
          
 

 Gerbiami Neringos savivaldybės tarybos nariai, kurorto 
gyventojai, verslininkai, miesto įstaigų ir įmonių vadovai, 
 

Šalies žiniasklaidoje dažnai pabrėžiama, kad Kuršių nerija 
ir šiame pusiasalyje įsikūręs Neringos kurortas  - yra 
neįkainuojamas visos šalies gyventojų turtas. Visgi, jį saugant ir 
puoselėjant, didžiausia atsakomybė tenka Neringos žmonėms.  

Tai suprasdama, 2014-aisiais metais Neringos savivaldybė 
kryptingai siekė savo strateginių tikslų, plėtodami išskirtines 
kurortines paslaugas, puoselėdama kultūrinį, istorinį paveldą, gamtinę aplinką, įgyvendindama 
priemones, skirtas užtikrinti vietos gyventojų gerovę.  

Kryptingas ir bendruomenei atviras Savivaldybės darbas pastebimas ir įvertinamas -  
šalies savivaldybių reitinge, sudarytame savaitraščio „Veidas“, Neringa užėmė trečiąją vietą. 
Aukščiausiais skaidrumo balais buvo įvertinti Europos sąjungos fondų finansuojamomis 
lėšomis įgyvendinti Neringos savivaldybės projektai. Įvertinas ir subalansuotas turizmo 
infrastruktūros vystymas - Kuršių nerijos teritorija įtraukta į pasaulio darnaus turizmo 
vietovių 100-uką. 

Ypatingu išbandymu bendruomenei tapo praėjusių metų balandžio mėnesį kilęs gaisras, 
kurio metu išdegė per 130 ha miško. Dar didesnių nuostolių pavyko išvengti operatyvaus 
reagavimo, tinkamo situacijos įvertinimo bei beatodairiško įvairių institucijų bendradarbiavimo 
dėka. Atliekant gaisro gesinimą svarbus buvo ir Neringos bendruomenės narių indėlis.  

2014-ieji dar kartą patvirtino, kad reikšmingų projektų įgyvendinimas, svarbių 
problemų sprendimas neįsivaizduojamas be kurorto gyventojų palaikymo, verslininkų indėlio, 
Vyriausybės ir kitų valstybės institucijų paramos.  

Dėkoju visiems Savivaldybės tarybos nariams, administracijos vadovams ir 
tarnautojams, įmonių ir įstaigų specialistams, kurorto gyventojams ir verslininkams savo 
nuoširdžiu darbu prisidedantiems prie Neringos  puoselėjimo ir šio krašto gerovės kūrimo.  

Tikiu, kad būdami susitelkę ir jausdami didžiulę atsakomybę pasieksime savo 
užsibrėžtų tikslų, kurie Neringą pasaulyje garsins savo svetinga bendruomene, išpuoselėta 
kurortine infrastruktūra bei išsaugotomis Kuršių nerijos gamtos ir kultūros paveldo vertybėmis.  

 
 

Neringos savivaldybės meras                                                               Darius Jasaitis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  NERINGOJE - EFEKTYVI IR SKAIDRI SAVIVALDA  

Įvertinus 60-ies Lietuvos savivaldybių socialinių pašalpų gavėjų, nusikaltimų, bedarbių 

skaičių, investicijas, tenkančias savivaldybių gyventojams, vidutinį darbo užmokestį ir gyventojų 

migraciją Neringa šalies savivaldybių reitinge, sudarytame savaitraščio „Veidas“, 2014-aisiais  

užėmė trečiąją vietą.  

Už šio įvertinimo slypi Neringos bendruomenės kasdienis indėlis, kuriant šio krašto 

gerovę. Tuo pačiu šis įvertinimas parodo ir Neringos savivaldybės tarybos priimamų sprendimų 

efektyvumą.  

Neringos savivaldybės tarybą sudaro 15 narių. Savivaldybės tarybos politinė (partinė) 

sudėtis nėra itin fragmentuota ir tai sudaro sąlygas kompromisų siekimui ir efektyviam 

sprendimų priėmimui. Pagal partinę 

priklausomybę, didžioji dauguma tarybos narių 

yra Lietuvos socialdemokratų partijos nariai (10 

tarybos narių). 

Judėjimui „Koalicija už mūsų Neringą” 

priklauso 3 tarybos nariai, Tėvynės sąjungai–

Lietuvos krikščionims demokratams ir liberalų 

sąjūdžiui – po 1 tarybos narį. Neringos 

savivaldybės taryboje yra tik dvi frakcijos: 

liberalų frakcija (4 tarybos nariai) ir 

socialdemokratų frakcija (10 tarybos narių).  

2014-aisiais metais įvyko 12 tarybos posėdžių, kuriuos atsakingai lankė ir nepraleido nei 

vieno – Darius Jasaitis, Dovydas Mikelis, Andrius Bagdonas. 

Tarybai užregistruoti ir svarstymui pateikti 277 sprendimų projektai,  priimti 263 

Neringos miesto sėkmingam funkcionavimui svarbūs sprendimai bei 7 protokoliniai sprendimai.  

Išleista 123 mero potvarkių veiklos organizavimo, personalo, komandiruočių, atostogų, 

Tarybos posėdžių sušaukimo, apdovanojimų  ir kitais  klausimais.  

Darbas komitetuose. Savivaldybės tarybai teikiamus klausimus preliminariai nagrinėjo, 

išvadas ir pasiūlymus teikė, Tarybos ir mero sprendimų vykdymą kontroliavo iš Tarybos narių 

sudaryti 5 komitetai.  

Komitetų skaičius, pavadinimai ir veiklos kryptys per metus nebuvo keičiami. Neringos 

savivaldybėje veikia:  

Biudžeto, finansų ir ūkio komitetas (pirmininkas - A. Eimutis), kurio nariai rinkosi į 13 

komiteto posėdžių;  

Kontrolės komitetas (pirmininkas – G. Vaidila), kurio nariai rinkosi į 10 komiteto 

posėdžių ( 4 iš jų jungtiniai);  

Kurorto, turizmo plėtros ir verslo komitetas (pirmininkas - D. Mikelis), kurio nariai 

rinkosi į 11 komiteto posėdžių;  

Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas (pirmininkas - S. Valančius), kurio nariai 

rinkosi į 10 komiteto posėdžių (3 iš jų jungtiniai);  

Švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto komitetas (pirmininkas - Č. Stonys), kurio nariai 

rinkosi į 12 komiteto posėdžių.  

