
           

 

  

Gerbiami Neringos savivaldybės tarybos nariai, kurorto gyventojai, 

verslininkai, miesto įstaigų ir įmonių vadovai,  

 

 

2013-uosius apžvelgiančią veiklos ataskaitą norisi pradėti 

apibendrinant visų Jūsų pastangomis ir nuoširdžiu darbu  pelnytus  

Neringos įvertinimus, kurie dar plačiau garsina kurortą. 

 Praėjusiais metais mus pasiekė žinia, kad išskirtines poilsio 

galimybes turintis kurortas 2013-aisiais įvertintas kaip viena 

patraukliausių Lietuvos vietinio turizmo vietovių, o Kuršių nerija 

įtraukta  į pasaulio vietovių sąrašą, kurias būtina pamatyti  prieš mirtį. 

 Ypatingai džiugiai pasitikome pavasarį kurorte nutūpusias net 

dvi „Aukso paukštes“, kuriomis apdovanoti Neringą mylintys ir  

garsinantys mūsų meno kolektyvai. 

  Neringos savivaldybės ir kurorto verslininkų  gebėjimas laisvalaikio galimybes ir teikiamas 

paslaugas pritaikyti  įvairių poreikių turintiems lankytojams buvo įvertintas konkurso „Lietuvos 

turizmo traukos vietovė 2013. Turizmas pritaikytas visiems“  apdovanojimu už teikiamų turizmo 

paslaugų visumą.   

 Lietuvos savivaldybių reitinge, kurį pagal dvidešimt penkis parametrus sudarė  savaitraštis 

„Veidas“, Neringos savivaldybė užėmė garbingą antrą vietą.  

 Geru kurorto įvertinimu galime laikyti ir praėjusiais metais apsilankiusias užsienio 

delegacijas – Neringoje viešėjo Suomijos Respublikos Prezidentas Sauli Niinisto,  Lietuvos 

Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės lydimas Vokietijos Federacijos Prezidentas 

Joachimas Gauckas, valstybių narių nuolatinių atstovybių Europos sąjungoje vadovai ir kitos 

delegacijos.  

 Dėkoju gyventojams, verslininkams, įstaigų ir įmonių vadovams, kurie savo kasdienėmis 

pastangomis, iniciatyva ir  rūpesčiu užtikrina paslaugią, saugią, gražią  aplinką ir savo darbais 

kuria puikų Neringos kurorto įvaizdį. Neringos savivaldybės taryba nuosekliai  remia, palaiko ir 

skatina darbščius meno kolektyvus, iniciatyvius verslininkus ir  žmones, garsinančius mūsų miesto 

vardą Lietuvoje ir pasaulyje. 

 Mero pareigas pradėjau eiti nuo 2013-tų metų sausio mėnesio, todėl už svarbių ir 

reikšmingų projektų pradžią, pradėtus didelius ir mažesnius darbus esu  dėkingas buvusiam 

savivaldybės merui gerb. Antanui Vinkui, savivaldybės tarybos nariams, administracijai.   

 Pasaulio žiniasklaidoje ir keliautojų lūpose vis dažniau ir garsiau skambantis Neringos 

kurorto vardas įpareigoja mus visus dirbti dar nuosekliau ir atsakingiau. Tik dirbdami kartu ir  

palaikydami vieni kitų iniciatyvas ir sprendimus tapsime bendruomene, gebančia harmoningai 

derinti Kuršių nerijos gamtos ir kultūros ypatumus su čia gyvenančių ir besiilsinčių poreikiais. 

 

Neringos savivaldybės meras                                                                                   Darius Jasaitis 

 

 

 

 

 

 

 

 



              TARYBOS VEIKLOS PLANAVIMAS 

2013 metų Neringos savivaldybės mero veiklos 

ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos 

savivaldos įstatymo 16 straipsnio 19 punktu, 20 straipsnio 1 

dalimi ir Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento 

XIV skyriaus 128 punktu.  

Neringos savivaldybės tarybą sudaro 15 narių. 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). Neringos 

savivaldybės tarybos politinė (partinė) sudėtis nėra itin fragmentuota, tai sudaro sąlygas efektyviam 

sprendimų priėmimui ir kompromisų siekimui. 

2013 m. sausio 21 d. patenkintas mero Antano Vinkaus atsistatydinimo prašymas ir 

pripažinti jo įgaliojimai nutrūkusiais nuo 2013 m. sausio 25 d.  

Neringos savivaldybės taryba 2013 m. sausio 25 d. Neringos savivaldybės meru tarybos 

įgaliojimų laikui išrinko Darių Jasaitį.  

Praėjusiais metais pasikeitė vienas Neringos savivaldybės tarybos narys. Vyriausiajai 

rinkiminei komisijai patenkinus Neringos savivaldybės tarybos nario Antano Vinkaus raštišką 

prašymą atsistatydinti ir pripažinus tarybos nario įgaliojimus nutrūkusiais prieš terminą, tarybos 

nario priesaiką liepos 25-osios posėdyje davė pagal Lietuvos socialdemokratų partijos sąrašą 

išrinktas Arūnas Kelmelis. 

2013-aisiais įvyko 12 tarybos posėdžių. Tarybai  užregistruoti ir svarstymui pateikti 279 

sprendimų projektai. Priimtas 271 sprendimas bei 7 protokoliniai sprendimai. Išleista 112  mero  

potvarkių veiklos organizavimo, personalo, komandiruočių, atostogų, Tarybos posėdžių sušaukimo, 

įvairių delegacijų sudarymo, Tarybos narių dalyvavimo mokymuose, apdovanojimų  ir kitais  

klausimais. 

Praėjusiais metais visus Tarybos posėdžius atsakingai lankė ir nepraleido nei vieno – 

Darius Jasaitis, Česlovas Stonys, Gediminas Vaidila, Laurynas Vainutis, Arūnas Kelmelis. 

Komitetai. 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. Tokie 

negausūs pasikeitimai liudija apie stabilų ir koordinuotą Tarybos komitetų darbą.  

Neringos savivaldybėje veikia:  

Biudžeto, finansų ir ūkio komitetas (pirmininkas - A. Eimutis), kurio nariai rinkosi į 12 

komiteto posėdžių;  

Kontrolės komitetas (pirmininkas – G. Vaidila), kurio nariai rinkosi į 9 komiteto 

posėdžius;  

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  12 komiteto posėdžių; 

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

rinkosi į 12 komiteto posėdžių. 

