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ANDRIUS BAGDONAS 

Taikos g. 2, Neringa, tel. +37060022021,  

el. paštas: a.bagdonas@neringa.lt , tinklapis: www.andriusbagdonas.lt 

Veiklos ataskaita už 2018 metus 

Mieli neringiškiai, noriu Jums glaustai atsiskaityti ir pristatyti pagrindines savo veiklos 

savivaldybės taryboje kryptis bei nuveiktus darbus 2018 metais. Per visą ataskaitinį laikotarpį 

dirbau griežtai vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu. 2018 metais 

vyko 11 Neringos savivaldybės tarybos posėdžių, kurių metu svarstyti 226 sprendimų 

projektai, priimti – 217 sprendimų. Septyni sprendimų projektai buvo atidėti. Metų eigoje 

lankiausi visose Neringos gyvenvietėse, kur susitikimuose su vietos gyventojais diskutavome 

apie neringiškiams aktualias problemas bei jų sprendimų būdus bei galimybes. 

Atidžiai studijavau parengtus tarybos sprendimus, dalyvavau juos rengiant, svarstant bei 

priimant Neringos savivaldybės taryboje. Palaikiau ir pritariau priimant racionalius ir 

pasvertus sprendimus, kurie tenkino vietos gyventojų poreikius. Negalėjau pritarti tiems 

sprendimams, kurie, mano nuomone, buvo neracionalūs, politizuoti bei tenkinantys tik 

individualius poreikius ar verslo grupių interesus.  

Dirbau Biudžeto, finansų ir ūkio; Švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto bei Kurorto, turizmo 

plėtros ir verslo komitetų sudėtyje. Dalyvavau visuose komitetų posėdžiuose, kurie vyko 2018 

metais. Taip pat užėmiau Neringos savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos pirmininko 

pareigas. Dirbau Neringos savivaldybės tarybos mažumoje (opozicijoje) 
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Nepritariau nuolat didinamam vietinės rinkliavos mokesčiui. Viešai deklaruojama ir miesto 

svečiai kviečiami į Neringą atvykti viešuoju transportu, tačiau tuo pat metu  pusantro karto 

buvo padidintas vietinės rinkliavos mokestis autobusais atvykstantiems miesto svečiams. 

Mokestis padidėjo nuo 45 iki 70 eurų. Tad, galiausiai, įžvelgiau prieštaravimus tarp to, kas 

viešai buvo deklaruojama, ir to, kokie sprendimai siūlomi ir buldozeriu priimami. Manau, kad 

įkainių didinimas yra toli gražu ne noras rūpintis ekologija ar transporto srautų mažinimu, o 

paprasčiausias pasipinigavimas. 

 

Negalėjau pritarti ir socialinio būsto statuso keitimui į savivaldybės būsto statusą. Manau, kol 

turime bent vieną jauną šeimą, laukiančią socialinio būsto eilėje, neturime moralinės teisės 

keisti būsto statuso tiems žmoniems, kurių pajamos gerokai viršija leistinas.  

Nors siūlymui modernizuoti Juodkrantės darželį lopšelį taryba pritarė ir numatė lėšas  2018 

metais savivaldybės biudžete, tačiau modernizavimo darbai taip ir neprasidėjo. Vaikai ir toliau 

lanko ugdymo įstaigą neatitinkančią higienos normų ir neturinčią higienos paso. 

Siūlymas Kultūros ir turizmo centrą Agila ne griauti, o atlikti pilną vidaus rekontrukciją, 

moderniai įrengiant vidaus erdves, palaikymo nesulaukė. Buvo priimtas gana rizikingas 

sprendimas pastatą nugriauti ir statyti naują, įsipareigojant 30 % prisidėjimą iš Neringos 

savivaldybės biudžeto. 

Negalėjau pritarti ir siūlymui apleistiems pastatams taikyti mokestines lengvatas biudžeto 

sąskaita. Siūliau keisti lengvatų teikimo tvarką, kurioje būtų aiškūs lengvatos teikimo tikslai ir 

kriterijai. Manau, kad mokestinės lengvatos galėtų būti taikomos tik tiems ūkio subjektams, 

kurie prisideda prie turizmo sezono ilginimo, sukuria nuolatines darbo vietas bei pritraukia 

investicijas ar patys investuoja Neringoje. 
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