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  praėję metai Neringai buvo ypatingi – nestokojo gražių
sukakčių, naujų projektų, netikėtų iššūkių. Planus ir darbus
koregavo pasaulį palietusi COVID-19 (koronaviruso)
pandemija. 

   Į 2020 žengėme nešini ypatinga žinia – prieš du
dešimtmečius Kuršių nerija buvo įtraukta į UNESCO
pasaulio paveldo sąrašą. Simboliška, kad sukaktį lydėjo ir
pusiasalio išskirtinei visuotinei vertei svarbūs darbai –
sutvarkyta Nidos evangelikų liuteronų bažnyčia, visuomenei
atvertas Nidos švyturys, pasirašyta finansavimo sutartis dėl
Preilos bibliotekos pastato sutvarkymo. Susitelkėme ir
pasiekėme, kad būtų priimtos įstatymo pataisos, siekiant
išsaugoti Kuršių nerijos kultūrinį-kulinarinį paveldą – žuvies
rūkymo procesą.

   Nuosekliai buvo sprendžiami darnaus judumo užtikrinimo
klausimai – pritraukdami investicijas  pradėjome Nidos
Taikos gatvės rekonstrukciją bei sutvarkėme taką palei šios
gyvenvietės pajūrio apsauginį kopagūbrį. Pasirūpinome, kad
saugų ir patogų susisiekimą su pajūriu turėtų ir Juodkrantės
pėstieji. Praėjusiais metais taip pat žengėme žingsnius,
skirtus dar labiau vystyti vandens kelių ir maršrutų tinklą.

   Neabejotinai džiugiu įvykiu tapo Nidos aerodromo
atidarymas, vainikavęs kelių metų nuoseklų Savivaldybės
bei aviatorių bendruomenės darbą. 

   Dar vienas ryškus praėjusių metų pasiekimas – atnaujinti
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“
pastato rekonstrukcijos darbai. Viešajam interesui
tarnaujančio pastato rekonstrukcijos su nekantrumu laukia
tiek šalies kultūros bendruomenė, tiek konferencinio
turizmo atstovai.
   

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



   

  Džiaugiuosi Neringos socialinių paslaugų centro kolektyvu,
kuris koronaviruso metu tapo nepamainoma pagalba ir ryšiu
su pasauliu mūsų senjorams. Kultūros įstaigoms, kurios ne
tik ruošėsi 2021 – esiems – Neringos – Lietuvos kultūros
sostinės metams, bet ir kvietė į virtualius renginius, pristatė
naujus kultūrinius maršrutus ir produktus. Dėkoju mūsų
kantriems medicinos darbuotojams ir nuotolinio mokymo
iššūkį priėmusiems pedagogams, mažiausiųjų užimtumą net
ir karantino režimo metu užtikrinusiems ikimokyklinio
ugdymo darbuotojams.Tegul būna visuomet pastebėtas ir
įvertintas žmonių, besirūpinančių kurorto švara bei saugumu
darbas. Už rūpestį kurorto svečiais nuoširdžią padėką tariu
verslo atstovams. 

 Dėkoju Neringos savivaldybės tarybai ir administracijai už
darbą, kartu siekiant Neringos gerovės ir strateginių tikslų
įgyvendinimo. 

 Visi mes – išskirtinio krašto bendruomenė, kuriai teko
ypatinga užduotis saugoti pasaulinę vertybę – Kuršių nerijos
kultūrinį kraštovaizdį. Neabejoju, kad dėl mūsų susitelkimo ir
nuoširdžios meilės šis kraštas išliks legenda, įkvepiančia
gyventi, kurti, puoselėti ir išvykus, visuomet – sugrįžti.
 
 Neringos savivaldybės meras 
 Darius Jasaitis



  2021-ųjų sausio 1-osios duomenimis Neringoje
gyvenamąją vietą buvo deklaravę 5153 asmenys
(Alksnynėje – 4, Juodkrantėje – 1683, Pervalkoje – 375,
Preiloje – 407, Nida – 2684).