Komisijos. Neringos savivaldybėje veikia 11 Tarybos sudarytų komisijų, į kurių 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.  

Savivaldybės atstovavimas. Klaipėdos regiono plėtros taryboje Neringos savivaldybę 

atstovauja savivaldybės meras D. Jasaitis bei tarybos narys A. Eimutis. Šios tarybos posėdžių metu 

kurorto savivaldybės atstovai didžiausią dėmesį skyrė regiono susisiekimo gerinimo, supaprastinto 

vizų rėžimo su Kaliningrado sritimi klausimams.  

Meras kartu su savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Gražina Žemaitiene 

2013-aisiais dalyvavo Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavedimu sudarytos darbo grupės 

dėl problemų, susijusių su teismų sprendimais dėl statybų Kuršių nerijos nacionaliniame parke 

įgyvendinimo ir žalos atlyginimo veikloje.  

Savivaldybės meras ir tarybos narys A. Eimutis Tarybos sprendimu taip pat deleguoti į 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro sudarytą darbo grupę dėl tilto į Kuršių neriją statybos ir 

AB „Smiltynės perkėla“ iškėlimo alternatyvos perspektyvoje klausimui spręsti. 

Neringos savivaldybės tarybą bei kurorto bendruomenę meras taip pat atstovauja Lietuvos 

savivaldybių asociacijoje, Lietuvos kurortų  asociacijoje, Klaipėdos regiono turizmo taryboje.   

 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS 2013-ŲJŲ METŲ BIUDŽETAS 

Neringos savivaldybės 2013 metų patvirtintas biudžetas – 23298,3 tūkst. Lt pajamų, 

27706,6 tūkst. Lt asignavimų. Patikslintas 2013 m. pajamų planas – 25195,9 tūkst. Lt, 29604,2 

tūkst. Lt asignavimų. 

Neringos savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslintas pajamų planas  įvykdytas 102,8 

proc. arba gauta 718,5 tūkst. Lt daugiau pajamų;  pajamų ir pelno mokesčių planas įvykdytas 103,2 

proc. (surinkta 664,7 tūkst. Lt gyventojų pajamų mokesčio daugiau, negu planuota, GPM išlaidų 

struktūrų skirtumams išlyginti negauta 288,0 tūkst. Lt). Turto mokesčių surinkta 9,8 tūkst. Lt  

mažiau negu planuota. Valstybės ir vietinės rinkliavos metinis planas įvykdytas 109,1 proc. 

(vietinės rinkliavos surinkta 448,2 tūkst. Lt, o valstybinės rinkliavos 7,6 tūkst. Lt daugiau nei 

planuota), 10,4 tūkst. Lt mažiau nei buvo planuota  surinkta mokesčio už aplinkos teršimą. 

Gauta dotacija iš kitų valdymo lygių įvykdyta 99,3 proc., kadangi nebuvo panaudotos  

36,6 tūkst. Lt ir grąžintos į valstybės biudžetą lėšos kitoms valstybės (perduotoms savivaldybėms) 

funkcijoms vykdyti. 1,3 tūkst. Lt mokinio krepšeliui finansuoti nepanaudotos lėšos grąžintos į 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos sąskaitą. 

Skirta iš laisvų biudžeto lėšų likučio – 1873,1 tūkst. Lt, iš kurių 1668,1 tūkst. Lt buvo 

paskirstyti tvirtinant 2013 m. biudžetą, o likusi dalis 205,0 tūkst. Lt paskirstyta metų eigoje. 

Paskirstyta 2078,9 tūkst. Lt viršplaninių pajamų. 

Į Neringos savivaldybės biudžetą dėl savivaldybės tarybos sprendimais suteiktų mokesčių 

lengvatų savivaldybės biudžeto sąskaita negauta 470,0 tūkst. Lt pajamų, iš jų: valstybinės žemės ir 

valstybinio vandens fondo telkinių nuomos mokesčio – 236,5 tūkst. Lt, nekilnojamojo turto 

mokesčio – 224,8 tūkst. Lt ir vietinės rinkliavos – 8,7 tūkst. Lt. 

Iš savivaldybės biudžeto pagal patikslintą planą skirta asignavimų atskiroms priemonėms 

finansuoti 29604,2 tūkst. Lt arba, palyginus su 2012 metais, daugiau 4060,9 tūkst. Lt. 

Patikslintas 2013 metų asignavimų planas įvykdytas 89,4 proc. arba nepanaudota 3133,7 

tūkst. Lt skirtų asignavimų. 

2013 metų pabaigoje asignavimų valdytojai iš viso grąžino į savivaldybės biudžetą  237,3 

tūkst. Lt nepanaudotų asignavimų. 

Bendros savivaldybės biudžeto lėšų mokėtinos sumos 2013 metų pabaigai sudarė 1283,3 

tūkst. Lt, iš jų: 1263,7 tūkst. Lt savivaldybės administracijos. 

Neringos savivaldybės skola bankams 2014 m. sausio 1 d. – 5112,7 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“. 

 

              NERINGOS BENDRUOMENĖ 

Praėjusių metų gruodžio 31-osios 

duomenimis, gyvenamąją vietą Neringoje 

deklaravo 4 414 asmenys. UNESCO saugomas 

Kuršių nerijos kraštovaizdis – tai unikalaus 

gamtos ir žmogaus susitarimo pasekmė, todėl 

šiandien Neringos bendruomenei tenka svarbus 

vaidmuo vystant kurorto infrastruktūrą, saugant 

pusiasalio vertybes. 

Praėjusiais metais Neringos 

savivaldybės administracijos Civilinės 

metrikacijos skyriuje užregistruoti 25 gimimai. 

Prieš kelis metus gimusi tradicija pasveikinti naujagimių sulaukusias šeimas tęsiama ir toliau – į 

šventinį susitikimą šeimos, 2013-aisiais sulaukusios gandrų, buvo pakviestos 2014 m. vasario 14-

ąją.  

Seniūnaitijos. Neringos savivaldybė administraciniu požiūriu suskirstyta į 8 seniūnaitijas. 

