

valstybiniuose miškuose esančių takų sutvarkymo.  

 
Patvirtintos mažesnės 

 AB „Smiltynės perkėla“  

paslaugų kainos 

Pradėti veiksmai dėl pastato 

Juodkrantėje perėmimo socialinio 

būsto fondo reikmėms 

Vertinant kurortų paraiškas 

 ES finansavimui gauti –  

daugiau balų 

 

Dėl Nidos lauko aikštelės, skirtos mažiesiems orlaiviams leistis, statuso keitimo susitikimai 

vyko Vyriausybėje, Ekonomikos ir inovacijų bei Krašto apsaugos ministerijose. Dėl tolimesnės 

krašto kelio Smiltynė–Nida bei dviračių tako rekonstrukcijos inicijuoti susitikimai, vykę 

Susisiekimo ministerijoje, Lietuvos automobilių kelių 

direkcijoje.  

Dėl didesnio finansavimo kurortams kreiptasi 

į Ekonomikos ir inovacijų, Susisiekimo ministeriją ir 

Ministrą Pirmininką Saulių Skverelį – pasiekta, kad 

vertinant teikiamas paraiškas ES finansavimui gauti, 

kurortams pridedama 10 balų. Tęsta diskusija apie 

nakvynių skaičiaus kurortuose statistikos rinkimą. 

Kultūros ministerijoje dalyvauta susitikimuose 

dėl lėšų skyrimo Nidos kultūros ir turizmo 

informacijos centro „Agila“ rekonstrukcijos projekto 

įgyvendinimui. Dėl žalos už nugriautus pastatus 

susitikimai vyko Teisingumo ministerijoje, o Vidaus 

reikalų – dėl skęstančiųjų gelbėjimo Baltijos jūroje. Sveikatos apsaugos ministerijoje susitikimai 

vyko dėl greitųjų automobilių bei dėl didesnio finansavimo Neringos pirminės sveikatos priežiūros 

centrui skyrimo.  

 

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA 
 

2018-aisiais Kontrolės ir audito tarnyba atliko: 4 finansinius auditus ir pateikė išvadas, 

2 veiklos auditus, 1 patikrinimą, 1 tikrinimą. Vykdyti reidai, tikrinimai, nagrinėti prašymai, 

institucijų paklausimai ir pan.  

Kontrolierius, vykdydamas prevencines priemones, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų 

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

vadovams 2018-aisias pateikė 37 rekomendacijas ir pasiūlymus. Iš audituotų subjektų vadovams 

pateiktų rekomendacijų ir pasiūlymų įvykdyti 33 punktai. Likę keturi vykdymo stadijoje (Kontrolės 

ir audito ataskaitos teikimo metu).  

EUROPOS SĄJUNGOS PARAMA 
 

2018-aisiais buvo įgyvendinama 18 (palyginimui 2017-aisiais – 15)  Europos Sąjungos 

(ES) lėšomis finansuojamų projektų, įskaitant e-rinkodaros projektus, bei teiktos paraiškos 

finansavimui gauti 10 projektų. Praėjusiais metais pradėti įgyvendinti bei tęsti projektai, 

sprendžiantys darnaus judumo klausimus, pavyzdžiui, elektromobilių įkrovimo infrastruktūros 

vystymą, automobilių statymo problemas. Įgyvendinamų projektų siekiami rezultatai bus pristatyti 

vėlesnėse šios ataskaitos dalyse. 

 
Susisiekimo ministerijoje, Lietuvos automobilių kelių 

direkcijoje ir Neringos savivaldybėje vyko susitikimai 

dėl tolimesnės krašto kelio ir dviračių tako 

rekonstrukcijos  
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SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ĮVYKDYMAS 
 

2018 m. vasario 21 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-16 buvo 

patvirtintas Savivaldybės biudžetas 2018 metams: 8978,2 tūkst. Eur. prognozuojamų pajamų ir 

1653,8 tūkst. Eur praėjusių metų pajamų nepanaudota dalis, 10632,0 tūkst. Eur. asignavimų. 

2018 metais gauta 1579,5 tūkst. Eur viršplaninių pajamų, iš jų: 

132,8 tūkst. Eur gyventojų pajamų mokesčio; 

687,0 tūkst. Eur vietinės rinkliavos; 

3,9 tūkst. Eur valstybės rinkliavos; 

374,0 tūkst. Eur turto mokesčių (nekilnojamojo  ir paveldimo turto) ; 

273,0 tūkst. Eur kitų  pajamų (žemės nuomos mokesčio, pajamos iš baudų ir konfiskacijos, 

pajamos už prekes  ir paslaugas, kitos atsitiktinės pajamos); 

108,8  tūkst. Eur  ES struktūrinių fondų  grąžintos lėšos. 

Metų eigoje gauta spec. tikslinė dotacija 484,0 tūkst. Eur (LR automobilių kelių direkcija). 

Tvirtinant 2018 metų Neringos savivaldybės biudžetą buvo paskirstyti 1510,6 tūkst. Eur  

laisvi biudžeto lėšų likučiai, kurie, nukreipti įsiskolinimų dengimui ir savivaldybės savarankiškoms 

funkcijoms vykdyti, iš jų didžioji dalis skirta 139,3 tūkst. Eur savivaldybės būsto statybai, 1095,3 

tūkst. Eur viešųjų erdvių tvarkymui, atnaujinimui ir priežiūrai (koncesijos sutartis),  175,0 tūkst. Eur 

savivaldybės finansinių įsipareigojimų vykdymui  ir 101,0 tūkst. Eur įsiskolinimų dengimui. 

2018 metais paskirstyta 1045,0 tūkst. Eur viršplaninių pajamų. Didžioji dalis viršplaninių 

pajamų nukreipta 435,6 tūkst. Eur viešųjų erdvių tvarkymui, atnaujinimui ir priežiūrai (koncesijos 

sutartis), 192,3 tūkst. Eur subsidijos kainų skirtumams padengti, kultūros , švietimo įstaigoms, 

kultūros renginiams ir kitoms reikmėms  – 417,1 tūkst. Eur. 

Bendros savivaldybės biudžeto lėšų mokėtinos (kreditinis įsiskolinimas) sumos 2018 metų 

pabaigai sudarė 1072,7 tūkst. Lt, iš jų:  829,3 tūkst. Eur ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai 

(paskolų grąžinimas ir kiti ilgalaikiai įsiskolinimai), 229,4 tūkst. Eur sudarė savivaldybės 

administracijos ( viešųjų erdvių tvarkymui, atnaujinimui ir priežiūrai (koncesijos sutartis – 101,0 

tūkst. Eur, subsidijos kainų skirtumams padengti – 56,3) ir 14,0 tūkst. Eur kitų biudžetinių įstaigų. 

Neringos savivaldybės skola bankams 2018 m. gruodžio 31 d. – 637,0 tūkst. Eur, tai 

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

25, 27, 29, Nidos gyv. Neringa“. 

Mero fondo lėšų (lėšų) panaudojimo ataskaita už 2018-aisiais: 
Skirta 

asignavimų 

2018 m. 