  Neringos savivaldybės administracijos Civilinės
metrikacijos skyrius praėjusiais metais užregistravo ir
įtraukė į valstybinę apskaitą: 24 gimimus (iš jų – 2
užsienyje įregistruotų gimimų apskaitymai); 65
santuokas (iš jų: 42 – registravimas, 22 – bažnyčioje
sudarytų santuokų apskaitymai, 1 – užsienyje
įregistruotos santuokos apskaitymas);  15 ištuokų.
Mirties įrašai – 29. 
   2021 m. sausio 1-osios duomenimis Neringoje
registruotas žemiausias nedarbo lygis šalyje – 7,7  proc.
(šalies rodiklis siekė 16,1 proc.). Neringoje taip pat
fiksuotas žemiausias moterų, vyrų, vyresnių nei 50 metų
asmenų nedarbas.

NERINGA 2020

  Dėl pasaulį palietusios koronaviruso (COVID-19)
pandemijos 2020-ųjų vasara Neringoje buvo išskirtinai
lietuviška. Didžiuojamės, kad praėjusiais metais Neringą,
kaip atokvėpio vietą rinkosi Prezidentas Gitanas
Nausėda. 



Pirmųjų
pasimatymų
ir...
   Praėjusių metų rugpjūčio mėnesį atlikta
Neringos lankytojų apklausa (organizavo
Nidos kultūros ir turizmo informacijos
centras „Agila“ kartu su UAB „Baltijos tyrimai“)
atskleidė, kad Neringa daugeliui asocijuojasi
su pirmųjų pasimatymų ir jaunystės vieta.
  Apklausa parodė, kad per paskutinius 15
metų auga pasyvaus poilsio gamtoje
pasirinkimas, tačiau krenta domėjimasis
lankytinomis vietomis. 
  Tokį apklausos rezultatą, galbūt, nulėmė tai,
kad dauguma apklaustųjų Neringoje buvo
apsilankę jau ne pirmą kartą (tik 9,8 proc.
apklaustųjų Neringoje lankėsi pirmą kartą). 

  
   Sumažėjus užsienio lankytojų srautams
ženkliai mažiau lankytojų sulaukė šios
keliautojų grupės mėgstamas Rašytojo
Thomo Manno memorialinis muziejus bei
Nidos kultūros ir turizmo informacijos
centro „Agila“ turizmo informacijos centrai
(Nidoje ir Juodkrantėje TIC lankytojų srautai
sumažėjo 63 proc., užsienio lankytojų - 76
proc.). Tarp užsienio keliautojų daugiausiai
lankytojų sulaukėmė iš Vokietijos bei
kaimyninių šalių: Estijos, Latvijos, Lenkijos,
Rusijos.

jaunystės
vieta...



   2020-aisiais metais iš viso įvyko 12 Neringos savivaldybės tarybos posėdžių, kurių metu
svarstyti 287 sprendimų projektai (2019-aisiais – 250), priimti 268 sprendimai (2019-aisiais –
246 sprendimai). Nepritarta 2 sprendimų projektams, 1 sprendimas nepriimtas, o 16 –
atidėta. Priimti 5 protokoliniai nutarimai.

   Praėjusiais metais keitėsi Neringos savivaldybės tarybos sudėtis – Vyriausiosios rinkimų
komisijos 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimu ją papildė Arvydas Mockus, pakeitęs Lietuvos
Respublikos Seimo nariu išrinktą Andrių Bagdoną. 

   Praėjusiais metais Neringos savivaldybės taryboje dirbo 10 Lietuvos socialdemokratų
sąrašo atstovų – Arūnas Burkšas, Aušra Feser, Vigantas Giedraitis, Darius Jasaitis, Ričardas
Kičiatovas, Narūnas Lendraitis, Aušra Mikalauskienė, Stasys Valančius, Vaidas Venckus,
Diana Starkutė-Kriukovė. Taip pat 3 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio sąrašo atstovai –
Andrius Bagdonas, kurį vėliau pakeitė Arvydas Mockus, Sandra Berletaitė, Agnė
Jenčauskienė, vienas Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovas – Laurynas
Vainutis bei vienas visuomeninio rinkimų komiteto „Vieninga Neringa“ atstovas – Dovydas
Mikelis.

NERINGOS
SAVIVALDYBĖS
TARYBA



   Neringos savivaldybės taryboje veikia Liberalų frakcija mažuma (opozicija), kurią sudaro 4
nariai, bei Socialdemokratų frakcija, kurią sudaro 10 narių. 