Neringos savivaldybėje veikia 11 Tarybos sudarytų komisijų.  Į  jų sudėtį yra 

įtraukiami ne tik savivaldybės tarybos nariai, bet ir savivaldybės administracijos darbuotojai, kitų 

savivaldybės biudžetinių įstaigų atstovai, kurorto gyventojai. Šios komisijos yra Administracinė, 

Administracinių ginčų, Antikorupcijos, Etikos, Peticijų, Savivaldybės švaros ir tvarkos 

priežiūros, Paramos teikimo išimties tvarka, Nuolatinė apdovanojimų, Narkotikų kontrolės 

komisijos bei Komisija laisvės kovoms įamžinti. Neringos savivaldybėje veikia ir Jaunimo 

reikalų taryba.  

Neringos bendruomenės interesų atstovavimas. Neringos savivaldybės meras Darius 

Jasaitis bei tarybos narys Arūnas Eimutis savivaldybės bei kurorto bendruomenės interesus 

atstovauja Klaipėdos regiono plėtros taryboje.  



2014-aisiais metais įvyko ne vienas Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavedimu 

sudarytos darbo grupės dėl problemų, susijusių su teismų sprendimais dėl statybų Kuršių nerijos 

nacionaliniame parke įgyvendinimo ir žalos atlyginimo susitikimas. Šių susitikimų ir diskusijų 

rezultatas – sprendimas siūlyti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai teisės aktų nustatyta 

tvarka parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei atitinkamą Vyriausybės sprendimo 

projektą dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano tikslinimo. 

Praėjusiais metais taip pat vyko Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko sudarytos 

darbo grupės dėl Nidoje esančio orlaivių kilimo tūpimo tako statuso susitikimai. Šios grupės 

susitikimas 2014 metų balandžio mėnesį vyko ir Neringos savivaldybėje.   

Kurorto bendruomenę bei Neringos savivaldybės tarybą meras taip pat atstovauja 

Lietuvos savivaldybių asociacijoje, Lietuvos kurortų asociacijoje, Klaipėdos regiono turizmo 

taryboje.  

SUBALANSUOTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO FORMAVIMAS 

Neringos savivaldybės 2014 metų patvirtintas biudžetas – 28154,3 tūkst. Lt pajamų (iš jų 

2472,2 tūkst. Lt apyvartinių lėšų likutis ir 1427,5 tūkst. Lt skolintos lėšos investiciniams 

projektams finansuoti), 28154,3tūkst. Lt asignavimų. Patikslintas 2014 m. pajamų planas –

30715,5  tūkst. Lt, 30715,5 tūkst. Lt asignavimų. 

Neringos savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslintas pajamų planas 31713,1įvykdytas 

103,3 proc. arba gauta 997,6 tūkst. Lt daugiau pajamų;  pajamų ir pelno mokesčių planas 

įvykdytas 102,8 proc. (surinkta 392,8 tūkst. Lt gyventojų pajamų mokesčio mažiau, negu 

planuota, GPM išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti gauta 538,0 tūkst. Lt daugiau negu 

planuota ir gauta 225,0 tūkst. Lt GPM mažėjimui kompensuoti). Turto mokesčių surinkta 134,8 

tūkst. Lt  daugiau negu planuota. Valstybės ir vietinės rinkliavos metinis planas įvykdytas 107,7 

proc. (vietinės rinkliavos surinkta 432,9 tūkst. Lt, o valstybinės rinkliavos 7,9 tūkst. Lt daugiau 

nei planuota), 33,6 tūkst. Lt daugiau nei buvo planuota  surinkta mokesčio už aplinkos teršimą. 

Gauta dotacija iš kitų valdymo lygių įvykdyta 98,6 proc., kadangi nebuvo panaudotos 

60,7 tūkst. Lt ir grąžintos į valstybės biudžetą lėšos kitoms valstybės (perduotoms 

savivaldybėms) funkcijoms vykdyti.  

 Kitų pajamų planas įvykdytas 149,2 proc. (261,0 tūkst. Lt daugiau surinkta nuomos 

mokesčio už valstybinės žemės ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius). 

2014-01-01 laisvi biudžeto lėšų likučiai – 2472,0 tūkst. Lt, planuojant 2014 metų 

biudžetą nukreipti įsiskolinimų  ir paskolų dengimui. 

2014 metais paskirstyta 1129,7 tūkst. Lt viršplaninių pajamų. 

2014 metais į Neringos savivaldybės biudžetą dėl savivaldybės tarybos sprendimais 

suteiktų mokesčių lengvatų savivaldybės biudžeto sąskaita negauta 207,2 tūkst. Lt pajamų, iš jų: 

valstybinės žemės ir valstybinio vandens fondo telkinių nuomos mokesčio – 45,8 tūkst. Lt, 

nekilnojamojo turto mokesčio – 161,4 tūkst. Lt. 

Per 2014 metus iš savivaldybės biudžeto pagal patikslintą planą skirta asignavimų 

atskiroms priemonėms finansuoti 30715,5 tūkst. Lt arba, palyginus su 2013 metais, daugiau 

2222,0 tūkst. Lt. 

2014 metų pabaigoje asignavimų valdytojai iš viso grąžino į savivaldybės biudžetą  78,1 

tūkst. Lt nepanaudotų asignavimų. 

Neringos savivaldybė grąžino į valstybės biudžetą 60,7 tūkst. Lt 2014 metais 

nepanaudotų specialiųjų tikslinių dotacijų. 

Bendros savivaldybės biudžeto lėšų mokėtinos (kreditinis įsiskolinimas) sumos 2014 

metų pabaigai sudarė 1369,3 tūkst. Lt, iš jų: 1363,0 tūkst. Lt sudarė savivaldybės 

administracijos. 

Bendros Neringos savivaldybės gautinos sumos 2014 metų pabaigai sudarė 33,8 tūkst. Lt 

savivaldybės administracijos. 