Seniūnaitijų seniūnaičių rinkimai rengiami pasibaigus seniūnaičių įgaliojimams. Praėjusiais metais 

atsižvelgiant į Neringos savivaldybės seniūnaičių rinkimų rezultatus, paskelbti nauji seniūnaičiai 

šiose seniūnaitijose: Ramutė Rapalienė - Nidos 1 (Taikos) seniūnaitijos seniūnaitė, Regimantas 

Drungilas – Nidos 2 (Kuverto) seniūnaitijos seniūnaitis, Stasys Valančius – Nidos 3 (Kopų) 

seniūnaitijos seniūnaitis. Neringos savivaldybė nuolat bendradarbiauja ir konsultuojasi su 

seniūnaičiais sprendžiant seniūnaitijų bendruomenėms aktualius klausimus. Į seniūnaičius nuolat 

kreipiamasi ir norint išgirsti jų atstovaujamų bendruomenių narių nuomones.  

Socialinės paslaugos ir parama. Neringos savivaldybėje fiksuojamas nedarbas mažesnis 

nei šalies vidurkis. Lietuvos darbo biržos skelbiamais duomenimis 2014 metų sausio 1 d. siekė 7 

proc. Pagrindinės įdarbinimo sritys - viešbučiai ir maitinimo įstaigos, žuvininkystė, didmeninė ir 

mažmeninė prekyba, elektros, vandens tiekimas ir komunalinė aptarnavimo veikla. 

Neringos savivaldybėje pagrindinis socialinių paslaugų teikėjas yra Neringos socialinių 

paslaugų centras. Neringoje veikia VšĮ „Vislida“ (socialinės reabilitacijos, kultūros centras), kuris 

tiesiogiai socialinių paslaugų neteikia.  

Savivaldybėje didžioji socialinės paramos dalis teikiama išmokų forma vykdant valstybės 

biudžeto lėšų įsisavinimą, valstybės deleguotų funkcijų vykdymą ir savivaldybės savarankiškas 

funkcijas. 

Praėjusiais metais 16, 5 tūkst. Lt iš Neringos savivaldybės biuždeto buvo skirta 

vienkartinėms pašalpoms. 2013 metais dėl vienakrtinės pašalpos skyrimo kreipėsi 29 asmenys. 

Paramos teikimo išimties tvarka komisijos posėdžių metu vienkartinės pašalpos buvo paskirtos 26 

asmenims. Vieną asmenį nutarta atleisti nuo visiško mokesčio už ilgalaikę socialinę globą. Taip pat 

vienam asmeniui buvo skiriama kompensacija už būsto šildymą išimties tvarka.  

Kalėdinius krepšelius neįgaliems, seniems žmonėms, daugiavaikių šeimų vaikams gavo 

195 asmenys (vertė 11,7 tūkst. Lt).  2013-aisiais buvo tęsiama tradicija pagyvenusių žmonių dienos 

proga Neringos senjorus pakviesti į savivaldybės organizuotą vakaronę (dalyvavo 110 žmonių). 

Transporto lengvatų kompensavimui 2013-aisiais skirta 153,79 tūkst. Lt. Pervežti 25 mirusieji 

(išlaidos sudarė  26,0 tūkst. Lt).  

Sveikatos priežiūra. Neringos savivaldybėje pirminės sveikatos priežiūros paslaugas 

teikia VšĮ Neringos pirminės sveikatos priežiūros centras, kurio steigėjas ir vienintelis dalininkas 

yra Neringos savivaldybės taryba. Viešoji įstaiga Neringos pirminės sveikatos priežiūros centras 

teikia  šias paslaugas: pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros; Palaikomojo gydymo ir 



slaugos; Greitosios medicinos pagalbos. 2013-aisiais Neringos pirminės sveikatos priežiūros centre 

buvo prisiregistravę 1904 asmenys.  

Savivaldybėje visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas įgyvendina Klaipėdos miesto 

visuomenės sveikatos biuras pagal Klaipėdos miesto ir Neringos savivaldybių pasirašytą 

bendradarbiavimo sutartį. 

Neringos savivaldybėje veikia nevyriausybinė organizacija Neringos sveikatos klubas 

„Esuva“. Klubas aktyviai dalyvauja bendruomenės sveikatinime, organizuodamas įvairius 

mokymus, susitikimus  ir kt. 

Ir toliau tęsiamas bendradarbiavimas su Vilniaus Santariškių klinikomis – praėjusiais 

metais kurorto gyventojus konsultavo gydytojai konsultantai. Savivaldybės  visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios programos lėšomis buvo remiamas projekto „Nedelsk“ komandos 

apsilankymas, kuri nemokamai tikrino bei konsultavo moteris dėl krūties vėžio.  

Jaunimas. Pagal Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymą jaunu 

žmogumi laikomas asmuo 14 - 29 metų amžiaus. 2013-taisiais Neringoje suskaičiuota 550 šiai 

amžiaus grupei priklausančių asmenų. 

Neringoje veikia viena jaunimo 

organizacija – nevyriausybinė, ne pelno 

siekianti organizacija Neringos jaunimo 

apskritas stalas „NAjS“, su kuriuo 

savivaldybė siekia glaudaus 

bendradarbiavimo. 

Neringos savivaldybės Jaunimo 

veiklos skatinimo ir Kūno kultūros ir 

sporto projektų programų dėka buvo 

paremtos kelios Neringos jaunimo apskirto 

stalo „NAjS“ iniciatyvos -  „Neringos 

jaunimo sąskrydis 2013”;  jaunimo 

fotografijos paroda „Neringos jaunimas”; 

organizuojami sporto renginiai.  

Neringos savivaldybėje aktyviai veikia savivaldybės Jaunimo reikalų taryba, sudaryta iš 

savivaldybės tarybos narių, administracijos darbuotojų, bendruomenės jaunimo atstovų.  

Įgyvendinant Neringos savivaldybės studijų rėmimo programą, paramą studijoms gavo 13 

pareiškėjų (po 1 tūkst. Lt). 

2013-aisiais metais su Neringos jaunimu daug diskutuota atviro jaunimo centro įkūrimo 

klausimais, ieškota patalpų tokiai veiklai vykdyti. Priimtas sprendimas teikti paraišką Europos 

sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti atviram jaunimo centrui/atvirų jaunimo erdvių įkūrimui 

Neringoje.  

Neringoje aktyviai veikia ir asociacija „Neringos šeimų klubas“. 

Švietimas. 2013 m. pradžioje Neringos savivaldybėje veikė 6 švietimo įstaigos: 2 

ikimokyklinio ugdymo, 1 pagrindinė, 1 vidurinė mokykla ir 2 neformaliojo ugdymo įstaigos, kurios 

vykdė ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio vidurinio ir neformaliojo vaikų 

švietimo programas.  