   2020 metais visuose tarybos posėdžiuose dalyvavo Darius Jasaitis, Arūnas Burkšas,
Narūnas Lendraitis, Vigantas Giedraitis, Stasys Valančius, Aušra Mikalauskienė, Laurynas
Vainutis, Vaidas Venckus, Sandra Berletaitė. Po 1 tarybos posėdį praleido Agnė
Jančauskienė, Dovydas Mikelis. Po 2 posėdžius praleido Diana Starkutė-Kriukovė, Andrius
Bagdonas, Ričardas Kičiatovas. Visi tarybos nariai informavo, dėl kokių priežasčių negalės
dalyvauti posėdyje. Pagrindinės nedalyvavimo priežastys – sveikatos problemos,
komandiruotės ar kt.
Praėjusiais metais patvirtintas naujas Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamentas
bei pakeistas Kurorto, turizmo plėtros ir verslo komiteto pavadinimas į Aplinkos apsaugos ir
turizmo komitetą (pirmininkas – Vaidas Venckus). 

   Bendradarbiavimo sutartis sudaryta su Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių
pajėgų Žemaičių apygardos 3-ąja rinktine. Pritarta Neringos savivaldybės ir Lietuvos
paraplegikų asociacijos bendradarbiavimui. 

   Tarp Neringos savivaldybės ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos pasirašyta
bendradarbiavimo sutartis, kurioje aptariami įsipareigojimai tęsiant dviračių tako Smiltynė-
Nida sutvarkymo darbus. Bendradarbiavimo sutartimi numatoma, kad darbus organizuos ir
jų finansavimą užtikrins Lietuvos automobilių kelių direkcija, o Neringos savivaldybė
sutvarkytus ruožus perims. Pirmojo etapo statybos darbus planuojama įgyvendinti iki 2023
metų pabaigos, įskaitant geodezinių nuotraukų, sklypų ir statinių kadastrinių matavimų bylų
parengimą pagerintam turtui, antrojo – iki 2024 metų pabaigos, trečiojo – iki 2025 metų
pabaigos.

   2020-aisiais buvo išleisti 179 mero potvarkiai veiklos organizavimo, personalo,
komandiruočių, atostogų, Tarybos posėdžių sušaukimo, apdovanojimų ir kitais klausimais. 
   „Transparency International“ Lietuvos skyriaus (TILS) atlikta analizė parodė, kad Neringos
savivaldybės mero pateikiama darbotvarkė patenka tarp geriausiai savo darbotvarkę
skelbiančių šalies merų (užimta 3 vieta).



Į Neringą
atkeliavo
„Auksinės
Krivūlės“
riterio
ženklas

   Neringos savivaldybės tarybos narys,
ilgametis Neringos vadovas Vigantas Giedraitis
už nuopelnus Lietuvos savivaldai, jos plėtrai ir
stiprinimui apdovanotas „Auksinės Krivūlės“
riterio ženklu.
Lietuvos savivaldybių asociacijos
apdovanojimas įteiktas Vietos savivaldos
dienai skirtų iškilmių metu. Viganto Giedraičio
kandidatūrą „Auksinės Krivūlės“ riterio
apdovanojimui pateikė Neringos savivaldybės
taryba.

I Neringos savivaldybės tarybos narių ataskaitas bei 
platesnę informaciją apie Savivaldybės komitetų veiklą
galima rasti nterneto svetainėje neringa.lt.   



  Meras Darius Jasaitis savivaldybės bei kurorto
bendruomenės interesams 2020-aisiais atstovavo
Klaipėdos regiono plėtros taryboje, Lietuvos
savivaldybių bei kurortų asociacijose, Klaipėdos
regiono turizmo taryboje.

  Neringos savivaldybei inicijavus, 2020 m.
birželio 30 d. priimti Specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymo pakeitimai, siekiant
išsaugoti šimtametes Kuršių nerijos tradicijas ir
kulinarinį paveldą – žuvies rūkymą.  
Pakeitimais nustatyta, kad žuvies produktus
ruošiantiems objektams, kurie išrūko iki 50
kilogramų per parą, netaikoma sanitarinė
apsaugos zona – gamyba vykdoma
savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. 
  Įgyvendinant įstatymo pakeitimus, Neringos
savivaldybės taryba patvirtino Žuvies produktų
gamybos Neringos savivaldybės teritorijoje
tvarkos aprašą.