Neringos savivaldybės skola bankams 2015 m. sausio 1 d. – 5986,7. tūkst. Lt.  

Tai ilgalaikės paskolos investiciniams projektams „ Neringos miesto geriamojo vandens ir 

nuotekų valymo sistemos išplėtimo ir renovacijos ISPA 2001 m. finansuoti“ ,  „Vandens tiekimo 



ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Neringoje“ ir „Gyvenamųjų namų naujos statybos 

Purvynės g. 21, 23, 25, 27, 29, Nidos gyv. Neringa“. 

Skaidrus projektų įgyvendinimas. 
Praėjusiais metais Neringos savivaldybė pradėjo 

įgyvendinti 9 Europos sąjungos fondų lėšomis 

finansuojamus projektus, baigti į gyvendinti 7 (viso 

įgyvendinama - 12 projektų).  

Europos sąjungos fondų finansuojamomis 

lėšomis įgyvendinti Neringos savivaldybės projektai 

praėjusiais metais įvertinti aukščiausiais balais, 

liudijančiais apie savivaldybės skaidrumą ir atvirumą 

visuomenei. Projektų įvertinimą organizavo Lietuvos 

verslo asociacijos ir institucijos, tarp jų ir 

„Transparency International“ Lietuvos skyrius (iniciatyva „Jonvabaliai“). 

 

NERINGA – SVETINGŲ, AKTYVIŲ IR VERSLIŲ ŽMONIŲ KRAŠTAS 

2014 metų gruodžio 31-osios duomenimis Neringoje gyvenamąją vietą buvo deklaravę 

4526 asmenys. Atvykimą gyventi į Neringos savivaldybę deklaravo 294 asmenys, išvykimą – 23.  

Neringos savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius praėjusiais metais 

užregistravo ir įtraukė į apskaitą 25 gimimus, 59 santuokas, 4 ištuokas bei 30 mirčių.  

Parėjusių metų duomenimis, Neringa pagal verslumą yra antroje vietoje po Vilniaus 

miesto. Kurorte yra didžiausia šalyje veikiančių įmonių koncentracija (įmonių skaičius 1.000 

gyventojų - 51). Be to, Neringoje daugiausiai savarankišką ekonominę veiklą vykdančių 

gyventojų. 

2014-aisiais Neringos savivaldybėje fiksuotas nedarbas buvo mažesnis nei šalies vidurkis 

ir Lietuvos darbo biržos skelbiamais duomenimis siekė 4.4  proc. Pagrindinės įdarbinimo sritys - 

viešbučiai ir maitinimo įstaigos, žuvininkystė, didmeninė ir mažmeninė prekyba, elektros, 

vandens tiekimas ir komunalinė aptarnavimo veikla. 

Dėmesys žmogui – visuomenės poreikį tenkinanti socialinės paramos sistema. 

Neringos savivaldybėje socialines paslaugas teikia Neringos socialinių paslaugų centras, VšĮ 

vaikų globos namai „Aušros žvaigždė“, Neringos miesto neįgaliųjų draugija. 

Senyvo amžiaus asmenys – viena iš pagrindinių socialinių paslaugų gavėjų grupių 

Neringos savivaldybėje. Savivaldybėje gyvena 1 socialinės rizikos šeima,  o neįgaliųjų skaičius 

sudaro 5,3 proc. gyventojų.  

2014-aisiais bendrosios socialinės paslaugos suteiktos 340 asmenų. Visi prašymai buvo 

patenkinti 100 procentų. Specialios socialinės paslaugos suteiktos 34 asmenims. 1 asmeniui buvo 

nustatytas ilgalaikės socialinės globos poreikis.  

Praėjusiais metais 18 tūkst. Lt iš Neringos savivaldybės biudžeto buvo skirta 

vienkartinėms pašalpoms. 2014-aisiais dėl vienkartinės pašalpos skyrimo kreipėsi 41 asmuo. 

Vienkartinės pašalpos buvo paskirtos 36. Likusiems pareiškėjams pašalpa neskirta, nes jie 

neatitiko Vienkartinių pašalpų teikimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo reikalavimų. 

Nuo praėjusių metų sausio 1-osios asmenys, gaunantys piniginę socialinę paramą, 

atsižvelgiant į įstatymų nustatytą tvarką, buvo pasitelkti  visuomenei naudingai veiklai, todėl per 

2014-uosius Neringos savivaldybė sutaupė 51 tūkst. Lt ir socialinėms pašalpoms išleido 

73529,72 Lt. 

Pagrindinis socialinių paslaugų teikėjas mieste yra Neringos socialinių paslaugų centras, 

kuriam 2014-aisiais metais skirta 293,4 tūkst. Lt.  

Siekiant pagerinti šio centro teikiamų paslaugų kokybę, Neringos savivaldybės tarybos 

sprendimu jam perduotas automobilis transporto paslaugoms teikti. 

Kalėdinius krepšelius neįgaliems, seniems žmonėms, daugiavaikių šeimų vaikams gavo 

228 asmenys (skirta 14,1 tūkst. Lt). Mirusiųjų pervežimo paslauga pasinaudojo 29 Neringos 



gyventojai, iš įvykio vietos buvo išvežti 4 ne Neringos gyventojai. Šiai paslaugai panaudota 28,5 

tūkst. Lt. 

Subsidijoms už karštą vandenį ir šildymą 2014-aisiais skirta -  809, 9 tūkst. Lt. 

Subsidijoms už teikiamą vandenį ir nuotekų surinkimą – 867, 6 tūkst. Lt.   

2014-aisiais metais Neringos savivaldybėje 

buvo išnuomota 16 socialinių būstų.  6 butai išnuomoti 

šeimoms iš jaunų šeimų sąrašo, 5 butai  - šeimoms iš 

šeimų auginančių tris ir daugiau vaikų (įvaikių) sąrašo, 

2 butai – asmenims iš našlaičių ir likusių be tėvų 

globos asmenų (šeimų) sąrašo, 2 butai – asmenims iš 

Neįgalių asmenų (šeimų) sąrašo ir 1 butas - iš bendro 

sąrašo. Taip pat išnuomoti 4 tarnybiniai butai. 