2013 m. bendrojo ugdymo mokyklose mokėsi 166 mokiniai. Neringos meno mokyklą 

lankė 113 mokinių. Neringos sporto mokykloje buvo – 57 ugdytiniai. Ikimokyklinio ugdymo 

įstaigas 2013 m. rugsėjo 1 d. duomenimis lankė 59 vaikai, iš jų priešmokyklinio ugdymo grupes – 

17 vaikų. Mokinių, lankančių formaliojo ir neformaliojo švietimo mokyklas skaičius lyginant su 

2012 m. nežymiai sumažėjo.  

2012-2013 mokslo metų pabaigoje savivaldybėje pagrindinį išsilavinimą įgijo – 26 

mokiniai. Brandos atestatai buvo įteikti 9 abiturientams.  



Praėjusiais metais vyko daug susitikimų, posėdžių dėl bendrojo lavinimo mokyklų tinklo 

optimizavimo.  

2013-aisiais pradėta įgyventi Neringos Trečiojo amžiaus universiteto programa, kviečianti 

vyresniojo amžiaus žmones laisvalaikį leisti mokinantis ir tobulėjant. Programos veiklą kuruojančio 

Neringos socialinių paslaugų centro duomenimis šiuo metu pagal ją mokosi 87 Neringos 

bendruomenės nariai. Užsiėmimus studentams veda kviesti šalies aukštųjų mokyklų lektoriai, 

politikai, istorikai, menininkai, žolininkai, gydytojai bei kiti žymūs Lietuvos visuomenės žmonės.  

Neringos savivaldybės ir Mykolo Romerio universiteto bendradarbiavimo dėka, praėjusį 

metais kurorto bendruomenei paskaitas skaitė universiteto dėstytojai. 

Informacija apie teikiamas paslaugas. Praėjusiais metais Preilos-Pervalkos 

vandenvietėse įdiegus papildomą vandens gerinimo technologijos dalį – iš kurorto gyventojams 

tiekiamo vandens pradėtas sėkmingai šalinti iki tol UAB „Neringos vanduo“ darbuotojams rūpesčių 

kėlęs amonis. Šiandien neringiškius 

pasiekia visus būtinus kokybės rodiklius 

atitinkantis vanduo.  

Valant neringiškiams tiekiamą 

vandenį taikoma sudėtinga daugiakopė 

vandens paruošimo technologija – šis 

technologinis sprendimas analogų šalyje 

neturi. Iki kokybinių rodiklių išvalomos ir į 

Kuršių marias patenkančios nuotekos. 

Taikant šias technologijas sunaudojama 

daugiau medžiagų geriamojo vandens 

išvalymo kokybės užtikrinimui, daugiau 

elektros energijos ir pan. Daugiau lėšų 

reikalauja ir nuotekų dumblo išvežimas.  

Šios aplinkybės bei didėjančios 

elektros energijos, kuro kainos, mokesčio už 

valstybinius gamtos išteklius tarifo padidėjimas nulėmė tai, kad praėjusių metų lapkričio mėnesį 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija suderino naujas vandens tiekimo ir nuotekų 

kainas, kurios savivaldybės tarybos sprendimu įsigaliojo  nuo 2014 m. vasario 1 dienos.  

Neringos savivaldybės tarybos sprendimu sustabdytas 7-erius metus trukęs projektas, 

pagal kurį Alksnynės, Juodkrantės, Pervalkos, Preilos ir Nidos gyventojams buvo suteikta 

skaitmeninės kabelinės televizijos prieiga. Įvertindama sumažėjusį teiktų paslaugų vartotojų skaičių 

bei tai, kad sutarties vykdymo sąlygų užtikrinimui iš savivaldybės biudžeto kasmet reikėjo skirti 

nemažiau 100 tūkst. Lt, Neringos savivaldybės taryba nusprendė sutarties su Lietuvos radijo ir 

televizijos centru nepratęsti. 

Praėjusiais metais bendrovė TEO pradėjo įgyvendinti darbus, kurių dėka 97 procentai 

kurorto gyventojų turės galimybę prisijungti prie šviesolaidinio interneto tinklo (iki šiol 

įgyvendinus ES lėšomis finansuojamą projektą galimybė prisijungti prie tinklo buvo suteikta tik 

tam tikriems objektams-mokykloms, bibliotekoms ir pan.).  

Lietuvos banko valdybai pripažinus Ūkio banką nemokiu ir visam laikui atšaukus jo 

veiklos licenciją, buvo uždarytas ir vienintelis Neringoje veikęs banko skyrius. Savivaldybei daug 

pastangų teko įdėti kviečiant kitus Lietuvoje veikiančius bankus atidaryti skyrių kurorte, todėl 

birželio mėnesį Nidoje duris atvėrė „Swedbank“ savitarnos centras, rugpjūtį - Šiaulių banko Nidos 

klientų aptarnavimo skyrius. 

Savivaldybės kontroliuojamų įmonių (UAB „Neringos energija“, UAB „Neringos 

komunalininkas“, UAB „Neringos vanduo“), Neringos savivaldybės butų ūkio veikla plačiau bus 

pristatyta jų  metinėse veiklos ataskaitose.   

 



TVARUS TERITORIJOS VYSTYMAS 

Kurortas plėtojamas ir jame esantys gamtiniai gydomieji ištekliai naudojami pagal Kuršių 

nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano, Kuršių nerijos nacionalinio parko bei jo zonų ribų 

plano, Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrojo plano sprendinius ir UNESCO 

rekomendacijas. Didelę įtaką savivaldybės plėtrai daro ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos 

sprendimai.  

Vienas reikšmingiausių praėjusių metų įvykių - pradėta valstybinės reikšmės krašto kelio 

Smiltynė – Nida rekonstrukcija. Po kelis metus trukusių diskusijų ir derinimų pradėta rekonstruoti 

blogiausia kelio atkarpa tarp Nidos ir Preilos gyvenviečių.  

2013-aisiais buvo aktyviai tvarkomos 

gyvenviečių gatvės ir keliai, rekonstruotas 

įvažiavimas į Pervalkos gyvenvietę, baigta 

dviračių tako rekonstrukcija tarp Pervalkos ir 

Nidos. Įgyvendinami Nidos centrinės dalies 

sutvarkymo pirmojo etapo darbai.  