  Bendradarbiaujant su Akcine Bendrove
„Smiltynės perkėla" pasiekta, kad Valstybinės
energetikos reguliavimo tarybos posėdyje būtų
priimti sprendimai, dėl kurių pradėta taikyti
vienoda perkėlimo keltais kainodara, todėl
važiuojant su Neringoje registruota transporto
priemone, jos keleiviams nebereikia rodyti
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento.
   Į transporto priemonės kompensuojamo
bilieto kainą įskaičiuotos leidimą nemokamai
keltis turinčios transporto priemonės,
nepriklausomai, kiek keleivių jomis važiuoja. 
  Tokiems pakeitimams buvo pritarta ir
praėjusių metų sausio mėnesį Vyriausybėje
vykusio posėdžio metu. 

  Praėjusiais metais taip pat  vyko susitikimai
dėl pirmenybinės eilės, kuri taikoma Neringos
gyventojams ir juridiniams asmenims,
organizavimo tvarkos. Vyriausybės pasitarimo
metu buvo išreikštas pritarimas Lietuvos
Respublikos vidaus vandenų transporto
kodekso 30 straipsnio pakeitimo įstatymo
projektui, kuriuo siūloma neringiškiams
įtvirtinti pirmenybinę eilę. 

BENDRUOMENĖS
INTERESŲ
ATSTOVAVIMAS



NERINGOS
SAVIVALDYBĖS
BIUDŽETAS

   2020-ųjų vasario 20 d. Neringos savivaldybės
tarybos sprendimu Nr. T1-35 buvo patvirtintas
Savivaldybės biudžetas 2020 metams –
13226,5 tūkst. Eur, iš jų: 10866,9 tūkst. Eur.
prognozuojamų pajamų ir 2359,6 tūkst. Eur
praėjusių metų pajamų nepanaudota dalis.
 
   Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės,
ministerijų priimtų teisės aktų, Savivaldybės
tarybos sprendimų įgyvendinimo bei
viršplaninių lėšų paskirstymo per 2020 metus
biudžeto apimtis buvo tikslinama 8 kartus ir
metų pabaigoje sudarė 19870,2 tūkst. Eur
pajamų ir 19870,2 tūkst. Eur asignavimų.
   Neringos savivaldybės 2020 metų biudžeto
patikslintas pajamų planas įvykdytas 93,1 proc.
arba negauta 2282,4 tūkst. Eur. 

   2020 metais gauta spec. tikslinė dotacija
5895,6 tūkst. Eur (LR automobilių kelių
direkcija, VIP lėšos ir ES lėšos).

   2020 metais paskirstyta 145,5 tūkst. Eur
viršplaninių pajamų (kitų neišvardytų pajamų)
šioms veikloms: 44,9 tūkst. Eur
„Atsinaujinančių energijos šaltinių įrengimas
Neringoje“, 42,1 tūkst. Eur „Savivaldybės
pastatų remonto darbai“, 14,4 tūkst. Eur
„Programos Lietuvos kultūros sostinė 2021“
Neringa-kultūros sala“ įgyvendinimas“, 17,0
tūkst. Eur „Informacinių technologijų veiklos ir
plėtros užtikrinimas“, 5,6 tūkst. Eur
„Savivaldybės finansinių įsipareigojimų
vykdymas“, 7,0 tūkst. Eur „Neringos muziejų
veiklos užtikrinimas“, 9,5 tūkst. Eur „Neringos
savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios
bibliotekos veiklos užtikrinimas“, 5,0 tūkst. Eur
„Neringos meno mokyklos veiklos
užtikrinimas“.

  

   Neringos savivaldybės 2020 metų biudžeto
patikslintas asignavimų planas įvykdytas 78,8
proc. arba nepanaudota 4213,7 tūkst. Eur.
  
  Bendros savivaldybės biudžeto lėšų
mokėtinos (kreditinis įsiskolinimas) sumos
2020 metų pabaigoje sudarė 1606,8 tūkst. Lt, iš
jų: 627,9 tūkst. Eur ilgalaikiai finansiniai
įsipareigojimai (paskolų grąžinimas ir kiti
ilgalaikiai įsiskolinimai), 914,0 tūkst. Eur
trumpalaikė paskola LR finansų ministerijai,
53,7 tūkst. Eur sudarė savivaldybės
administracijos (subsidijos kainų skirtumams
padengti – 17,0 tūkst. Eur ir mokesčiai už
komunalines ir kitas paslaugas – 36,7 tūkst.
Eur) ir 11,2 tūkst. Eur kitų biudžetinių įstaigų.
   Neringos savivaldybės skola bankams 2020
m. gruodžio 31 d. – 288,6 tūkst. Eur tai
ilgalaikės paskolos investiciniam projektui
„Gyvenamųjų namų naujos statybos Purvynės
g. 21, 23, 25, 27, 29, Nidos gyv. Neringa“.
Paskolų grąžinimo terminai – iki 2022 m. liepos
30 d. bankui „Swedbank“, AB, iki 2021 m. liepos
30 d. – „Šiaulių bankas“, AB. 