 

 

Kokybiška ir prieinama sveikatos apsauga. Neringos savivaldybėje pirminės sveikatos 

priežiūros paslaugas teikia VšĮ Neringos pirminės sveikatos priežiūros centras, kurio steigėjas ir 

vienintelis dalininkas yra Neringos savivaldybės taryba.  

Praėjusiais metais baigta Neringos pirminės sveikatos priežiūros centro dalies pastato 

rekonstrukcija bei gautas finansavimas iš valstybės investicijų programos tolimesniems darbams 

tęsti (318 582 eur.). 

Atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir siekiant užtikrinti kurorte teikiamų paslaugų 

įvairovę, Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis įsigyta termomasažinė lova. 

2014-aisiais buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Vilniaus Santariškių klinikomis bei 

Klaipėdos universitetinės ligonine – praėjusiais metais kurorto gyventojus konsultavo šių įstaigų 

gydytojai.  

Aktyvus jaunimas. Svarbi Neringos bendruomenės dalis yra jaunimas, kuriam Neringos 

savivaldybė praėjusiais metais skyrė ypatingą dėmesį.  
Pagal Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymą jaunu žmogumi laikomas 

asmuo 14 - 29 metų amžiaus. Neringoje suskaičiuota 550 šiai amžiaus grupei priklausančių 

asmenų.  

Vienas reikšmingiausių praėjusių 

metų pasiekimų įgyvendinant jaunimo 

politiką – įkurta Neringos atvira jaunimo 

erdvė. Bendradarbiaujant Neringos 

savivaldybei bei kurorto jaunimui ši erdvė 

įkurta savivaldybei priklausiusios vaistinės 

patalpos Nidoje. Šiandien joje kasdien 

apsilanko nuo 20 iki 30 moksleivių ir 

studentų.  

Neringos savivaldybė remia ne 

pelno siekiančios organizacijos - Neringos 

jaunimo apskrito stalo „NAjS“ veiklą. 

Paremtos šios iniciatyvos -  „Neringos jaunimo sąskrydis 2014”; Jaunimo fotografijos paroda 

„Neringos jaunimas”; Neringos Jaunimo išvyka, radijo laida „Jaunimo balsas“, Intelektualus 

naktinis orientacinis.  

Įgyvendinant Neringos savivaldybės studijų rėmimo programą, parama studijoms gauti 

praėjusiais metais skirta  9 pareiškėjams (po 1 tūkst. Lt). 

Įgyvendinant savivaldybės strateginius tikslus ir siekiant skatinti jaunimo verslumą, 

2014-aisiais pirmą kartą organizuotas geriausios jaunimo verslo idėjos konkursas (prizinis 

fondas 6000 Lt).  

2014-aisiais Neringos savivaldybės iniciatyva taip pat organizuoti Neringos jaunimo 

apdovanojimai, įvairūs renginiai, susitikimai, diskusijos.  



Švietimas. Siekiant sudaryti sąlygas kuo aukštesnei mokymo(si) kokybei bei užtikrinti 

efektyvesnį ugdymui skirtų savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą, Neringos savivaldybės 

tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T1-69 buvo nutarta reorganizuoti Juodkrantės 

Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokyklą ir Juodkrantės lopšelį-darželį „Vyturėlis“, prijungiant šias 

įstaigas prie Nidos vidurinės mokyklos. Po reorganizacijos Nidos vidurinė mokykla tapo 

Neringos vidurine mokykla, o Juodkrantėje esanti mokykla ir lopšelis-darželis – Neringos 

vidurinės mokyklos Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriumi.  

Šio sprendimo dėka, planuojant 2015-ųjų metų biudžetą, sutaupyta - 92 tūkst. Lt.  

Švietimo įstaigoms 2014-aisiais iš viso skirta – 5122, 0 tūkst. Lt. Nidos lopšeliui-darželiui  

„Ąžuoliukas“ – 783.7 tūkst. Lt; Juodkrantės lopšeliui-darželiui „Vyturėlis “ - 304,3 tūkst. Lt. (iki 

09. 01); Juodkrantės L. Rėzos jūrų kadetų mokyklai – 602. 1 tūkst. Lt (iki 09. 01);  Neringos 

vidurinei mokyklai – 2334,6 tūkst. Lt ( lėšos padidėjo nuo rugsėjo 1 d., po įstaigų sujungimo); 

Neringos meno mokyklai – 724,0 tūkst. Lt; Neringos sporto mokyklai – 373. 3 tūkst. Lt.  

2014 m. rugsėjo 1-ąją Neringos vidurinėje mokykla kartu su Juodkrantės skyriumi 

sulaukė 153 mokinių, 19 vaikų  šioje įstaigoje buvo ugdoma pagal ikimokyklinio ugdymo 

programą. Nidos lopšelį-darželį „Ąžuoliukas“ praėjusiais metais lankė 53 vaikai.  

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

gilino 110 mokinių ir 20 suaugusiųjų. Neringos sporto mokykloje 2014-aisiais buvo ugdomi  – 

35 ugdytiniai, garsinantys Neringą savo pasiekimais. Prezidentės padėkos už pasiektus rezultatus 

įteiktos Pasaulio jaunimo orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate puikiai 

pasirodžiusiam neringiškiui Vyteniui Miliūnui bei Neringos sporto mokyklos orientavimosi 

treneriui Egidijui Pilybui. Lietuvos jaunučių 

sporto žaidynių organizacinis komitetas 

apdovanojimą Neringos sporto mokyklai įteikė 

užėmus antrąją vietą 2014-ųjų metų Lietuvos 

jaunučių sporto žaidynėse. Siekiant pagerinti 

kurorto vaikų buriavimo treniruočių sąlygas, 

savivaldybės taryba praėjusiais metais Neringos 

sporto mokyklai skyrė lėšų naujos motorinės 

valties įsigijimui.  

2013-2014 mokslo metų pabaigoje 

savivaldybėje pagrindinį išsilavinimą įgijo – 11 

mokinių,  Brandos atestatai buvo įteikti 14 abiturientų.  