Nors praėjusiais metais teko 

pakoreguoti gyvenamojo būsto statybos 

terminus, sėkmingai įgyvendinti žvejų 

reikmėms skirto prieplaukos aptarnavimo 

pastato, kuriame bus vykdomas žuvies 

apdirbimas bei sandėliuojami įrankiai, 

statybos darbai.  

Praėjusiais metais pradėta rengti 

dokumentacija Kuršių buities muziejui po 

atviru dangumi. Rekonstrukcijos darbai pradėti Nidos istorijos muziejui priklausančioje Žvejo 

etnografinėje sodyboje. Visuomenei pristatyti planai Preiloje įrengti Vėjų parką su sporto ir 

žaidimo aikštelėmis. Praėjusiais metais patvirtinti Nidos, Preilos, Pervalkos ir Juodkrantės pajūrio 

rekreacinių zonų detalieji planai, kuriais numatytos esamų gelbėjimo stočių rekonstrukcijos ir naujų 

statybos, naujų dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas, suplanuoti teritorijų panaudojimo ir 

infrastruktūros kūrimo ir gerinimo būdai.  

Savivaldybė lėšų skyrė Bardų skvero Maestro Vytautui Kernagiui atminti tvarkymo 

darbams atlikti. Skvero sutvarkymą parėmė ir Lietuvos LIONS klubų susivienijimas.  

Neringos savivaldybės lėšomis ir pastangomis, prisidėjus labdaros ir paramos fondui 

„Nidos kuršis“,  renovuotas fontanas su J. Ruzgo skulptūra Nidoje.  

Daug diskusijų sukėlė dar 2012 metais pradėta rengti Nidos centrinės dalies detaliojo 

plano koncepcija. Detaliojo plano parengimą šiai teritorijai numato Kuršių nerijos planavimo 

dokumentai. Praėjusiais metais pradėtas įgyvendinti ES fondų lėšomis finansuojamas projektas, 

kurio metu bus parengta Jūros terapijos centro sektorinė studija.  

Neringai taip pat būtina Nidos tarptautinio keleivinio uosto modernizacija, nes vasarą 

atplaukiančios jachtos čia nebetelpa. Modernizavimo darbams pasirengta, dabar ieškoma 

finansuotojų. Atnaujinama ir būsimo Juodkrantės vidaus vandenų keleivinių laivų ir turistinių 

jachtų uosto dokumentacija. Ieškoma būdų tobulinant gyvenviečių automobilių stovėjimo aikštelių 

sistemą, kuri yra svarbi kurorto susisiekimo infrastruktūros dalis. 

Tenka apgailestauti, kad dėl Valstybės saugomų teritorijų tarnybos pastabų nepavyko 

vystyti planų renovuoti Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“, atsižvelgiant į prieš 

kelis metus vykusio architektūrinio konkurso nugalėtojų pasiūlymus. Įvertinant tai, kad statinys 

nebeatitinka šiuolaikinių reikalavimų, yra susidėvėjęs, praėjusiais metais buvo priimtas sprendimas 

pradėti viešąjį pirkimą pastato projektavimo ir statybos darbams.  

Praėjusiais metais Neringos savivaldybės taryba kreipėsi į šalies Premjerą ir Vyriausybę 

prašydama dar kartą įvertinti situaciją dėl statinių griovimo Kuršių nerijoje bei ieškoti kitų 



problemos sprendimo būdų ir priemonių. Atsižvelgiant į savivaldybės pastangas Lietuvos 

Respublikos Ministro Pirmininko pavedimu sudaryta darbo grupė dėl problemų, susijusių su teismų 

sprendimais dėl statybų Kuršių nerijos nacionaliniame parke įgyvendinimo ir žalos atlyginimo. 

Praėjusiais metais Neringos savivaldybės meras dalyvavo ir kitų grupių veikloje, susitikimuose su 

įvairiomis institucijomis siekiant, kad būtų dar kartą įvertinta situacija dėl statinių griovimo Kuršių 

nerijoje, būsimi didžiuliai materialiniai nuostoliai, kad būtų atsižvelgta į Neringos gyventojų, 

lankytojų nuomonę. 

ES Parama. 2013-aisiais metais ypatingas 

dėmesys buvo skiriamas Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų priemonėms. Praėjusiais metais Neringos 

savivaldybė pradėjo įgyvendinti 13 ES fondų lėšomis 

finansuojamų projektų. Nors dauguma savivaldybės 

įgyvendinamų ir pradėtų įgyvendinti projektų prisidės 

prie kurorto infrastruktūros vystymo, ES finansinė 

parama suteikta ir Pamario krašto žvejo šventės 

organizavimui, žvejų asociacijos narių mokymams,  

žvejybos nuomos punkto su žieminei žvejybai 

reikalingu inventoriumi įrengimui, savivaldybės 

administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui. 

 

NERINGA – IŠSKIRTINĖ VIETA POILSIUI  
Vienas svarbiausių savivaldybės pragyvenimo šaltinių yra turizmas ir su turizmu susijusių 

paslaugų teikimas. Lietuvos Respublikoje Kuršių nerija ir Neringos kurortas yra vertinama kaip 

viena svarbiausių šalies turistinių vietovių, kuri pasižymi išskirtiniu kraštovaizdžiu, gamtiniais bei 

rekreaciniais ištekliais ir kultūriniu paveldu. 

2013-aisiais patvirtintame Neringos savivaldybės strateginiame plėtros plane 2014-2020 

metams numatytos svarbiausios priemonės ir investicijos susijusios su vandens, sveikatinimo ir 

kultūrinio turizmo plėtra, kurorto patrauklumo didinimu, siekiant gerinti turizmo paslaugų kokybę, 

mažinti sezoniškumą bei išlaikyti kurorto unikalumą, nedarant žalos gamtai.  

Neringoje gausu išskirtinių kurortologinių išteklių, tokių kaip geoterminis sūrymas, 

gydomasis purvas, jūrinis klimatas, pušynų bei kadagynų mikroklimatas bei kiti ištekliai, pritaikomi 

sveikatinimo turizmo ir ramaus poilsio poreikiams. Nors šiuo metu nėra pakankamos 

infrastruktūros šiems ištekliams panaudoti, situacija turėtų pasikeisti Nidoje įkūrus Jūros terapijos 

centrą.  