   2020-aisiais buvo įgyvendinama 19 Europos
Sąjungos (ES) lėšomis finansuojamų projektų
darnaus judumo, viešosios infrastruktūros
tvarkymo, bendruomenės sveikatinimo srityse. 
 Tarp įgyvendinamų veiklų ir  e.rinkodaros
projektai, vykdomi kartu su Klaipėdos regiono
savivaldybėmis, Birštono, Druskininkų, Palangos
kurortais (projektų vertė (dalis, tenkanti Neringai)
– 365,0 tūkst. Eur, iš kurių 85 proc. finansuota ES
lėšomis).

Ieškoma finansavimo galimybių
žvejų sandėlio įrengimo bei vilos
„Monbijou“  tvarkybos darbams.

  Teikti pareiškiniai dokumentai 9 projektų
finansavimui gauti (apie 2,2 mln. Eur.), siekiant
pastatyti žvejų sandėlį su žuvies apdirbimo/
perdirbimo patalpomis Preiloje, atlikti vilos
„Monbijou“ (Juodkrantės bendruomenės namai)
tvarkybos darbus, pritraukti papildomą
finansavimą pradėtiems įgyvendinti Nidos
centrinės dalies bei Urbo kalno II etapo
darbams ir kt. 

ES finansavimas



A U D I T O  I R  K O N T R O L Ė S  T A R N Y B A

   Parengta ir Savivaldybės tarybai pateikta
išvada dėl trumpalaikės paskolos iš Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos ėmimo
finansinio pagrįstumo vertinimo.

   2020 m. IV ketvirtį pradėtas Savivaldybės
2020 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir
finansinių ataskaitų rinkinių finansinis ir
teisėtumo auditas: parengta audito strategija
dėl biudžeto pajamų, asignavimų, biudžeto
išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinio,
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio,
atrinktos rizikingiausios sritys, kuriose bus
atliekamos audito procedūros.   

   Praėjusiais metais atliktas Neringos
savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų
ataskaitų rinkinių duomenų bei biudžeto lėšų
ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų
nustatytiems tikslams 2019 metais finansinis ir
teisėtumo auditas, siekiant įvertinti
Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų
ataskaitų tikrumą bei teisingumą ir pareikšti
nepriklausomą nuomonę, taip pat įvertinti
turto, įskaitant Savivaldybės biudžeto lėšas,
valdymo ir disponavimo juo teisėtumą ir jo
naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams.
Audituotiems subjektams pateikta 30
rekomendacijų dėl audito metu nustatytų
neatitikimų šalinimo, efektyvesnio biudžeto
lėšų naudojimo bei turto valdymo.
 

  
   Savivaldybės tarybai pateikta audito išvada,
kurioje pareikšta sąlyginė nuomonė dėl
Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinio bei besąlyginė
nuomonė dėl Savivaldybės konsoliduotųjų
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio. 

   Atliktas Savivaldybės vietinės rinkliavos už
leidimą įvažiuoti mechaninėmis transporto
priemonėmis į valstybės saugomą Neringos
savivaldybės administruojamą teritoriją
rinkimo, lengvatų suteikimo vertinimo auditas,
siekiant įvertinti vietinės rinkliavos už leidimą
įvažiuoti mechaninėmis transporto
priemonėmis į valstybės saugomą Neringos
savivaldybės administruojamą teritoriją
surinkimo, administravimo, lengvatų
suteikimo teisėtumą. Audituotiems
subjektams pateiktos 7 rekomendacijos dėl
audito metu nustatytų neatitikimų šalinimo,
efektyvesnio vietinės rinkliavos
administravimo.



N O M A D I C   |   2 4

  Platų spektrą viešųjų paslaugų teikia
Biudžetinė įstaiga „Paslaugos Neringai“, kuriai
praėjusiais metais skirta 2862,2 tūkst. Eur 
 (priešgaisrinės tarnybos Juodkrantėje funkcijai
vykdyti iš valstybės biudžeto – 126,2 tūkst. Eur). 