  Panaudota 2018 m. Panaudota 

viso 

ketvirtyje 

Panaudota 

(viso) 

Liko 

nepanaudota 

(viso) Maitinimo  

paslaugos 

Apgyvendinimo 

paslaugos 

Kitos 

paslaugos 

 Kitos 

prekės 

  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       

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

  Balandis 4233,90 1045,00 0,00 0,00       

  Gegužė 0,00 0,00 0,00 0,00       

  Birželis 0,00 0,00 0,00 0,00       

  2 ketvirtis 4233,90 1045,00 0,00 0,00 5278,90 5278,90 2721,10 

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

  Rugpjūtis 668,00 0,00 423,50 0,00       

  Rugsėjis 0,00 0,00 0,00 0,00       

  3 ketvirtis 668,00 0,00 423,50 0,00 1091,50 6370,40 1629,60 

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

  Lapkritis 78,00 0,00 0,00 0,00       

  Gruodis 1260,00 0,00 0,00 0,00       
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  4 ketvirtis  1338,00 0,00 0,00 0,00 1338,00 7708,40 291,60 

8000,00   6239,90 1045,00 423,50 0,00   7708,40 291,60 

NERINGOS BENDRUOMENĖ 
 

2019-ųjų sausio 1-osios duomenimis 

Neringoje gyvenamąją vietą buvo deklaravę 5025 

 (palyginimui 2018-ųjų pradžioje – 4818). 

Išvykimą iš Neringos savivaldybės gyventi į 

užsienį ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui 2018-

aisiais deklaravo 49 asmenys.  

Neringos savivaldybės administracijos 

Civilinės metrikacijos skyrius praėjusiais metais 

užregistravo ir įtraukė į valstybinę apskaitą: 26 

gimimus (iš jų – 4 užsienyje įregistruotų gimimų 

apskaitymas); 48 santuokas (iš jų: 23 – 

registravimas, 25 – bažnyčioje sudarytų santuokų 

apskaitymas); 8 ištuokas. Mirties įrašai – 21 (1 užsienyje įregistruotos mirties apskaitymas). 

Praėjusiais metais paskelbta, kad Neringos savivaldybė patenka į geriausias sąlygas 

gyventojams užtikrinančių šalies savivaldybių penketuką (Vilniaus politikos analizės instituto 

sudarytame savivaldybių gerovės indekse užima 5-ąją vietą).  
 

 

Neringoje: 

 

 

geriausios sąlygos 

gyventi 

 

 

mažiausiai socialinės 

pašalpos gavėjų 

 

 

žemiausias 

nedarbo lygis 

 

Lietuvos laisvosios rinkos instituto duomenimis, Lietuvos savivaldybių indekse tarp 

mažųjų savivaldybių Neringa užėmė 12-13 vietas (2017 metais – 7-11 vietos). Įtakos mažesniam 

rodikliui turėjo „Švietimo“ sritis ir tai sąlygojo žemesnį už vidurkį valstybinių brandos egzaminų 

rezultatai bei didelis kiekis ploto, tenkantis vienam moksleiviui, t. y. santykinai daugiau lėšų 

skiriama infrastruktūros išlaikymui lyginant su mokymo procesu. Nedaug balų surinkta „Mokesčių“ 

srityje, nes sudarant indeksą dar nebuvo vertinama Neringos savivaldybės tarybos sprendimu 

ženkliai sumažinta Verslo liudijimų 

kaina. 

Neringoje fiksuota mažiausiai 

socialinės pašalpos gavėjų, 

registruotas žemiausias nedarbo lygis 

šalyje – 3,8 proc. (2018 m. spalio 1-

osios duomenimis), tuo tarpu šalyje šis 

rodiklis siekė 8, 7 proc.  

Seniūnaičių rinkimai. 

Praėjusiais metais buvo išrinkti 2018-

2019 metų seniūnaičiai:  Ievos Kalno 

seniūnaitijos seniūnaitė – Daina 

Radzevičiūtė-Jašinskienė; Gintaro 

Įlankos seniūnaitijos seniūnaitis –

Viktoras Valceris; Preilos 

seniūnaitijos seniūnaitė – Edita 

Kretulienė. 

 

 
175-ąją Preilos sukaktį minėjo gyvenvietės bendruomenė  

  
  

 

Seniūnaičiams įteikti 

pažymėjimai 
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KOKYBIŠKA IR PAŽANGI UGDYMO SISTEMA 
 

Švietimo įstaigoms 2018-aisiais 

skirta 1747,7 tūkst. Eur. Nidos lopšeliui-

darželiui „Ąžuoliukas“ – 346,1 tūkst. Eur 

(mokinio krepšelis iš valstybės biudžeto 

sudarė 47,4 tūkst. Eur). Neringos gimnazijai 

– 932,4 tūkst. Eur (mokinio krepšelis iš 

valstybės biudžeto – 245,1 tūkst. Eur). 

Neringos meno mokyklai – 286,9 tūkst. Eur. 

Neringos sporto mokyklai – 182,3 tūkst. Eur. 

Neringos gimnazijoje pagal 

bendrojo ugdymo programas 2018 m. rugsėjo 1-ąją mokėsi  136  mokiniai, Juodkrantės pradiniame 

ir ikimokykliniame skyriuje buvo ugdomi 20 ikimokyklinio amžiaus vaikų.  

 Mažėjant mokinių (vaikų) skaičiui, 

klasėse ir grupėse, žemėjo komplektavimo 

rodikliai (vidutinis mokinių skaičius klasėje), 

didėjo laisvų vietų skaičius klasėse bei jų 

išlaikymui skirtų lėšų poreikis. Tačiau 

savivaldybė, suprasdama savo teritorijos 

uždarumą ir sudėtingą mokinių pritraukimą iš kitų 

savivaldybių, patvirtino tokią lėšų skyrimo 

gimnazijai tvarką, kuri užtikrina pakankamą 

finansavimą ugdomajai veiklai bei patvirtintų 

pedagoginių etatų išlaikymui. 

Praėjusiais metais kartu su Juodkrantės 

bendruomene daug diskutuota dėl šios 

gyvenvietės švietimo įstaigų patalpų pritaikymo 

kitoms edukacinėms, kultūrinėms ar socialinėms reikmėms. Buvo atliktas Juodkrantės darželio 

pastato (Ievos Kalno g. 9) energijos vartojimo auditas, parengti projektiniai pasiūlymai ir investicijų 

projektas, siekiant rekonstruoti pastatą. Neringos savivaldybės mero potvarkiu buvo sudaryta darbo 

grupė dėl šio pastato rekonstravimo arba einamojo remonto bei galimų veiklų vykdymo, kuri 

pateikė rekomendacijas.  

 
Nidos lopšelis-darželis – 

saugiausia Klaipėdos apskrityje 

esanti ikimokyklinio 

 ugdymo įstaiga 

 

Meno mokykla – tarp geriausiai 

šalyje edukacines erdves 

tvarkančių mokyklų 

 

Sporto mokykloje – jachtų 

dirbtuvės ir atnaujinta 

treniravimosi erdvė 

 

Nidos lopšelį-darželį „Ąžuoliukas“ lankė 50 vaikų. 2018-aisiais ir toliau didelis dėmesys 

buvo skiriamas įstaigos aplinkos gerinimui. Savivaldybės iniciatyva įsigyta nauja spalvinga 

kompleksinė vaikų žaidimų aikštelė, tvarkomos ugdymui skirtos erdvės. Klaipėdos apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato organizuotame saugaus eismo konkurse Nidos lopšelis-darželis 

„Ąžuoliukas pripažintas 2018 metų saugiausia Klaipėdos apskrityje esančia ikimokyklinio ugdymo 

įstaiga.   