Siekiant suteikti galimybę vyresnio, pensinio amžiaus žmonėms išlikti aktyvia 

visuomenės dalimi, organizuotos Trečiojo amžiaus universiteto studijos. Dvejus metus trukusią 

studijų programą „Mokytis niekada nevėlu” išklausė 69 Neringos senjorai. Praėjusių metų 

gruodžio mėnesį jiems įteikti diplomai.  

DARNI APLINKA IR SUBALANSUOTA INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA 
Neringos savivaldybės siekia, kad Neringa būtų unikalaus kraštovaizdžio 

ir darnios aplinkos pajūrio kurortas. Tai numato ir Neringos savivaldybės tarybos 

patvirtintas strateginis plėtros planas 2014 – 2020 metams.  

Praėjusiais metais Kuršių nerijos teritorija įtraukta į pasaulio darnaus 

turizmo vietovių 100-uką. Šiai teritorijai suteiktas Kranto kokybės statusas, kuriam paraišką 

rengė Nidos KTIC „Agila“ ir KNNP direkcijos darbuotojai. Šie įvertinimai leidžia teikti, kad 

Neringoje infrastruktūra plėtojama išnaudojant tvaraus vystymo galimybes, suvokiant Kuršių 

nerijos išskirtinę visuotinę vertę.  

Patraukli aplinka gyvenimui ir poilsiui. 

Neringos savivaldybė siekia kurti patrauklią aplinką 

gyvenimui ir poilsiui, tai atspindi ir praėjusių metų 

darbai.  

Kurorto gyvenviečių viešosiose erdvėse 

švarą ir tvarką palaiko, želdinius, paplūdimius, 



gatvių apšvietimo elektros tinklus prižiūri UAB „Neringos komunalininkas“. Miesto tvarkymo 

ir priežiūros darbams pagal koncesijos sutartį 2014-aisiais skirta 5494, 3 tūkst. Lt. 

Vienas reikšmingiausių praėjusių metų įvykių - baigta valstybinės reikšmės karšto kelio 

Smiltynė Nida 35,90 km–45,53 km ruožo rekonstrukcija. Atliekant rekonstrukciją, taikyti 

išskirtiniai sprendimai - Neringa – pirmoji teritorija Lietuvoje, kurioje pastatyti medžiu apdirbti 

kelio atitvarai bei užtvarai.  

2014-aisiais pradėta Juodkrantės L. Rėzos gatvės rekonstrukcija. Ją įgyvendina Lietuvos 

automobilių kelių direkcija.  

Atsižvelgiant į kurorto gyventojų ir lankytojų pageidavimus buvo suremontuota su 

dviračių taku besiribojančios Purvynės bei Pervalkos gatvių atkarpos.  

Baigti įgyvendinti Nidos centrinės dalies sutvarkymo 1-ojo etapo darbai. Darbų dėka 

sutvarkytas skveras prie restorano „Nida“ iki įvažiavimo greta kavinės „Kuršis“. Projektui 

įgyvendinti lėšų skyrė Lietuvos automobilių kelių direkcija. 

Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis ir pastangomis, prisidėjus labdaros ir paramos 

fondui „Nidos kuršis“, 

renovuotas fontanas su J. 

Ruzgo skulptūra Nidoje. 

Kurorto viešąsias 

erdves papildė 4 naujos 

vaikų žaidimo aikštelės 

Nidoje (3) ir Juodkrantėje 

(1).  

Atliktas viešosios bibliotekos ir Neringos istorijos muziejaus  pastato fasado remontas. 

Taip pat atlikti paprastieji Nidos katalikų bažnyčios, mokyklos pastato Nidoje paprastojo 

remonto darbai. Įrengtas Juodkrantės bažnyčios apšvietimas. 

Įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą, ties dviračių taku tarp Nidos ir 

Pervalkos atlikti kraštovaizdžio formavimo kirtimai bei įrengti 6 bokšteliai paukščių stebėjimui.  

Atlikta Alksnynės kontrolės posto rekonstrukcija.  Įdiegtų naujovių dėka vietinę 

rinkliavą už įvažiavimą į Neringą jau galima iš anksto sumokėti internetu, adresu 

neringa.eparkingas.lt.  

Neringos informacinių ženklų sistemą papildė naujos nuorodos. 

Kadangi kurortas populiarus tarp dviratininkų, nauji stendai ir 

informacinės rodyklės įrengtos ne tik visose gyvenvietėse bet ir per 

Kuršių neriją besidriekiančiame dviračių take. 

Baigtos įregistruoti visų gyvenviečių krantinės bei parengtas 

Preilos krantinės rekonstrukcijos techninis projektas – pradėtos derinimo 

procedūros.  

Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras praėjusiais metais bendruomenei pristatė 

atidarytą atliekų priėmimo, rūšiavimo ir kompostavimo aikštelę.  

Kultūrinio istorinio paveldo puoselėjimas. 2014-aisiais panaudojus ES lėšas atlikta 

Žvejo etnografinės sodybos gyvenamojo pastato rekonstrukcija, remonto darbai buvo atlikti ir 

viduje. Taip pat suremontuoti tvora ir varteliai. Buvę mediniai takeliai pakeisti naujais, 

sutvarkyti želdynai. Pradėtos pirkimo procedūros ir sodybos ūkinio pastato tvarkybos darbams.  

Parengta Kuršių buities muziejaus po atviru dangumi galimybių studija bei pradėtas 

rengti  šio objekto statybos techninis projektas.  

Praėjusiais metais bendradarbiaujant su Neringos istorijos muziejumi, Lietuvos jūrų 

muziejumi ir partneriais iš Norvegijos – Nordlandsmuseet, inicijuotas paraiškos parengimas ir 

pateikimas projektui „Tradicinio laivadirbystės amato atgaivinimas Kuršių nerijoje”.  

2014-aisiais vyko diskusijos dėl Gintaro įlankos ateities. Prieš kelis metus Neringos 

savivaldybė buvo parengusi šiaurinės dalies detalųjį planą, numatantį žvejų sandėliukų, 

maitinimo paslaugas teikiančios įstaigos įkūrimą Gintaro įlankoje, tačiau, Neringos savivaldybei 



tenka apgailestauti, kad jo įgyvendinimas, kaip ir daugelio kitų planų, buvo sustabdytas. 