   Žinios apie priešgaisrinę saugą stiprintos
projekto, kurį Neringa įgyvendina kartu su
Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje esančiu
nacionaliniu parku „Kuršskaja kosa“, metu.
Projekto rezultatas – ne tik gebėjimų stiprinimui
skirti mokymai, rengiamas bendras veiksmų
planas užtikrinant priešgaisrinę Kuršių nerijos
saugą, bet ir įsigyta moderni technika –
praėjusiais metais Biudžetinė įstaiga „Paslaugos
Neringai“, užbaigus viešųjų pirkimų procedūras,
pasirašė sutartį dėl vidutinės klasės gaisrinio
automobilio įsigijimo Juodkrantės ugniagesių
komandai (automobilio su IVECO važiuokle
laukiama 2021-aisiais). 

   Siekiant užtikrinti gyventojų ir poilsiautojų
saugumą Baltijos jūros priekrantėje, Neringos
savivaldybė kartu su penkiais partneriais iš
Lietuvos ir Latvijos pradėjo įgyvendinti ES
lėšomis finansuojamą projektą, kurio metu
dėmesys bus skiriamas gelbėjimo vandenyje ir
ant ledo įgūdžių gerinimui bei įsigytos
priemonės, skirtos užtikrinti visuomenės
saugumą ir tinkamas gelbėjimo paslaugas – trys
automatiniai išoriniai defibriliatoriai bei
pirmosios medicinos pagalbos priemonių
komplektas greitosios automobiliui. 

PASLAUGOS

N e r i n g o s  s a v i v a l d y b ė  n u o l a t o s
i e š k o  b ū d ų  i r  p r i e m o n i ų ,  k a i p
v i e š ą s i a s  p a s l a u g a s  į g y v e n d i n t i
k u o  e f e k t y v i a u ,  a t s i ž v e l g i a n t  n e
t i k  į  v i e t o s  b e n d r u o m e n ė s ,  b e t  i r
k u r o r t o  s v e č i ų  p o r e i k i u s .
G e r i n a n t  t e i k i a m ų  v i e š ų j ų
p a s l a u g ų  k o k y b ę ,  p r a ė j u s i a i s
m e t a i s  p a s i t e l k t a s  i r  E u r o p o s
S ą j u n g o s  s t r u k t ū r i n i ų  f o n d ų
f i n a n s a v i m a s .

DĖMESYS PRIEŠGAISRINEI SAUGAI IR
ŽMONIŲ SAUGUMUI



   Pagrindinėse kurorto viešose vietose buvo
įrengtos net 23 nemokamo bevielio
interneto prisijungimo vietos  (13 lauke ir 10
patalpose). Jų įrengimas finansuotas
Europos Komisijos iniciatyvos „WiFi4EU“
lėšomis – Savivaldybei buvo skirtas 15 tūkst.
Eur čekis belaidžio vietinio tinklo įrangai
įdiegti. 

   Pradėtas įgyvendinti
projektas, kurio metu bus
modernizuojamas gatvių
apšvietimas. 

  Iki 2022-ųjų spalio mėnesio
planuojama atnaujinti gatvių
apšvietimo tinkus, siekiant
sumažinti elektros energijos,
remonto, eksploatacines
sąnaudas, užtikrinti ilgesnį
apšvietimo veikimo periodą ir
padidinti jo kokybę, sudaryti
galimybę įjungti / išjungti
apšvietimą nuotoliniu būdu
esant skubiam poreikiui,
užtikrinti eismo dalyvių
saugumą ir matomumą.  

   Planuojamas sutaupyti 
 vidutinis metinis galutinės
energijos kiekis – 0,07 GWh.

            

  Nuo 2020 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Neringos savivaldybės tarybos
sprendimas, kuriuo panaikintas centralizuotai tiekiamos šilumos ir
karšto vandens kainų subsidijavimas. Šis sprendimas priimtas
atsižvelgus į Vyriausybės atstovės kreipimąsi, sakantį, kad tokio
subsidijavimo neleidžia dabartiniai įstatymai. Vienas iš sprendimų,
mažinančių kainas už centralizuotai teikiamą šilumą – gyvenamųjų
namų renovacija. Tarybos sprendimu Neringos savivaldybė pirmoji
šalyje prie investicijų plane nurodytų išlaidų nusprendė prisidėti net
20 proc., o 35 proc. kompensuojami valstybės biudžeto ir ES lėšomis,
taigi renovacija gyventojams atpinga 55 proc. Neringos savivaldybė
taip pat ieško alternatyvų ir tai skatina daryti vietos gyventojus. 