Neringos meno mokykloje savo kompetencijas muzikos, dailės, teatro ir šokio srityse 

gilino 119 mokinių (iš jų 23 lankė dvi programas). Šiuo metu menines ar muzikines programas 

2018-aisiais buvo siekiama veiksmingai 

ir kokybiškai organizuoti 

 švietimo procesą, 

burti bendruomenę dėl  

reikšmingų pokyčių mieste, 

 plėtoti neformalųjį mokinių švietimą  

bei užimtumą, užtikrinti ikimokyklinio  

ugdymo prieinamumą  

savivaldybės gyventojams. 

 

 
Daug diskutuota apie Juodkrantės darželio pastato pritaikymą 

kitoms edukacinėms, kultūrinėms ar socialinėms reikmėms  
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lanko 18 suaugusiųjų. Mokykla už racionalų vidaus ir išorės edukacinių erdvių sukūrimą yra tarp 

geriausiai šalyje edukacines erdves tvarkančių mokyklų.  

Neringos sporto mokykloje vystomos 3 sporto šakos – buriavimo, futbolo ir orientavimosi 

sporto, buvo treniruojami 32 sportininkai, iš kurių 17 buriavimo, 12 futbolo ir 3 orientavimosi 

sporto. Praėjusiais metais buvo pristatytos naujos Neringos sporto mokyklos jachtų dirbtuvės ir 

atnaujinta treniravimosi erdvė. 

SVEIKATOS APSAUGA 
 

Neringos pirminiame sveikatos priežiūros centre 2019-ųjų 

sausio 1-ąją buvo prisirašę 1939 gyventojai. 2018-ųjų kovo mėnesį 

darbą pradėjo nauja Neringos pirminės sveikatos priežiūros vadovė. 

Ja tapo atrankos konkursą šios įstaigos direktoriaus pareigoms eiti 

laimėjusi Violeta Prekevičienė.  

Neringos pirminės sveikatos priežiūros centrui skirta 329, 9 

tūkst. Eur. Gauta lėšų už suteiktas paslaugas – 43, 3 tūkst. Eur. Ištisus 

metus paslaugas teikė palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius. 

Stacionarias slaugos paslaugas gavo 142 asmenys.  

Sveikatos apsaugos ministerija Neringos pirminės sveikatos 

priežiūros centrui perdavė du naujus greitosios medicinos pagalbos automobilius. Savivaldybė 

skyrė lėšų šių automobilių aprūpinimui įranga. 

Neringos pirminės sveikatos priežiūros centras praėjusiais metais pradėjo teikti daugiau  

viešųjų paslaugų. Įsigytos naujos vonios – perlinio ir 

hidromasažo bei povandeninio masažo, masažams ir 

terapijai skirta įranga. Įrengta aktyviam laisvalaikiui 

skirta patalpa, skirta treniruotėms su savo kūno svoriu 

(fizioterapijos užsiėmimams).  

Ir toliau buvo tęsiamas bendradarbiavimas su 

Vilniaus Santaros klinikomis – praėjusiais metais 

kurorto gyventojus taip pat konsultavo gydytojai 

specialistai. Suteiktos konsultacijos 91 pacientui. 

Finansuotos sveikatinimo veiklos – Jogos 

mankštos paplūdimyje Nidoje ir Juodkrantėje, 

mankštos bendruomenei rudens–žiemos mėnesiais, 

Neringos gimnazijos projektas „Mokomės plaukti“, Neringos miesto neįgaliųjų draugijos projektas 

„Fizinio aktyvumo skatinimas“, Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ projektas „Futboliuko 

draugija“ . Pasiteisino privati jaunos šeimos iniciatyva, 

įgyvendinant greitai išpopuliarėjusį sveikatinimo 

projektą „Vieša Neringos miesto jogos studija“. 

Sveikatinimo skatinimui pasitelktos 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos. Pradėtas 

įgyvendinti projektas, skirtas vyresnio amžiaus 

žmonėms, žmonėms su negalia, ikimokyklinio 

amžiaus bei mokyklinio amžiaus vaikams iki 18 m. 

Projekto metu iki 2020-ųjų bus organizuojamos 

įvairios sveikos gyvensenos įgūdžius formuojančios 

veiklos – paskaitos, mokymai, edukaciniai 

užsiėmimai, meno terapijos užsiėmimai. Projekto 

vertė – 31,6 tūkst. Eur. Projektui įgyvendinti skirtos 

Praėjusiais metais 
Neringos 

savivaldybės taryba 
skyrė ženkliai 
daugiau lėšų 

sveikatos priežiūrai. 
 

 
Visus metus veikė Palaikomojo gydymo ir slaugos 

skyrius    

 
Sveikatos priežiūros centre – daugiau viešųjų paslaugų  
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Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir LR valstybės biudžeto lėšos – 29,2 tūkst. Eur.  

 

DĖMESYS ŽMOGUI – VISUOMENĖS POREIKĮ TENKINANTI 
 SOCIALINĖS PARAMOS SISTEMA 

 

Norint sumažinti socialinę atskirtį 2018-aisiais 

buvo išmokėta daugiau lėšų iš Neringos savivaldybės 

biudžeto piniginei socialinei paramai nepasiturintiems 

asmenims mokėti (socialinėms pašalpoms ir 

kompensacijoms už būsto šildymą, geriamąjį ir karštą 

vandenį mokėti) – 25,6 tūkst. Eur (2017 m. – 17,3 tūkst. 

Eur). 2018 m. vienkartinėms, tikslinėms, sąlyginėms ar 

periodinėms pašalpoms buvo skirta 14 tūkst. Eur (2017 

m. - 8,00 tūkst.). 2018 m. vienkartinę pašalpą gavo 59 

šeimos (asmenys) (2017 m. - 42 šeimos (asmenys), 2016 m. – 45 šeimos (asmenys). 

Praėjusiais metais 2 asmenims buvo atlikti būsto ir 

gyvenamosios aplinkos pritaikymo darbai.  

2018-aisiais buvo sėkmingai užtikrinama Neringos 

socialinių paslaugų centro, orientuoto į visas tikslines grupes, 

veikla, kuriam skirta 170,9 tūkst. Eur. Juodkrantės bendruomenės 

namuose darbą pradėjo centro socialinė darbuotoja, paslaugas į 

namus teikė lankomosios priežiūros darbuotoja.  

Neringos socialinio paslaugų centro vykdomas dienos 

užimtumo veiklas lankė 100 asmenų. Centro lankytojai vyko į dvi 

pažintines keliones (aplankyti Gelgaudiškio, Zyplių dvarai ir 

Senosios Lietuvos pilys Baltarusijoje), dalyvavo Latvijos 

Paviluosto mieste vykusiuose renginiuose. Neringos trečiojo amžiau universitetas vyresniojo 

amžiaus gyventojus pakvietė į 16 paskaitų įvairiomis temomis. Neringos savivaldybė organizavo 

Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos minėjimą.  

Jaunimo centre „Loftas“ kasdien vidutiniškai lankėsi 17 jaunuolių. 2018-aisiais jaunimo 

„Loftas“ suorganizavo 43 užsiėmimus/renginius.  

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga 235 asmenims 

įteiktos dovanėlės (pensijinio amžiaus žmonėms, 

sulaukusiems 75 metų amžiaus ir vyresniems, I ir II 

grupės vienišiems neįgaliems gyventojams, 

nepasiturinčios šeimoms (asmenims), auginančioms 

vaikus ar šeimoms (asmenims) auginančioms vaikus su 

negalia).  

 Metų pradžia sutikta su džiugia žinia – Neringos 

miesto neįgaliųjų draugijai skirtas automobilis, pritaikytas 

žmonėms, judantiems vežimėlio pagalba.  

Įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą 

„Kompleksinės paslaugos šeimai Neringos savivaldybėje“ 

buvo vykdomos individualios psichologų konsultacijos, šeimos įgūdžių ugdymo ir stiprinimo 

veiklos, dvi penkių dienų teminės vaikų vasaros stovyklos ir dvi vienos dienos teminės (sporto) 

vasaros stovyklos vaikams. Iki 2020-ųjų vyksiančio projekto vertė – 88, 3 tūkst. Eur, projektas 

finansuojamas 100 % ES lėšomis.  

 
Neringos trečiojo amžiaus universitetas 

bendruomenės vyresniesiems organizavo paskaitas 

 
Jaunimo centre kasdien lankėsi 

vidutiniškai 17 jaunuolių   

 
Miesto neįgaliųjų draugijai skirtas automobilis  

Daugiau nemokamų  

paslaugų teikta  

neringiškių šeimoms. 
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GYVENTOJŲ POREIKĮ TENKINANČIOS PASLAUGOS 
 

Subsidijoms kainų skirtumams padengti 

UAB „Neringos energija“, UAB „Neringos vanduo“  

2018-aisiais buvo sumokėta 505,3 tūkst. Eur (2017 m. – 

540,00 tūkst. Eur,  2016 m. – 542,2 tūkst. Eur).  

Visuomeninio transporto kompensacijų mokėjimui 

praėjusiais metais išleista 91,1 tūkst. Eur (2017 m. – 

64,1 tūkst. Eur, 2016 m. – 64,0 tūkst. Eur), iš jų Neringos 

savivaldybės švietimo įstaigų pedagogų važiavimo išlaidų 

kompensavimui buvo panaudota  – 21,7 tūkst. Eur (2017 m. – 

16,7 tūkst. Eur, 2016 m. – 15,4 tūkst. Eur). 

Neringos savivaldybė praėjusiais metais tęsė dalyvavimą aplinkosauginiame projekte, kurio 

metu bus įrengta 30 požeminių konteinerių aikštelių. Jas planuojama įrengti per 2019-uosius. 

Kurorto bendruomenė praėjusiais metai buvo kviečiama susipažinti su preliminaria požeminių 

komunalinių atliekų surinkimo konteinerių išdėstymo Neringos savivaldybėje schema (informacija 

žemiau). Aikštelėse numatyta įrengti 5 m
3
 talpos mišrių komunalinių atliekų konteinerius, 

konteinerius plastikui, popieriui, 3 m
3
 talpos – stiklo atliekoms. Projekte Neringa dalyvauja kartu su 

kitomis Klaipėdos regiono savivaldybėmis, pasirašiusiomis jungtinės veiklos sutartį su 

UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“. Neringai tenkanti finansinė dalis projekte  – 

735,4 tūkst. Eur, Neringos savivaldybės finansinis įsipareigojimas – 151,2 tūkst. Eur. 

Neblėso dėmesys priešgaisrinei saugai. Neringos savivaldybė kurorto priešgaisrinei 

gelbėjimo tarnybai perdavė keturračio priekabą. 

Tarnybai taip pat perduoti absorbentai, 

sugeriantys į aplinką išsiliejusias pavojingas 

medžiagas. Perduotas ir motorinis cheminių 

medžiagų putimo įrenginys, skirtas 

absorbentams paskleisti. Taip pat atnaujinti ir 

Juodkrantės ugniagesių komandos, pavaldžios 

biudžetinei įstaigai „Paslaugos Neringai“, 

koviniai rūbai. Neringos senyvo amžiaus 45 

asmenims buvo įrengti dūmų detektoriai.  

Savivaldybės kontroliuojamų įmonių 

(UAB „Neringos energija“, UAB „Neringos 

komunalininkas“, UAB „Neringos vanduo“) 

veikla plačiau pristatoma jų metinėse veiklos ataskaitose. 

VERSLI BENDRUOMENĖ 
 

Tris metus iš eilės Neringa pirmavo kaip savivaldybė, 

kurioje mažiausiai kliūčių verslui – verslo laisvės indekso 

rodiklis rodo mažesnes kliūtis mažoms ir vidutinėms įmonėms. 

Šį indeksą papildė ir dar vienas – Savivaldybės gerovės indeksas, 

kuriame Neringa užėmė III vietą bei II vietą komponente 

„Gyvybinga ekonomika“, kurį sudaro rodikliai, atspindintys 

konkurencingumą, investicijų patrauklumą ir augimo potencialą.  
Neringoje 1000 gyventojų tenka daugiausia įmonių 

 

Neringoje požeminių 

konteinerių aikštelės – 

visuomenei pristatyta 

išdėstymo schema, 

 rangos darbai – 2019-aisiais. 
 

 

 
Ir praėjusiais metais dėmesys buvo skiriamas priešgaisrinės 

saugos užtikrinimui 

 

Neringa - mažiausiai 

kliūčių verslui sudaranti 

savivaldybė.  
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visoje Lietuvoje – net 61. Per metus (2018 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. antruoju 

ketvirčiu) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Neringoje padaugėjo daugiausiai iki 

15,5 proc. ir siekė 818,8 Eur .  

Pagal pateikiamus Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenis, verslo liudijimai  

2018-aisiais buvo išduoti 923 gyventojams, 677 gyventojams su lengvatomis veiklai Neringos 

savivaldybėje. 

Praėjusiais metais atsisakyta popierinių licencijų prekybai alkoholiniais gėrimais ir tabako 

gaminiais bei leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo. Dokumentus galima 

pateikti gyvai ar el. paštu Neringos savivaldybės administracijai, o leidimą galima pamatyti 

Licencijų informacinėje sistemoje (www.licencijavimas.lt). Taip mažinama administracinė našta 

verslui.  

Neringos žuvininkystės regiono vietos veiklos 

grupės „Vidmarės“ parengtai Neringos žvejybos ir 

akvakultūros plėtros strategijai 2016–2020 m. skirta 

visa prašoma paramos suma jos įgyvendinimui – 

556 684 Eur.  Vietos projektų administravimui skirta 

139 171 Eur. Praėjusiais metais Neringos žvejai ir 

bendruomenės buvo kviečiamos teikti paraiškas 

vietos projektams įgyvendinti (buvo trys kvietimai). 

Gautos dvi paraiškos, viena pripažinta tinkanti. 

Remiamos veiklos: žuvų laimikio pirminis 

apdirbimas, rinkodara ir (ar) tiesioginė prekyba, 

turizmo ir kitų paslaugų teikimas (investicijos į laivą, 

žūklės turizmas, maitinimo ir apgyvendinimo 

paslaugos, paslaugų žvejams teikimas ir pan.). Kitais 

metais ir vėl bus skelbiami kvietimai teikti paraiškas, koreguojama strategija, siekiant palengvinti 

sąlygas gauti finansavimą.  

 

KURORTO INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS IR PRIEŽIŪRA 
 

Miesto tvarkymo ir priežiūros darbams pagal koncesijos sutartį skirta – 2111,4 tūkst. Eur 

(2017-aisiais skirta – 2067,1 tūkst. Eur, 2016-aisiais – 1625,2 tūkst. Eur). BĮ „Paslaugos Neringai“ 

– 530,9 tūkst. Eur (priešgaisrinės tarnybos funkcijai vykdyti iš valstybės biudžeto – 103,9 tūkst. 

Eur). 

 

TVARKOMOS GATVĖS, ATNAUJINAMI TAKAI 
Pradėta Purvynės gatvės rekonstrukcija. 