Šiandien piešiama nauja Gintaro įlankos ateities vizija.  

Susisiekimo sistemos tobulinimas. Tai, kad Neringos kurortas yra UNESCO saugomoje 

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

   

Neringos savivaldybės taryba praėjusių metų pradžioje išreiškė pritarimą tilto į Kuršių 

neriją idėjai. Savivaldybės tarybai pristatytos ir tunelio po Kuršių mariomis tiesimo galimybės.  

Siekiant sukurti darnaus judumo sistemą visame Neringos kurorte, 2014-aisiais pradėtas 

rengti Darnaus judumo Neringos savivaldybėje specialusis planas.   

Ypatingas dėmesys skiriamas vandens turizmo plėtojimui ir skatinimui, atsižvelgiant į 

tai, praėjusiais metais patvirtintas Juodkrantės vidaus vandenų keleivinių laivų ir turistinių jachtų 

uosto detalusis planas.   

Juodkrantėje Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis prieplaukos krantinė pritaikyta AB 

„Smiltynės perkėla“ greitaeigiam keleiviniam laivui, sėkmingai kursuojančiam maršrutu 

Klaipėda-Juodkrantė-Nida ir atgal nuo praėjusios vasaros.  

Siekiant skatinti atvykimą į Neringą ekologišku transportu, vietinės rinkliavos už 

įvažiavimą į Neringą lengvata nuo praėjusių metų teikiama elektromobiliams. Apie galimybę 

plėtoti elektromobilių infrastruktūrą kalbėta su Japonijos ambasadore Kazuko Shiraishi. 

Elektromobilių įkrovimo infrastruktūros klausimai aptarti  susitikimų Lietuvos Respublikos 

Susisiekimo ministerijoje metu.  

Medžių šalinimo darbai, suteikiantys galimybę leistis Neringos kilimo-tupimo take 

mažiesiems orlaiviams, atlikti Bulvikio rage.  Mažasis orlaivis Nidoje praėjusių metų vasarą 

nusileido po dvylikos metų pertraukos. Neringos savivaldybė siekdama tinkamai ir teisėtai 

tvarkyti aerodromo infrastruktūrą parengė ir suderino Lietuvos Respublikos Vyriausybės  

nutarimo projektą dėl pakilimo-nusileidimo tako perėmimo nuosavybėn,  tik perėmus turtą 

nuosavybėn jis galės būti perduotas administruoti Viešajai įstaigai „Nidos oro parkas“ (buvęs 

„Vėlingis“).  

 

KOKYBIŠKŲ IR IŠSKIRTINIŲ PASLAUGŲ KURORTAS 

Siekiant konkuruoti su viso pasaulio kurortais, ypatingas dėmesys Neringoje turi būti 

skiriamas kokybiškų ir unikalių paslaugų turistams ir lankytojams sukūrimui ir teikimui. 

Įgyvendindama strateginius tikslus Neringos savivaldybė ypatingą dėmesį skiria sezoniškumo 

mažinimui ir kurorto unikalumo išsaugojimui, nedarant žalos gamtai.   

Palanki aplinka turizmo paslaugų vystymui ir teikimui. Vienas iš būdų mažinti 

sezoniškumą – gerinti investicinę bei verslo aplinką, sukuriant palankias sąlygas turizmo 

sektoriaus vystymuisi.  

2014-aisiais patvirtintas daug diskusijų sukėlęs Nidos centrinės dalies detalusis planas, 

atveriantis galimybę buvusio sovietinio žuvininkystės komplekso vietoje įkurti viešbutį su SPA 

centru.  

Savivaldybės tarybai pristatyti 

ketinimai rekonstruoti viešbutį „Nidos 

Smiltė“. Rekonstruotame verslo klasės 

viešbutyje numatyta įrengti apie 110 

numerių bei sukurti keturių žvaigždučių 

http://neringa.lt/go.php/lit/Neringos-savivaldybes-taryba-isreiske-pritarima-tilto-i-Kursiu-nerija-idejai/4308
http://neringa.lt/go.php/lit/Neringos-savivaldybes-taryba-isreiske-pritarima-tilto-i-Kursiu-nerija-idejai/4308


kategoriją atitinkančią paslaugų infrastruktūrą – SPA, kuriame bus galima mėgautis baseinu, 

sūkurinėmis voniomis ir pirtimis, konferencijų centrą ir kt.  

Įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą, parengta  Sektorinė jūros terapijos 

centro studija. Neringos savivaldybės taryba pritarė studijoje pasiūlytai antrajai jūros terapijos 

centro vystymo krypčiai. Ši kryptis siūlo objektą vystyti kaip sanatoriją arba kaip reabilitacijos 

centrą, arba kaip gydomąjį SPA, numatant jame apgyvendinimo paslaugas. Pradėti žingsniai šio 

objekto detaliajam planui parengti.  

Pradėtos pirkimo procedūros Ekoturizmo kempingo ir vaikų stovyklos Pervalkoje 

detaliajam planui parengti.  

Žvejybos verslo tradicijų puoselėjimas. Ištisus šimtmečius pagrindinė tradicinė 

ekonomikos šaka Kuršių nerijoje buvo  žvejyba, formavusi šio krašto architektūrą, gyvenimo 

būdą, dvasinę kultūrą - tradicijas, papročius.  

Siekiant spręsti įsisenėjusias Neringos žvejų problemas, gautas finansavimas žvejybos 

iškrovimo vietų įrengimui Baltijos jūroje ties Nida ir Juodkrante.  

Žvejų įmonės įsikūrė naujose 

patalpose. Įgyvendinus Europos sąjungos 

fondų lėšomis finansuojamą projektą, buvo 

pastatytas transporto paskirties pastatas, 

skirtas žvejų reikmėms. Objekte įrengta 12 

sandėlių žvejų reikmėms ir dvi ūkinės 

patalpos. Nuo praėjusių metų pastate esančios 

patalpos išnuomotos vietinių žvejų įmonėms. 

Siekiant pagerinti Neringos žvejų 

darbo sąlygas, Neringos savivaldybė ėmėsi 

įgyvendinti ES lėšomis finansuojamą 

projektą, kurio metu bus įsigyta moderni, 

pirminiam žuvies apdirbimui reikalinga 

įranga, skirta patalpas minėtame sandėlyje nuomojantiems žvejams.  