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, Lenkijos, JAV, 

Prancūzijos, Šveicarijos, Suomijos. Pastebima, kad Neringos kurortą vis labiau mėgsta jauni 

žmonės, ypatingai šeimos su mažamečiais vaikais.  

Kokybiškų pramogų ir paslaugų 

plėtojimas. Išskirtinės poilsio vietos statusą 

Neringoje kuria aukšta paslaugų kultūra, 

rekreacinių paslaugų pasiūla, poilsis gamtos 

užuovėjoje, uždaresnis poilsiautojų ratas.  

Turizmo informacijos centro lankytojai 

2013-aisiais daugiausiai teiravosi apie 

apgyvendinimo galimybes, turistinius lankytinus 

objektus. Išlieka populiarūs orientavimosi parkai, 

taip pat aktyvaus laisvalaikio praleidimo būdai - 

žygiai kanojomis, buriavimas vėjaračiais bei 



jachtomis. Ypač populiarūs žygiai dviračiais - visuomet teiraujamasi informacijos apie dviračių taką 

bei dviračių nuomos punktus. Kurorto lankytojus taip pat domina vakariniai pasiplaukiojimai 

laivais. Užsienio šalių turistai atvykstantys trumpam į Neringą, dažniausiai dviratininkai, domisi 

persikėlimu į kitą marių krantą.  

Vienas iš prioritetinių savivaldybės klausimų ir toliau išlieka sezoniškumo mažinimas, 

todėl savivaldybė ypatingai skatina iniciatyvas, prisidedančias prie turistų srautų gausinimo 

gretutiniais mėnesiais.  

Verslo skatinimas. Neringos 

savivaldybė kasmet skiria dalį biudžeto lėšų, 

siekdama gerinti verslo aplinką ir inicijuoti 

investicijų skatinimą. Smulkiojo ir vidutinio 

verslo plėtros programai nustatytas lėšų dydis – 

0,3 proc. nuo Neringos savivaldybės biudžeto. 

Siekdama pagerinti smulkaus ir 

vidutinio verslo aplinką bei įgyvendindama 

Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio 

verslo politiką, apibrėžtą Lietuvos Respublikos 

smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu, 

Neringos savivaldybė įgyvendina „Smulkaus ir 

vidutinio verslo plėtros programą“, iš kurios 

2013-aisiais kurorto smulkiesiems verslo subjektams skirta 69, 9 tūkst. Lt finansinės paramos. 

Neringos savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo taryba 10% nuo šios sumos skyrė galimoms 

paraiškoms iš ES fondų kompensuoti, o likusią 62, 9 tūkst. Litų paskirstė Neringos savivaldybės 

smulkiesiems verslininkams. Iš šių lėšų įsisavinta 58, 4 tūkst. Litų, o IĮ „Kuršių laivai“ į 

savivaldybės biudžetą grąžino 4500 litų skirtos paramos. 

Praėjusiais metais savivaldybės Taryba patvirtino Neringos savivaldybės smulkiojo ir 

vidutinio verslo plėtros programą 2014 – 2020 m., kuria numatomos remti naujos veiklos kryptys: 

Pareiškinių dokumentų ES struktūriniams fondams rengimo išlaidoms padengti (I kryptis); Paramos 

gavėjo paimtų ar imamų kreditų verslui vystyti palūkanoms kompensuoti (II kryptis); Pradinių 

įmonės steigimosi išlaidų kompensavimas naujai įregistruotoms įmonėms (III kryptis). Šia 

Programa siekiama skatinti gyventojų verslumą Neringos mieste, sudarant palankias sąlygas pradėti 

ir vykdyti veiklą naujai įsisteigusiems, inovatyviems smulkiojo ir vidutinio verslo  subjektams, 

teikiantiems paslaugas Neringos savivaldybės strateginiame plėtros plane numatytose prioritetinėse 

verslo šakose, skatinti verslo idėjų kūrimą ir prisidėti prie jų įgyvendinimo Neringoje.  Programa 

skatina skleisti informaciją apie verslo paslaugų poreikį ir galimybes, siekiant pritraukti į Neringos 

savivaldybę šalies ir užsienio investicijas, formuoti pozityvią viešąją nuomonę apie verslą ir 

verslumą Neringoje. 

Vadovaujantis viena iš LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 6 straipsnyje 

numatytų valstybės paramos formų, Neringos savivaldybės taryba suteikia savivaldybės 

smulkiesiems verslininkams nekilnojamojo turto nuomos ir žemės nuomos lengvatas. 

Vadovaujantis Neringos savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu  „Mokesčių lengvatų teikimo 

tvarkos aprašu“, 2013-aisiais Neringos m. savivaldybes Taryba suteikė valstybinės žemės nuomos 

lengvatų – 236,5 tūkst. Lt ( 17-kai fizinių ir juridinių asmenų) bei nekilnojamojo turto mokesčio 

lengvatų – 224,8 tūkst. Lt (16-kai juridinių asmenų).  

   

              SVEIKATOS KURORTAS  
Daugiau nei 150 metų šis kraštas plačiai Europoje garsėja kaip pajūrio kurortas, 

pasižymintis kompleksiškai veikiančiais stipriais gamtiniais sveikatinimo veiksniais ir 

kurortologiniais ištekliais.  



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.  

2013-aisiais metais Nidos ir Juodkrantės 

paplūdimiai apdovanoti Mėlynosiomis vėliavomis. Nidos 

paplūdimys Mėlynąją vėliavą gauna nuo 2002 metų, nuo 

2004 metų ją gauna Juodkrantės paplūdimys. Toks 

tarptautinis įvertinimas leidžia teigti, kad Neringos 

paplūdimiai atitinka aplinkosaugos ir paslaugų kokybės 

reikalavimus ir yra vieni geriausių ne tik Lietuvoje. 

Aktyvus laisvalaikis. Nevyriausybinių 

organizacijų iniciatyva 2013-uosius Lietuvos Respublikos 

Seimas paskelbė Sveikatingumo metais. Aktyviai į 

Sveikatingumo metų paminėjimą įsitraukė ir Neringos 

bendruomenė – visus metus vyko renginių ciklas, kuriuo buvo siekiama kurorte įtvirtinti 

visuomenės sveikatos nuostatas. 