Įgyvendinant darbus bus įrengta lietaus nuotekų  

sistema, atnaujinama gatvės asfalto danga. 

Įrengiami pėsčiųjų ir dviračių taikai, juos 

apjungiant jau su esamais. Planuojama įrengti 

dviračių juosta įsilies į Europos dviračių takų 

tinklą. Numatoma įrengti papildomas automobilių 

parkavimo vietas, atnaujinti gatvės apšvietimą. 

Įgyvendintas Purvynės g. važiuojamosios 

dalies ruožo ir privažiavimų prie garažų su 

buitinėmis patalpomis rekonstravimo ir statybos 

projektas. 

 
Neringos žvejams – galimybė teikti paraiškas 

finansavimui gauti  

 
Purvynės gatvės rekonstrukcijos metu nutiesta dviračių 

juosta įsilies į Europos dviračių takų tinklą 

http://www.licencijavimas.lt/
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Priimtas sprendimas Juodkrantėje 

atnaujinti istorinį taką. Pėstiesiems ir 

dviratininkams skirtas takas apjungia 

gyvenvietės centrinę dalį su pajūriu.  

Parengti ir visuomenei pristatyti 

Taikos gatvės rekonstravimo projektiniai 

pasiūlymai.   

Atvestas vandentiekis ir nuotekos iki 

gelbėjimo stočių Nidoje – mažosios ir 

centrinės. Rekonstruoti laiptai prie Nidos centrinės gelbėjimo stoties. Praplėstas Juodkrantės 

civilinių kapinių plotas. Atliktas Preilos ir Pervalkos geriamojo vandens šulinių remontas. Gautas 

statybą leidžiantis dokumentas Nidos centrinės dalies parko mažosios architektūros ir želdinių, 

Pamario g. 1, rekonstravimo supaprastintam projektui.  

Neringa įgyvendina ES lėšomis 

finansuojamą projektą, kurio metu kuriama 

neįgaliųjų  poreikiams pritaikyta turizmo 

informacinė infrastruktūra. Jau 2019-aisiais 

planuojama įrengti tokius ženklinimo 

infrastruktūros objektus kaip bareljefines 3D 

plokštes, taktilinius žemėlapius, informacinius 

stendus Brailio raštu, tarptautinius ženklus, 

nurodančius judėjimo kryptį neįgaliesiems ir 

ženklus, nurodančius, jog infrastruktūra yra pritaikyta neįgaliųjų poreikiams.  

 

VIEŠŲJŲ ERDVIŲ ATNAUJINIMAS  
Visose gyvenvietėse buvo atnaujintos vaikų žaidimų aikštelės (iš viso 9). Dviejose 

aikštelėse, Nidoje ir Juodkrantėje, jau galima rasti supynes, skirtas žmonėms su judumo negalia.  

Viešosiose erdvėse buvo galima rasti daugiau daugiafunkcinių viešųjų erdvių stotelių 

(5 vietose). Jas papildė nuotraukos su šio krašto simboliais. Stotelės suteikė galimybę prisipūsti 

dviračių, vaikiškų vežimėlių padangas ar kamuolius, įkrauti mobiliojo ryšio telefonų 

baterijas.  Saulės baterijų pagalba veikiančiose stotelėse sumontuota ir bevielio interneto prieiga.  

 

Atnaujintos vaikų žaidimų 

aikštelės 

Kraštovaizdyje – mažiau 

vizualinės taršos 

Baigtas rengti Urbo kalno 

sutvarkymo projektas 

 

Tęstas viešųjų tualetų atnaujinimas. Praėjusiais metais atnaujinti 4 viešieji tualetai: greta 

Rašytojo Thomo  Manno memorialinio muziejaus, prie Nidos ir Juodkrantės centrinių paplūdimių, 

Raganų kalno. Parengtas techninis projektas, 

siekiant suremontuoti apleistą viešojo tualeto pastatą 

Juodkrantėje, esantį adresu Kalno g. 12. Visi 

tualetai yra prijungti prie vandens ir nuotekų 

tinklų.  Juose galima rasti ir vystymo lentas. 

Atlikti 9 bešeimininkių objektų likvidavimo darbai. 

Bešeimininkiai statiniai likviduoti įgyvendinant ES 

lėšomis finansuojamą projektą. Įgyvendinant šį 

projektą taip pat bus tvarkomas Urbo kalnas, kurio 

sutvarkymo projektas baigtas rengti praėjusiais 

metais. 2019-aisiais bus įrengti arba atnaujinami 

pėsčiųjų ir dviračių takai su danga, laiptai. Prie tam 

tikrų takų numatomas papildomas apšvietimas. Kraštotvarkinių kirtimų dėka bus atidengti 

 
  Priimti sprendimai atnaujinti istorinį taką Juodkrantėje   

 

Pradėta kurti neįgaliųjų poreikiams pritaikyta 

turizmo informacinė infrastruktūra   

 
Atnaujinti viešieji tualetai Nidoje Ir Juodkrantėje     
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panoraminiai vaizdai, įrengtos regyklos. Numatomi keli edukaciniai maršrutai. Pradinė projekto 

vertė – 554,1 tūkst. Eur, iš kurių 85% 

(471,0 tūkst. Eur) finansuojama ES 

lėšomis. Faktinė Urbo kalno ir gretimos 

aplinkos tvarkymo darbų vertė bus 

žinoma, atlikus viešojo pirkimo 

procedūras.  

ESO pradėjo įgyvendinti Kuršių 

nerijos elektros tinklų pertvarkymo 

projektą. Elektros oro linijos Kuršių 

nerijoje bus pakeistos požeminėmis 

kabelių linijomis. Tai leis reikšmingai 

padidinti elektros tiekimo patikimumą ir pagerinti saugomos teritorijos kraštovaizdį. 

 

VYSTOMA SPORTO INFRASTRUKTŪRA  
Unikalus Kuršių nerijos kraštovaizdis neišdildomų įspūdžių suteikia kiekvienam pusiasalio 

lankytojui, o plėtojama Neringos laisvalaikio infrastruktūra leidžia juo mėgautis ilsintis aktyviai. 

Tęsiant aktyviam laisvalaikiui skirtos infrastruktūros vystymą, 2018-aisiais įrengtos dvi viešos 

tinklinio ir badmintono aikštelės (greta Neringos gimnazijos), nauja lauko treniruoklių zona  (greta 

Juodkrantės pajūrio (UAB „Jūros būstas“ dovana).  

 

   
Nidoje – naujos tinklinio ir badmintono 

aikštelės 

Juodkrantėje – nauja lauko  

treniruoklių zona 

Rengta dokumentacija naujų laisvalaikio 

erdvių atsiradimui 

 

Rengta dokumentacija naujų laisvalaikio erdvių įrengimui Juodkrantėje. Greta esamo šios 

gyvenvietės mini golfo aikštyno bus įrengtos naujos lauko šaškių bei šachmatų ir petankės žaidimų 

aikštelės. Numatyta, kad Juodkrantės pajūrio apsauginio kopagūbrio kaimynystėje bus įrengtos 

lauko teniso, krepšinio, futbolo aikštelės. Numatomos vietos stalo tenisui, vaikų žaidimo 

aikštelėms.  

Finansavimas buvo skiriamas ir sporto renginiams – finansuoti 7 projektai, dar trims 

renginiams įsteigti Neringos savivaldybės prizai. 