 

SVEIKATOS KURORTAS 

Neringa, nuo kitų kurortų skiriasi tuo, kad čia išmetamų teršalų kiekis keliasdešimt ar net 

kelis šimtus kartų mažesnis. Čia beveik nėra kietųjų išmetamųjų dalelių, kurios kenksmingos 

kvėpavimo takams, alerginiams susirgimams, odai. 

2014-aisiais metais Nidos ir Juodkrantės paplūdimiai apdovanoti Mėlynosiomis 

vėliavomis. Toks tarptautinis įvertinimas leidžia teigti, kad Neringos paplūdimiai atitinka 

aplinkosaugos ir paslaugų kokybės reikalavimus ir yra vieni geriausių ne tik Lietuvoje. 

Aktyvus laisvalaikis. Neringoje – puikos sąlygos jaunimo ir suaugusiųjų sporto bei 

sveikatinimo veiklai. Siekiant užtikrinti dar didesnę 

aktyvaus laisvalaikio įvairovę, 2014-aisiais metais 

įgyvendintos priemonės vystant sporto infrastruktūrą, 

remiant įvairias veiklas.  

Preiloje ir Pervalkoje buvo įrengti lauko 

treniruoklių kompleksai. Nidoje įrengta Padelio teniso 

aikštelė, atnaujinta greta esanti teniso aikštelė, šias 

aikšteles jungiantys takai.  Nidos bendruomenės namuose 

organizuotos nemokamos sveikatingumo mankštos. 

Neringos savivaldybės ir Lietuvos jogų asociacijos 

iniciatyva vasaros sezono metu ir toliau vykdomi 

nemokami jogos užsiėmimai Nidos bei Juodkrantės paplūdimiuose (projektas įgyvendinamas 

nuo 2007 m.).  Skatinant aktyvų laisvalaikį vyresniojo amžiaus žmonių tarpe, Neringos 

socialiniam paslaugų centrui perduotos šiaurietiškos ėjimo lazdos.  Įgyvendinant Europos 



sąjungos lėtomis finansuojamą projektą, Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre „Agila“ 

įrengtas žvejybos įrankių nuomos punktas.  

Sporto renginiai.  
Rekordinio dalyvių skaičiaus sulaukė savivaldybės remiamas Nidos pusės maratono 

bėgimas.  Neringoje praėjusiais metais pirmą kartą vyko tradicinių istorinių burlaivių regata 

„Burpilis“.  Vyko jubiliejinė – 60-oji Kuršių marių regata, kurios metu Nidos uoste atidengtas 

atminimo simbolis. Birželio mėnesį Nidoje vyko Vasaros 

Fudokan karate akademijos renginiai.  Neringos 

savivaldybė remia VŠĮ sporto klubo „Neringos kuršiai“ 

veiklą. 

 

AKTYVUS KULTŪRINIS GYVENIMAS 

Neringoje kultūros įstaigų tinklas išplėtotas 

(muziejų, kultūros centrų, bibliotekų), jų paslaugos 

prieinamos tiek gyventojams, tiek turistams, tiek 

lankytojams.  

Kultūros įstaigoms 2014-aisias skirta – 1939,6 tūkst. Lt. Iš jų, Neringos savivaldybės 

Viktoro Miliūno viešajai bibliotekai – 346,6 tūkst. Lt; Neringos istorijos muziejui – 218, 7 tūkst. 

Lt; Rašytojo Thomo Manno memorialiniam muziejui – 125, 4 tūkst. Lt; Nidos kultūros ir 

turizmo informacijos centrui „Agila” – 919, 2 tūkst. Lt; Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros 

centrui – 329, 7 tūkst. Lt.  

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 tarptautinį atgarsį turinčių renginių organizavimui ir 

rėmimui. Kultūros ir meno renginių organizavimui bei rėmimui 2014-aisiais skirta – 355, 8  

tūkst. Lt. 

2014-aisiais Neringoje vyko ne vienas 

nacionaliniu bei tarptautiniu mastu žinomas festivalis -  

vasaros pradžios šventė „Benai, plaukiam į Nidą“, 

folkloro festivalis „Tek saulužė ant Maračių, „Thomo 

Manno festivalis“, festivalis „Nida jazz maratonas“, 

festivalis „Kuršių nerija“.  Juodkrantės žvejo šventė 

(finansuota ES fondų lėšomis) ir kt. Gegužės mėnesį po 

daugelio metų Neringoje švęstos „Žiobrinės“. 20-ąjį 

kartą vyko Nidos tapybos pleneras, tęsiantis 

ekspresionistines „Brücke kartos“  tradicijas.  

Leidybos projektams pagal pateiktas paraiškas 

2014-aisiais skirta – 25000 Lt. Šiomis lėšomis paremtas antrasis kultūros almanachas „Dorė“, 

Aldonos Balsevičienės knyga „Juodojo kranto žvejai, 

fotoalbumas „Juodkrantė ir jos perlai“ bei kiti leidiniai.  

2014-aisiais Neringos kolektyvai, iš viso – 126 

neringiečiai, kurortą atstovavo 90-ąją sukaktį 

minėjusioje Dainų šventėje. Kurorto atstovavimui 

šiame renginyje iš viso skirta  - 50 000 Lt. Dalis lėšų 

panaudota koncertiniams rūbams (chorams „Smiltatė“ 

ir „Neringa“)  bei  Neringos meno mokyklos jaunučių 

grupės tautiniams kostiumams įsigyti.  

Nidos mėgėjų teatras „Spyris“ Neringą 

atstovavo Birštono mėgėjų teatrų festivalyje. Neringos 

savivaldybės delegacija dalyvavo Baltijos kelio 25-mečio minėjime.  

Neringos savivaldybės taryba skyrė lėšų dviejų fortepijonų įsigijimui ( viso 17 300 Lt). 

Vienas skirtas – Juodkrantės koncertų salei, antrasis – Nidos bendruomenės namų salei. 