  Kaip išeitis matomas atsinaujinančių išteklių energijos
panaudojimas. Atsinaujinančių išteklių energijos panaudojimo
sprendimus jau pradėjo įgyvendinti UAB „Neringos energija“. 

   Praėjusiais metais pasirašyta projekto finansavimo iš Klimato
kaitos programos sutartis – iki 2022 m. planuojama įsigyti saulės
fotovoltinę elektrinę iš saulės elektrinių parkų. Įranga bus skirta
naudoti Neringos savivaldybės administracijos pastate bei
Juodkrantės bendruomenės namuose. Projekto vertė 72,5 tūkst. Eur,
iš kurių iki 80 proc., t. y. 58,0 tūkst. Eur, finansuojama Klimato kaitos
programos lėšomis.

Viešose vietose –
nemokamos bevielio

interneto prieigos

ES finansavimas - 
 gatvių apšvietimo

modernizavimui

Dėmesys atsinaujinančių
 išteklių panaudojimui

DETAIL >



   Viešojoje įstaigoje „Neringos pirminės
sveikatos priežiūros centras“ 2019 m. gruodžio
31-osios duomenimis buvo prisirašę 1910
gyventojų. Pas gydytojus apsilankė 15997
asmenys (2019-aisiais – 15279 asmenys).

  Viešajai įstaigai „Neringos pirminės sveikatos
priežiūros centras“ 2020 m. skirta 234,8 tūkst.
Eur (grąžinta 2.7 tūkst. Eur) savivaldybės
biudžeto lėšų ir ši suma sudaro 21,7 proc. visų
įstaigos gautų pajamų. Daugiausiai – 170,0
tūkst. Eur skirta ištisus metus dirbusiam
Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriui, kuriame
stacionarias paslaugas gavo 101 pacientas.
Greitosios medicinos pagalbos posto
Juodkrantėje išlaikymui skirta 13,5 tūkst. Eur.
Fizioterapijos, rentgeno ir laboratorijos
paslaugų teikimui – 6,0 tūkst. Eur. Iš dalies
finansuotas gydytojo odontologo atlyginimas –
6,6 tūkst. Eur. Ambulatorinės gydytojo
pagalbos teikimui po šeimos gydytojų darbo
valandų, savaitgaliais ir švenčių dienomis iki
22.00 val. birželio 1 d. – rugpjūčio 31 d.
laikotarpiu skirta 10,0 tūkst. Eur. Ambulatorinės
reabilitacijos paslaugų teikimui – 23,7 tūkst.
eurų. Įstaigos specialistų kvalifikacijos kėlimui –
2,3 tūkst. Eur.

  Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos lėšomis finansuotos 7
sveikatinimo veiklos priemonės, kurių dėka
Neringoje vasarą vyko jogos mankštos bei
kitokios fizinio aktyvumo skatinimo veiklos,
garso terapijos programa. 

  Dalis veiklų dėl susiklosčiusios pandeminės
situacijos, karantino suvaržymų rudens, žiemos
metu, nors ir buvo finansuotos, nebuvo
įgyvendintos, o neįsisavintos lėšos grąžintos į
savivaldybės biudžetą. 

VISUOMENĖS
SVEIKATA

   Taip pat įgyvendintos veiklos, skirtos skatinti
vyresniojo amžiaus asmenų sveiką gyvenseną
(ES lėšomis finansuotas projektas). 



   Tam, kad kurorto verslas galėtų sėkmingai
įgyvendinti reikalavimus, skirtus COVID-19
pandemijai suvaldyti, buvo sudarytos sąlygos
praplėsti lauko kavinių ribas.
 
   COVID-19 ligos suvaldymo priemonėms
finansuoti panaudotos visos Mero fondo lėšos.
Šioms priemonėms finansuoti perkeltos ir
neįvykusių renginių lėšos. 

   Neringos savivaldybės tarybos sprendimu, su
koronavirusu kovojusiems sveikatos priežiūros
įstaigų darbuotojams nuo birželio 20-osios iki
rugpjūčio 20-osios taikyta įvažiavimo į Neringą
lengvata. Ši lengvata iš viso pritaikyta 2750
kartų. 

   2020-ųjų lapkričio mėnesį Neringoje pradėjo
veikti Mobilus punktas, suteikęs vietos
gyventojams galimybę atlikti testus savo
mieste.