 

VISUOMENINIŲ PASTATŲ ATNAUJINIMAS  
Praėjusiais metais didelis dėmesys skirtas įvairių visuomeninių pastatų sutvarkymą 

numatančios dokumentacijos parengimui.  

Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba Neringos savivaldybei grąžino 

patalpas, esančias Juodkrantės bendruomenės namuose (nutraukta 1999-aisiais pasirašyta sutartis, 

kuria šios patalpos buvo perduotos naudoti turto patikėjimo teise). Neringos savivaldybė jau 

parengė šių patalpų tvarkybos projektą, savivaldybės tarybai bus siūloma jas perduoti Liudviko 

Rėzos kultūros centrui.  

 
Pradėtas įgyvendinti Kuršių nerijos elektros tinklų pertvarkymo projektas    



 

12 

 

Gautas statybą leidžiantis 

dokumentas, suteikiantis galimybę atlikti 

Preilos mokyklos kapitalinį remontą, keičiant 

pastato paskirtį iš mokyklos į kultūros objektą. 

Buvo ieškomas finansavimas siekiant 

tvarkybos darbus atlikti ES lėšomis. 

Atnaujintos Juodkrantės autobusų 

stotelės detaliojo plano rengimo procedūros – 

detalusis planas vėl teikiamas derinimui. 

Juodkrantės mokyklos pastatas 

perduotas Kuršių nerijos nacionalinio parko 

direkcijai – čia bus kuriamas KNNP lankytojų 

centras.  

Parengtas Nidos centrinės gelbėjimo 

stoties sutvarkymo projektas, gautas pastato 

tvarkybą leidžiantis dokumentas. Rengta 

dokumentacija Juodkrantės gelbėjimo stoties 

kapitaliniam remontui atlikti.  

Inicijuoti Nidos evangelikų liuteronų 

bažnyčios tvarkybos darbai. Pastato išorės 

tvarkybos darbai bus atliekami įgyvendinant ES 

lėšomis finansuojama projektą, kurio vertė – 

126,5 tūkst. Eur. Neringos savivaldybės 

administracija įsipareigojo prisidėti investicijų 

projekto parengimu, projektinio pasiūlymo, 

paraiškos parengimu bei finansiniu 19,0 tūkst. 

Eur įnašu. 

Pradėti veiksmai, siekiant iš Lietuvos 

transporto saugos administracijos perimti 

Nidos ir Juodkrantės švyturius bei su jais 

susijusius pastatus. Pirmieji darbai juos 

perėmus Neringos savivaldybei – Nidos 

švyturio atvėrimas visuomenei ir švytuoklinės 

lempos grąžinimas.  

Praėjusių metų pabaigoje įgyvendinti 

baigiamieji darbai atliekant Garažo paskirties 

pastato Nidoje (Purvynės gatvėje) 

rekonstrukciją, siekiant įrengti gyvenamąjį 

būstą.  

Vienas reikšmingiausių metų įvykių – 

sprendimai dėl Nidos kultūros ir turizmo 

informacijos centro „Agila“ pastato 

rekonstrukcijos, kuriai beveik 6 mln. Eur skiriama 

iš Valstybės investicijų programos.  

Prisidėjus privačiam asmeniui praėjusiais 

metais buvo sutvarkytas Eduardo Jonušo namų 

stogas.  

Talka organizuota Alksnynės 

gynybiniame komplekse.   

 

 
Gautas statybą leidžiantis dokumentas, numatantis Preilos 

mokyklos pastato kapitalinį remontą   

 

 
Parengtas Nidos centrinės gelbėjimo stoties sutvarkymo 

projektas 

 

 

 
Nidos švyturį planuojama atverti visuomenei  

   

 
Priimti sprendimai dėl Nidos KTIC „Agila“ pastato 

rekonstrukcijos 
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DARNUS SUSISIEKIMO SISTEMOS VYSTYMAS 
 

Pasitelkiant ES lėšas, praėjusiais 

metais dėmesys buvo skiriamas Neringos 

savivaldybės darnaus judumo strateginio plano 

sprendinių įgyvenimui.  

Inicijuotas dviejų didelės galios 

elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas – po 

vieną Nidoje (Taikos g. 15) ir Juodkrantėje 

(greta prieplaukos automobilių stovėjimo 

aikštelės). Kiekvienoje stotelėje bus galima 

įkrauti po du automobilius. Šios infrastruktūros 

įrengimas finansuojamas projekto 

„Elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtra Neringoje“ lėšomis, kurio vertė – 57,8 tūkst. Eur 

(85% finansuojama ES).  

Tęstas projekto „CO2 mažinimas logistikoje“ įgyvendinimas, kurio metu numatoma įsigyti 

elektra varomą arba hibridinę transporto priemonę, kuri būtų naudojama konsoliduotam prekių 

gabenimui. 

Nuo praėjusių metų Neringos 

savivaldybė partnerio teisėmis dalyvauja 

projekte „Automobilių statymas tampa 

išmanus“, kuriuo  siekiama naudojant 

pažangius IT sprendimus optimizuoti 

automobilių statymą, ypač aktualų vasaros 

sezono laikotarpiu. Visas projekto biudžetas –

  2 689,4 tūkst. Eur. Neringos savivaldybei 

suteikiama parama projekto įgyvendinimui – 

195,7 tūkst. Eur (85 proc. išlaidų finansuojama 

Europos regioninės plėtros fono lėšomis, 15 

proc. – savivaldybės biudžeto lėšomis). 

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis 

– 3 metai. 

Neringos savivaldybė kreipėsi į Susisiekimo ministeriją dėl sektorinio greičio matuoklio 

įrengimo Juodkrantėje – gautas atsakymas, kad jis 

bus įrengtas 2019-aisiais.  

Pietinėje Preilos gyvenvietės dalyje 

pastatytas slipas (įgyvendinant Taikos sutartį tarp 

Neringos savivaldybės, „Preilos uosto“ ir kitų 

suinteresuotų šalių).  

Siekiant spręsti triukšmo problemas, 

nakties metu buvo ribojamas vidaus degimo varikliais varomų tuktukų skaičius (nuo liepos 29-

osios). Nuo 23 val. iki 6 ryto vienu metu dirbo tik 4 vidaus degimo varikliais varomi  tuktukai 

(Neringoje jų suskaičiuojama 16). Elektra varomi ir lengvieji taksi automobiliai dirbo be laiko 

apribojimų. Be to, kreiptasi į Neringos policijos komisariatą dėl taksi paslaugas teikiančio 

transporto kontrolės nakties metu. 

 
Atlikti veiksmai plėtojant elektromobiliams skirtą infrastruktūrą  

 
Gyventojų prašymu inicijuotas sektorinio greičio matuoklio 

įrengimas Juodkrantėje  

Pradėta taikyti įvažiavimo į 

Neringą lengvata kurorto 

svečiams, apsilankiusiems 

Lietuvos jūrų muziejuje. 
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Rinkliava už įvažiavimą į Neringą. Nuo liepos 3-osios autobusams virš 30 vietų didėjo 

įvažiavimo į Neringą rinkliavos dydis, taikomas vasaros sezono metu. Nuo birželio 1-osios iki 

rugpjūčio 31-osios šiai transporto priemonių grupei taikomas dydis didėjo nuo 45 eurų iki 70 eurų. 

Sprendimas priimtas įvertinus tai, kad nuo 

birželio 1-osios įsigaliojus naujoms 

AB „Smiltynės perkėla“  teikiamų paslaugų 

įkainiams, ženkliai sumažėjo autobusų (virš 

7 t., virš 30 vietų) persikėlimo keltais kaina. 