Neringos savivaldybės ir Lietuvos jogų asociacijos iniciatyva vasaros sezono metu ir toliau 

vykdomi nemokami jogos užsiėmimai Nidos bei Juodkrantės paplūdimiuose. Sveikas ir aktyvus 

gyvenimo būdas skatinamas ir šaltuoju metų laiku Nidos bendruomenės namuose vykstančiomis 

nemokamomis sveikatingumo mankštomis.  

2013-aisiais metais Neringoje vyko net keli tarptautiniai sporto renginiai. Neringos 

savivaldybei bendradarbiaujant su Vilniaus „Žalgirio“ futbolo klubu, Juodkrantėje vyko tarptautinis 

futbolo turnyras, kuriame draugiškoms rungtynėms Neringos taurei laimėti susitiko Latvijos, 

Kaliningrado srities, Baltarusijos ir Lietuvos futbolo komandos. Vasaros sezono pradžią skelbė 

Nidoje finišavusios tarptautinės daugiadienės dviračių lenktynės „Auksinės kopos“. Rekordinio 

dalyvių skaičiaus sulaukė savivaldybės remiamas Nidos pusės maratono bėgimas.  

2013-aisiais pasirašius bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos krepšinio federacija aktyvaus 

laisvalaikio galimybės Neringos kurorte pristatytos Lietuvos krepšinio rinktinės varžybų metu. 

Reklamos priemonėms naudoti rinktinės žaidėjų Jono 

Valančiūno, Mindaugo Kuzminsko atvaizdai, žaidėjas Renaldas 

Seibutis dalyvavo Tarptautinėje turizmo, laisvalaikio ir sporto 

parodoje ADVENTUR ’14.  Neringos savivaldybė remia ir VŠĮ 

sporto klubo „Neringos kuršiai“ veiklą. 

Sporto infrastruktūros vystymas. Savivaldybė remia 

Neringos sporto mokyklos iniciatyvą vystyti orientavimosi 

parkų tinklą - praėjusiais metais kurorto gyvenviečių teritorijose 

įrengtos orientavimosi sporto trasos, pritaikytos 

pradedantiesiems, šeimoms su vaikais ir neįgaliesiems.  

2013-taisiais siekiant ugdyti sveikus įpročius tuo pačiu mėgaujantis natūralia gamtine 

aplinka, Nidoje ir Juodkrantėje buvo įrengti lauko treniruoklių kompleksai. Nauji tinklinio stovai 

pastatyti Juodkrantėje ties futbolo aikšte bei gyvenvietės centriniame paplūdimyje. Juodkrantės 

futbolo aikštėje pastatyti mažieji futbolo vartai, kuriuos pagal pateiktą paraišką bendruomenei 

dovanojo Lietuvos futbolo federacija. Prie Nidos vidurinės mokyklos įrengtos konstrukcijos gatvės 

gimnastikai. Ir toliau siekiama užtikrinti, kad gyventojams ir kurorto svečiams būtų prieinami ir 

atviri Neringos sporto mokyklos aikštynai. 

Alternatyvaus susisiekimo paieškos. 2013-aisiais baigta rengti regioninė galimybių 

studija „Vakarų krantas“. Projektą Neringos savivaldybė įgyvendino kartu su kitomis Klaipėdos 

regiono savivaldybėmis. 

Šio projekto metu dauguma apklaustųjų turistų (apie 73 proc.) dviračių takus įvertino 

teigiamai. Rengiant studiją paaiškėjo, kad Neringa patenka tarp Klaipėdos regiono savivaldybių, 



kuriose dviračių takų sistema yra išvystyta geriausiai. Pastebėta, kad Neringoje keliai 

dviratininkams mažiausiai pavojingi (2010 – 2012 m. laikotarpiu nelaimingų atsitikimų 

neužfiksuota).  

Siekiant sukurti darnaus judumo sistemą visame Neringos kurorte, 2013 metais pradėtos 

viešųjų pirkimų procedūros Darnaus judumo Neringos savivaldybėje specialiajam planui parengti 

(parengta techninė specifikacija).  

Praėjusią vasarą po 20 metų pertraukos atnaujinta laivyba Kuršių mariose - atsivėrę 

vandens keliai Lietuvos ir Rusijos upeiviams leis aktyviau plėtoti vandens turizmą.  

2013-aisiais daug pastangų įdėta atnaujinant vandens maršrutą Nida-Kaunas. Tikimasi, kad 

vadinamosios raketos tipo laivai Nemunu keleivius į Neringą plukdys jau 2014 metais. Praėjusiais 

metais taip pat atlikti veiksmai siekiant esamame lėktuvų kilimo-tūpimo take įrengti mažiesiems 

orlaiviams skirtą Aviacinę lauko aikštelę.  

 

SAUGUS KURORTAS 

Saugumas – dar viena priežastis dėl ko verta rinktis Neringos kurortą. Už viešąjį saugumą 

Neringoje yra atsakingas Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Neringos miesto 

policijos komisariatas. Neringos policijos komisariato l.e. viršininko pareigas Rimas Milkintas 

teikdamas ataskaitą pažymėjo, kad praėjusiais metais komisariatui pavyko stabilizuoti vagysčių 

skaičių. Sumažėjo vagysčių iš patalpų. Informacinės sklaidos dėka smarkiai sumažėjo užregistruotų 

sukčiavimų. Neringos policijos komisariatui aktuali visam kurortui būdinga pareigūnų ir darbuotojų 

stokos problema. Susirinkimo metu atkreiptas dėmesys į tai, kad praėjusiais metais vasaros sezono 

metu nebuvo gauta papildomų pajėgų. 

Įvertindama tai, kad Kuršių 

nerijos miškai pagal Europos Sąjungos 

reglamentus priskiriami aukščiausiam 

gaisrų rizikos laipsniui, išskirtinį dėmesį 

Neringos savivaldybė skiria priešgaisrinės 

saugos užtikrinimui.  

Siekdama bendradarbiauti 

priešgaisrinės saugos klausimais, 

Neringos savivaldybės taryba savo 

sprendimu Neringos priešgaisrinei 

gelbėjimo tarnybai  perdavė neatlygintinai 

naudoti keturatį bei keturis 

hidrokostiumus. Atnaujinti siekiama ir 

Neringos savivaldybės struktūroje 

esančios Juodkrantės ugniagesių 

komandos, kurioje šiuo metu dirba 9 ugniagesiai,  įrangą - Neringos savivaldybė komandos 

reikmėms įsigijo dvi nešiojamas radijo stoteles ir vieną skirtą automobiliui. 