Šeštoji Martyno Liudviko Rėzos kultūros ir meno premija už Kuršių nerijai reikšmingą 

veiklą Neringos savivaldybės tarybos sprendimu skirta dailininkui, skulptoriui Artūrui 

Sakalauskui, įvertinus jo indėlį įamžinant M. L. Rėzos asmenybę. 

Neringos savivaldybė glaudžiai bendradarbiauja su Vilniaus Dailės akademijos Nidos 

meno kolonija. Viena iš bendradarbiavimo formų – Neringos savivaldybės meno stipendija. 

Praėjusiais metais ji skirta  Rūtos Junevičiūtės ir Nikolo Matrangos projektui Č. 

 

NERINGA – PASAULIUI ATVIRAS KURORTAS 

Šių dienų Neringos kurortą aplanko dagiau nei 400 

tūkst. lankytojų iš viso pasaulio. Kelionė į Kuršių neriją ir 

Neringos kurortą tampa svarbiu kiekvieno užsienio šalies 

keliautojo apsilankymo į Lietuvą akcentu. Apsilankyti čia 

praėjusiais metais kvietė leidinys „Lonely Planet“ , „Forbes“, 

portalas „Business Insider“ ir kiti.  

Turizmo informacijos specialistų teigimu praėjusiais 

metais Neringos kurortas tradiciškai populiariausias buvo tarp 

tautiečių. Tarp lankytojų iš užsienio šalių Neringa 

populiariausia tarp Vokietijos, Rusijos piliečių. Taip pat sulaukta nemažai svečių iš Latvijos, 

Estijos, JAV, Prancūzijos. Sulaukta nemažai svečių ir iš tokių tolimų kraštų kaip Japonija, 

Kinija.   

Neringos kurortas pristatytas 2014-aisiais metais 

pristatytas Lenkijoje, Vokietijoje, Danijoje, Latvijoje, Rusijos 

Federacijoje vykusių turizmo ir laisvalaikio parodų metų. 

Neringoje viešėjo Šveicarijos,  Latvijos, Estijos, Vokietijos, 

Italijos, Baltarusijos, Rusijos Federacijos Sankt Peterburgo, 

Kaliningrado srities žiniasklaidos atstovai bei turų operatoriai.  

Kurortas užsienio keliautojams, turų operatoriams bei 

žiniasklaidos atstovams taip pat pristatytas Europos sąjungos 

fondo lėšomis finansuoto projekto „Enjoy South Baltic!“  veiklų metu.   

 

SAUGUS KURORTAS 

Saugumas – dar viena priežastis dėl ko verta rinktis Neringos kurortą. Lyginant su 

Klaipėdos regiono vidurkiais ir kitų šalies kurortų rodikliais, nusikalstamumas Neringoje yra 

mažas.   
Už viešąjį saugumą Neringoje yra atsakingas Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Neringos miesto policijos komisariatas. 
Neringos savivaldybė iš visų šalies savivaldybių 

geriausiai remia policijos komisariato veiklą. Neringos 

savivaldybės finansinės paramos dėka Neringos policijos 

komisariatas įsigijo naujus tarnybinius automobilius, riedžius, 

greičio matuoklius, atnaujinta kompiuterinė įranga. 
Saugu ir Neringos paplūdimiuose. Nidoje vykusiose 

paplūdimio gelbėtojų varžybose 2014-taisiais geriausiai 

pasirodė Neringos komanda. 
Vienas didžiausių praėjusių metų iššūkių - balandžio mėnesį kilęs gaisras, kurio metu 

išdegė 130 ha miško. Dar didesnių nuostolių pavyko išvengti operatyvaus reagavimo, tinkamo 

situacijos įvertinimo bei beatodairiško įvairių institucijų bendradarbiavimo dėka. Svarbus ir 

Neringos kavinių „Kuršis“, „Pamario takas“, restorano „Juodasis kalnas“, viešbučio „Nidos 

Smiltė“ indėlis organizuojant gaisro gesinimo darbus. Išdegusios Kuršių nerijos atkūrimui 

paramą – 30 tūkst. Lt -  praėjusiais metais skyrė „Švyturys“.  

 
 

http://neringa.lt/go.php/lit/Kuriantiems-Neringai-aktualiomis-temomis--meno-stipendija/4544/1
http://www.delfi.lt/temos/forbes
http://neringa.lt/go.php/lit/Papludimio-gelbetoju-varzybose-geriausiai-pasirode-Neringos-komanda/4525/2
http://neringa.lt/go.php/lit/Papludimio-gelbetoju-varzybose-geriausiai-pasirode-Neringos-komanda/4525/2


BENDRADRABIAVIMAS 

Neringos savivaldybė šiuo metu bičiuliaujasi su 

Saulkrasti savivaldybe (Latvija), Vegos savivaldybe 

(Norvegija ), Leba savivaldybe (Lenkija), Muhu salų 

savivaldybe (Estija), Fėmarno miesto Burgo savivaldybe 

(Vokietija), Kaliningrado srities municipaliniu vienetu 

„Zelenogradsko rajonas“ ir municipaliniu vienetu „Kaimiškoji 

vietovė Kuršių nerija“. Taip pat bendradarbiaujame ir 

draugaujame su Šilutės rajono ir Birštono savivaldybėmis. 

Pastarojoje savivaldybėje 2014-ųjų metų spalį viešėjo iš Neringos savivaldybės tarybos narių, 

administracijos bei įstaigų vadovų sudaryta delegacija.  

Neringos savivaldybė praėjusiais metais pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Rusijos 

Federacijos Kaliningrado srityje veikiančiu nacionaliniu parku  „Kuršskaja kosa“ .  

Neringoje įkurtas Lietuvos Lozoriaus korpusas, kurio tikslas 

pagalbos suteikimas didelių avarijų, stichinių nelaimių metu, 

bendradarbiavimas  tiesiant pagalbos ranką skurstantiems. 

2014-aisiais Lietuvos Respublikos Seime įkurta Neringos miesto 

bičiulių parlamentinė grupė. Pasirašyta bendradarbiavimo su tartis su VšĮ 

„Mes Darom“, kurios pagrindu įgyvendinamas projektas „Išsaugokim 

Neringą!“. 
 
 
 

 

 

 

 

 

  