Neringos savivaldybei padidinus vietinę 

rinkliavą šiai transporto priemonių grupei, 

atvykimo į Neringą autobusais (virš 30 

vietų) kaštai, palyginus su praėjusiais 

metais, išlieka mažesni. Surinkti pinigai 

leidžia gerinti kurorto infrastruktūrą.  

Nuo praėjusių metų vietinės 

rinkliavos už įvažiavimą į Neringą lengvata pradėta teikti kurorto svečiams, apsilankiusiems 

Lietuvos jūrų muziejuje ir lengvaisiais automobiliais grįžtantiems į Neringą. Vietinės rinkliavos už 

įvažiavimą į Neringą nebereikia mokėti asmenims, lengvaisiais automobiliais išvažiavusiems iš 

kurorto į Jūrų muziejų ir tą pačią dieną grįžusiems.  

Vietinės rinkliavos mokestis už įvažiavimą į Neringą Pasaulinės turizmo dienos proga 

netaikytas visiems, į kurortą įvažiuojantiems lengvaisiais automobiliais nuo rugsėjo 28-osios, 

penktadienio, 10 val. iki rugsėjo 29-osios, šeštadienio, 10 val. 

Inicijuotas vietinės rinkliavos už  įvažiavimą į Neringą sistemos atnaujinimas – į naują 

vietą iškeltas Nidos kontrolės postas. Šį ir Alksnynės kontrolės postą apjungė vieninga rinkliavos už 

įvažiavimą į Neringą sistema. Modernizuojant sistemą atnaujinta kontrolės postų programinė 

įranga, užtvarai. Sistema pradėjo fiksuoti ir iš kurorto išvykstančias transporto priemones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Į naują vietą iškeltas  Nidos kontrolės postas 
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INVESTICIJOS – GERĖJA KURORTINĖ PASLAUGŲ KOKYBĖ 
 

Pastarieji metai džiugina į kurortą 

ateinančiomis investicijomis, kurių dėka 

atnaujinami sovietinės architektūros pastatai, 

plečiama paslaugų įvairovė, sprendžianti 

sezoniškumo problemas.  

Jau 2019-ųjų vasarą duris atvers 

atnaujintas Nidos uosto pastatas. Praėjusiais 

metais pradėti 1976-aisiais statyto pastato 

atnaujinimo darbai, kurių dėka paslaugos čia 

galės būti teikiamos visus metus. Šiame 

pastate numatytos muitinės ir pasienio 

patalpos, būtinos laivybos su Kaliningrado sritimi vystymui. Šių patalpų dėka, išsprendus 

formalumus, ateityje taps įmanomi 

pažintiniai, pramoginiai kruizai po 

Kaliningrado sričiai priklausančią Kuršių 

marių dalį. 

2020-aisiais rekonstravus poilsio 

namus „Linėja“ (Taikos g. 18) Neringoje 

bus pradėtos teikti svorio reguliavimo ir 

osteopatijos paslaugos, į pagalbą 

pasitelkiant modernias technologijas. 

Planuojama, kad paslaugos rekonstruotose 

poilsio namuose taip pat bus teikiamos visus 

metus, taip mažinant sezoniškumo įtaką. Šių 

poilsio namų rekonstrukcija pradėta 

praėjusiais metais. 

Praėjusiais metais taip pat pradėtas 

poilsio komplekso „Auksinės kopos“ 

(G. D. Kuverto g. 17) kapitalinis remontas. 

Pirminis projektas paruoštas ir įgyvendintas 

1964-aisiais, o 1988-aisiais atlikus 

rekonstrukciją kompleksas išplėstas. 

Įgyvendinus kapitalinio remonto darbus bus 

sukurtas šiuolaikinio poilsiautojo poreikius 

atitinkantis sveikatingumo ir poilsio 

kompleksas – visus metus veikiantis 

sveikatingumo centras,  poilsiui, maitinimui 

skirtos patalpos.  

Pradėtas įgyvendinti projektas „Juodkrantės terasos“ – atnaujinamas pastatų kompleksas, 

esantis Kalno g. 32-36. Baigiant rengti Nidos Šiaurinės Purvynės gatvės teritorijos detalųjį planą, 

verslas jau braižo vizijas, kurios bus įgyvendinamos buvusioje komunalinėje ūkinėje zonoje.  

 

 
Pradėti Nidos uosto pastato kapitalinio remonto darbai  

 

 
Įgyvendinama poilsio namų „Linėja“ rekonstrukcija leis teikti 

paslaugas, sprendžiančias sezoniškumo problemas   

Įgyvendinama poilsio namų „Linėja“ rekonstrukcija leis teikti 

paslaugas, sprendžiančias sezoniškumo problemas  
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KULTŪRINIS GYVENIMAS 
 

2018-aisiais Neringos kultūros įstaigoms 

skirta 869,4 tūkst. Eur: Neringos savivaldybės 

V. Miliūno viešajai bibliotekai – 179,1 tūkst. Eur, 

Neringos muziejams – 147,3 tūkst. Eur, Nidos 

kultūros ir turizmo informacijos centrui „Agila“ – 

380,7 tūkst. Eur, Juodkrantės L. Rėzos kultūros 

centrui – 162,3 tūkst. Eur. Kultūros ir meno 

renginių organizavimui ir rėmimui skirta – 229,6 

tūkst. Eur. 

Praėjusiais metais įsteigta Neringos 

savivaldybės kultūros ir meno taryba, kurios tikslas 

– bendradarbiaujant su Neringos savivaldybės 

taryba ir Neringos savivaldybės administracija 

prisidėti sprendžiant strateginius miesto kultūros politikos formavimo bei įgyvendinimo klausimus. 

Patvirtinta nauja Kultūros bei meno projektų finansavimo Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis 

tvarka. Projektų vertinimui skelbta ekspertų 

atranka.  

Neringa kartu su kitomis šalies 

savivaldybėmis minėjo Valstybės šimtmetį – 

savivaldybė prisijungė prie LRT inicijuotos 

visuomeninės akcijos „Keliu vėliavą“. Vasario 

16-ąją Nidoje vykusio šventinio koncerto metu 

pasveikinti šią dieną gimę neringiškiai. 2018-ųjų 

naujagimiams dovanoti Baltijos gintaro amuletai 

– gintariniai žmogeliukai, sukurti pagal žymiojo 

Juodkrantės lobio radinį. Net devyni Neringos 

meno kolektyvai (130 dalyvių) dalyvavo 

Šimtmečio Dainų šventėje. 

Visuomenei pristatyta atnaujinta Žvejo etnografinės sodybos ekspozicija. Naudojant 

kompiuterines projekcijas, interaktyvius ekranus – praeitis sėkmingai sujungta su šiuolaikinėmis 

technologijomis. Naujos ekspozicijos dėka lankytojų srautai sodyboje padidėjo 40 procentų.  

Neringos savivaldybės 

projektas „Kultūros sala – 

Neringa“ pelnė Lietuvos kultūros 

sostinės 2021 metais titulą. 

Praėjusiais metais 

atidengta skulptūra „Prieš vėją“, 

vaizduojanti per kopas žengiantį 

Žaną Polį Sartą (skulptorius 

Klaudijus Pūdimas). Skulptūra 

atidengta rašytojo gimimo dieną – 

birželio 21-ąją. Rudenį atidengta 

skulptūrinė kompozicija-suoliukas 

„Paukštis“, skirtas  prancūzų 

karių, prisidėjusių prie Kuršių 

nerijos kraštovaizdžio formavimo, 

atminimui (skulptorius Kęstutis 

 
Parėjusiais metais Neringoje vyko renginiai ir iniciatyvos 

skirtos Valstybės šimtmečiui.  