 

NERINGA – AKTYVUS KULTŪRINIS GYVENIMAS 

Kultūriniai renginiai Neringai kuria neginčytiną pridėtinę vertę. 

Kurorte veikia šios pagrindinės ir svarbiausios kultūros ir meno įstaigos: 

kultūros centras; Neringos istorijos muziejus; Neringos savivaldybės 

Viktoro Miliūno viešoji biblioteka; Nidos kultūros ir turizmo 

iudviko Rėzos kultūros centras. Taip pat  

LDM Miniatiūrų muziejus (Lietuvos dailės muziejaus padalinys); 

Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonija. 



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 tinkamos kultūros infrastruktūros sukūrimui bei išlaikymui 

ir tarptautinį atgarsį turinčių renginių organizavimui.  

Siekiama, kad Neringoje vykstantys tradiciniai renginiai šalies kultūriniame gyvenime 

išsiskirtų įvairove, tenkintų skirtingus Neringos gyventojų ir turistų bei lankytojų poreikius. 2013-

aisiais Neringoje vyko ne vienas nacionaliniu bei tarptautiniu mastu žinomas festivalis.  

Vis didesnis atgarsis sklinda apie praėjusiais metais antrus metus organizuotą „Stintapūkio 

šventę“. 2013-tais metais ypatingo dėmesio sulaukė Thomo Manno festivalis, kurį atidarė 

Vokietijos Federacijos prezidentas Joachimas Gauckas ir Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia 

Grybauskaitė.  

Jau trečius metus bendradarbiavimas 

tarp pamario krašto bendruomenių stiprinamas 

Juodkrantėje vykstančios Žvejo šventės dėka. 

Rekordinio dalyvių skaičiaus sulaukė 36-asis 

tarptautinis fotomenininkų seminaras, kurį 

Lietuvos kūrėjai lygina su Prancūzijoje 

vykstančiu Arlio fotografijos festivaliu. 

Būtina išskirti ir praėjusiais metais 

vykusius Nidos sklandymo mokyklos 80 metų 

jubiliejui skirtus renginius. Neringos gyvenvietės 

vis dažniau pasirenkamos ir Naujųjų metų 

sutikimo šventei. 

Penktąją Kuršių nerijoje gimusio 

Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premiją Neringos savivaldybės taryba, atsižvelgdama į 

Liudviko Rėzos kultūros centro tarybos (kuratoriumo) rekomendacijas skyrė filologei, Mažosios 

Lietuvos lietuvių rašytojai tyrėjai, vertėjai, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresniajai 

mokslo darbuotojai dr. Liucijai Citavičiūtei.  

Negalima nepaminėti ypatingo vietos bendruomenės kūrybinio aktyvumo 

neprofesionalaus, mėgėjiško meno srityje. Praėjusiais metais į Neringą parskriejo dvi „Aukso 

paukštės“. Aukščiausias lietuviškas apdovanojimas už mėgėjišką meną buvo įteiktas geriausiu 

krašto folkloro ansambliu pripažintam Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ 

folkloro ansambliui „Giedružė“ (vad. Audronė Buržinskienė) ir Liudviko Rėzos kultūros centro 

moterų vokaliniam ansambliui „Neringa“ (vadovė Rita Rušinskienė), kuri pelnė nominaciją - 

„Geriausias debiutantas“.  

Siekdama skatinti mėgėjišką meną, palaikyti iniciatyvas garsinant Neringos vardą, 

savivaldybės taryba praėjusiais metais skyrė lėšų liaudiškų šokių grupei „Kalnapušė“, folkloro 

ansambliui „Giedružė“, liaudiškos muzikos kapelai „Kuršininkai“ kostiumams įsigyti.  Savivaldybė 

taip pat prisidėjo prie moterų vokalinio ansamblio „Neringa“ audio kompaktinės plokštelės „Kitame 

krante“ išleidimo.  

Neringos įstaigos bendradarbiavo rengiant parodą apie Neringos kurortą, kuri balandžio 

mėnesį buvo pristatyta Europos parlamente.  

 

BENDRADARBIAVIMAS IR TARPTAUTINIAI RYŠIAI 

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.  



Praėjusiais metais aptarti bendradarbiavimo galimybių į Neringą Joninių išvakarėse atvyko 

Norvegijoje esančios Vegos savivaldybės atstovai. Neringos 52-ojo gimtadienio proga  kurorto 

bendruomenės pasveikinti atvyko svečiai iš Saulkrasti savivaldybės bei Birštono.  

Neringos bendruomenės atstovai kartu su savivaldybės meru D. Jasaičiu  partnerių 

kvietimu dalyvavo Fėmarne vykusiose iškilmėse tilto, jungiančio šią salą su Europa 50-jam 

jubiliejui paminėti. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ liaudiškos muzikos 

kapela „Joldija“, lydima  savivaldybės mero viešėjo Rusijos Federacijoje, Lipecko srityje esančiame 

Jeleco mieste. Neringiškiai dalyvavo šio miesto įkūrimo 869–ųjų metinių renginiuose bei Taikos 

miestų konferencijoje. Meras kartu su savivaldybės tarybos nare A. Feser viešėjo Vokietijos 

Vorpsvedės mieste, kur įsitikino, kad Neringos vardą Europoje vis dar garsina XIX a. pabaigoje -  

XX a. pradžioje Nidoje veikusi menininkų kolonija. 

Praėjusiais metais Neringoje vyko net 

du Tarptautinio Taikos miestų forumo 

renginiai, kuriuose dalyvavo ir savo kraštą 

pristatė Taikos miestais paskelbtų Jeleco, 

Dubingių, Ylakių, Rietavo atstovai.   

Gegužės mėnesį Neringoje viešėjo ir 

koncertus kurorto bendruomenei dovanojo 

Nebraskos Universiteto Omahoje (JAV) 

ansamblis. Lietuvoje ir Neringoje ansamblis 

lankėsi Šiaulių universiteto kvietimu.  

Gražių žodžių Neringai negailėjo 

gegužės 15-ąją kurorte viešėjęs Suomijos 

Respublikos Prezidentas Sauli Niinisto. Liepos mėnesį Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos 

Tarybai proga Neringoje viešėjo valstybių narių nuolatinių atstovybių Europos Sąjungoje vadovai. 

Septynioliktąjį Thomo Manno festivalį atidarė Vokietijos Federacijos Prezidentas Joachimas 

Gauckas ir Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. 