 
Neringa – Lietuvos kultūros sostinė – 2021-aisiais  

 
Atidengta skulptūra „Prieš vėją“  
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Musteikis). Prancūzų karių atminimo įamžinimą inicijavo Prancūzijos ambasada Lietuvoje. 

Taryba pritarė medinio stulpo, skirto 

Pirmajame pasauliniame kare žuvusiems 

menininkams, atstatymui (jis buvo pastatytas 1925 m. 

ir skirtas trims Pirmajame pasauliniame kare 

žuvusiems ryškiausiems Nidos menininkų kolonijos 

ankstyvojo laikotarpio atstovams dailininkams Ernstui 

Bischoffui Culmui, Hansui Beppo-Borschke’i  ir žydų 

kilmės poetui Walteriui Heymannui).  

Neringoje vyko Pasieniečių dienai skirti 

renginiai bei iniciatyvos. Minėtas Nidos sklandymo 

mokyklos 85-metis. Atnaujintas informacinis-

pažintinis stendas, kelrodės į Nidos sklandymo 

mokyklos vietą.  

Kuršių nerija išliko patraukli vieta kino industrijai – 2018-aisiais filmuotas vaidybinis 

filmas ,,Ir visi jų vyrai“, ne vienas vaizdo klipas skirtas užsienio auditorijai.  

Dešimties metų jubiliejų minėjo Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centro moterų 

vokalinis ansamblis ,,Neringa“, o 20-ties metų jubiliejų – Nidos kultūros ir turizmo informacijos 

centro ,,Agila“ kaimo kapela ,,Joldija“. 

Devintoji Martyno Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premija įteikta doc. habil. dr. 

Ingei Lukšaitei, o dešimtoji jubiliejinė Neringos savivaldybės tarybos sprendimu skirta skulptoriui 

ir pedagogui Albertui Danilevičiui. Mero premija skirta fotomenininkui Alvydui Lukiui už 

fotografijų serijas ,,Krikštai“ ir ,,Daiktai iš jūros“. 

 

TURIZMAS 
 

Praėjusiais metais Neringa sulaukė 

daugiau lankytojų tiek žiemos, tiek vasaros 

mėnesiais. 

Tai atspindi ir gautos pajamos iš 

vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą 

(2017-ųjų rugsėjo duomenimis – 

1809,4 Eur., 2018-ųjų rugsėjo duomenimis 

– 2029,9 Eur.). 

Kruizinių laivų sezonas buvo 

ilgiausias per visą kruizinės laivybos 

Klaipėdoje istoriją – kruiziniai laivai 

užsuko 58 kartus, jais atplaukė apie 70 

tūkst. svečių, kurių didelė dalis rinkosi 

lankymąsi Neringoje.  

Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“ sulaukė lankytojų iš 45 valstybių. 

Šalių dešimtuką sudarė Vokietija, Lietuva, Rusija, Prancūzija, Latvija, Estija, Čekija, Nyderlandai, 

Italija, Ispanija.  

Neringa pristatyta turizmo parodose, kurios vyko Lietuvoje (2 parodose), Latvijoje, 

Jungtinėje Karalystėje (2 parodose), Izraelyje, Vokietijoje bei verslo misijose Malmėje (Švedija) –  

Kopenhagoje (Danijoje) ir Kaliningrade (Rusija) –  Gdanske (Lenkija).  

Ypatingas dėmesys skirtas ir kitoms rinkodaros priemonėms. Kartu su Klaipėdos regiono 

bei Birštono savivaldybėmis Neringa įgyvendino ES lėšomis finansuojamus projektus, kurių metu 

 
Minint Nidos sklandymo mokyklos 85-metį atnaujintas 

informacinis stendas bei kelrodės  

 
Praėjusiais metais Neringa sulaukė daugiau lankytojų tiek žiemos, tiek 

vasaros mėnesiais   
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buvo sukurti trys video klipai apie Neringą, įsigytos nuotraukos, vykdyta reklama socialiniuose 

tinkluose, publikuotos publikacijos internetiniuose portaluose. Neringos savivaldybės taryba skyrė 

lėšų reportažų rengimui, pristatančių kurorto verslą, Naujųjų metų sutikimo programą, Neringos 

gimtadienio nuotaikas.  

Neringa taip pat dalyvavo ES lėšomis finansuojamame projekte, skirtame stiprinti laivybą 

Pietų Baltijos krante – buvo dalyvaujama parodose (Vokietijoje, Švedijoje), vykdomos verslo 

misijos, gerinamos laivybos paslaugos ir infrastruktūra, pavyzdžiui rengiama laivybos kliūčių 

Kuršių mariose pašalinimo studija.  

 

Bendradarbiavimas 
 

Sprendžiant aktualius įstaigų veiklos 

efektyvumo ir veiksmingumo didinimo klausimus,  

atnaujintas Neringos savivaldybės 

bendradarbiavimas su Klaipėdos valstybine 

kolegija. Bendradarbiavimo tikslas – įmonės prekės 

ženklo vertės nustatymo, transporto srautų 

vertinimo ir kitai klausimai, rengiant ir vykdant 

bendrus tarptautinius projektus, vykdant mokymus, 

keičiantis gerąja patirtimi. 

Praėjusių metų pabaigoje 

bendradarbiavimas taip pat atnaujintas tarp 

Neringos savivaldybės ir  Lietuvos kariuomenės 

krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių 

apygardos 3-osios rinktinės. Bendradarbiavimo 

sutartimi įsipareigota bendradarbiauti vietos savivaldos ir 3-osios rinktinės kompetencijos srityse, 

stiprinant pasitikėjimą krašto apsaugos sistema, rengiantis valstybės sausumos teritorijos apsaugai ir 

gynybai savivaldybės teritorijoje. Sutartimi taip pat bus siekiama užtikrinti pasiruošimą ekstremalių 

situacijų valdymui Neringos savivaldybės teritorijoje. 

Žiobrinių šventės metu Neringoje viešėjo Birštono savivaldybės delegacija, vadovaujama 

merės Nijolės Dirginčienė. Birštonas – ilgametis miesto partneris, o kasmetiniai dviejų kurortinių 

savivaldybių susitikimai – tradicija, suteikianti progą pasidalinti patirtimi ir pasiekimais.  

Neringos savivaldybės atstovai praėjusiais metais dalyvavo Latvijos Paviluosto miesto 

sporto šventėje, kur rungėsi stalo teniso, šaškių, smiginio ir krepšinio rungtyse. Į Paviluosto mieste 

vykusias šventes vyko ir Neringos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai.  

Bendradarbiauti praėjusiais metais kvietė Vokietijos Arenshopo miestas. Šio miesto meras 

Hansas Götze Neringoje lankėsi 2018 metų pavasarį, o Neringos savivaldybės delegacija Arenshope 

lankėsi praėjusių metų rudenį. Arenshopas ypatingas tuo, kad savo kurortinę plėtrą parėmė istorinės 

dailininkų kolonijos tradicija. Tai leido miestui išspręsti sezoniškumo problemas. Šis Vokietijos 

miestas Neringai gali tapti pavyzdžiu, atgaivinant istorinės Nidos dailininkų kolonijos tradicijas.   

 

_____________________________ 

 

 

 
Ilgamečio miesto partnerio - Birštono atstovai prie Eduardo 

Jonušo namų  