   Karščiavimo klinikos paslaugos buvo
teikiamos bendradarbiaujant su Klaipėdos
Jūrininkų PSPC. Per visus 2020 metus šia
paslauga pasinaudojo, t. y. buvo nukreipta, tik
keletas pacientų.

Pasaulį sukrėtusi COVID-19 (koronaviruso)
pandemija palietė ir Neringos savivaldybės

tarybos sprendimus. 
 



  Nepanaudotos piniginei
socialinei paramai skirtos lėšos
tradiciškai buvo panaudotos
kitoms socialinėms reikmės ir
paslaugoms finansuoti.
Socialinių paslaugų srities
darbuotojų darbo sąlygoms
gerinti ir darbo užmokesčiui
didinti buvo skirta 3 tūkst. Eur,
socialinių paslaugų priemonėms
finansuoti – 19 tūkst. Eur.
Siekiant užtikrinti kokybišką
paslaugų teikimą visose kurorto
gyvenvietėse, Neringos
socialinių paslaugų centrui
sudarytos sąlygos įsigyti lengvąjį
automobilį. 

   Savivaldybės biudžeto lėšomis
gyvenamoji aplinka pritaikyta 2
neįgaliems asmenims – atlikti
vonios ir tualeto kambario
remonto darbai. 

   Piniginei socialinei paramai
nepasiturintiems asmenims
mokėti (socialinėms
pašalpoms, kompensacijoms
už būsto šildymą, geriamąjį ir
karštą vandenį,
vienkartinėms, tikslinėms,
sąlyginėms ir periodinėms
pašalpoms) 2020-aisiais buvo
skirta 47 tūkst. Eur
Savivaldybės biudžeto lėšų,
išleista – 20,3 tūkst. Eur. 

  Savivaldybė sutaupė 26,7
tūkst. Eur socialinei paramai
skirtų lėšų, nes šią paramą
gaunantys asmenys įstatymų
nustatyta tvarka buvo
pasitelkti visuomenei
naudingai veiklai. Taip pat
gautas papildomas
finansavimas iš  valstybės
biudžeto. 

S O C I A L I N Ė  P A R A M A
Praėjusiais metais dėmesys buvo skiriamas ne tik būtinosioms

paslaugoms užtikrinti, bet ir bendruomenės užimtumui,
gyvenimo kokybės gerinimui. 

 

   Socialinių projektų, vykdomų
nevyriausybinių organizacijų,
daliniam finansavimui iš
biudžeto lėšų buvo panaudota
8,3 tūkst. Eur.

   Finansuotas Neringos miesto
neįgaliųjų draugijos projektas,
kurio metu suteiktos 135
transporto paslaugos
(pasinaudojo 9 neįgalūs
asmenys). Taip pat buvo
suorganizuotas Neįgaliųjų
dienos paminėjimas.

  Neringos gyventojams
organizuotos individualios
psichologų konsultacijos bei
pozityvios tėvystės mokymai
(įgyvendinant ES lėšomis
finansuotą projektą).



   Neringos bendruomenei ypač aktuali
gyvenamojo būsto problema – vidutines pajamas
gaunanti šeima dažniausiai nėra pajėgi įsigyti
būsto. Taip pat susiduriama su dideliais iššūkiais
ieškant ilgalaikės nuomos. Dėl tokios situacijos
dauguma Neringos įstaigų susiduria su
specialistų stoka. Savivaldybės gyvenamojo būsto
fondo vystymo klausimus praėjusiais metais
lydėjo net keli pasiekimai.

  2020 m. socialinį būstą gavo 2 šeimos (4
asmenys). 

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu
Neringos savivaldybės nuosavybėn jos
savarankiškajai funkcijai įgyvendinti perduotos
valstybei nuosavybės teise priklaususios
administracinės patalpos adresu Miško g. 4.
Juodkrantėje esančios patalpos Neringos
savivaldybei perduotos būsto fondo reikmėms,
įgyvendinant Lietuvos Respublikos paramos
būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo
nuostatas. Bendras perduotų patalpų plotas -
502,44 kv. metro. Tam, kad patalpos galėtų
būti naudojamos socialinio būsto fondo
reikmėms, jos turės būti rekonstruotos į
gyvenamąsias, prieš tai atlikus visus reikiamus
formalumus. 

  Baigus įgyvendinti garažų paskirties
pastato rekonstrukciją į gyvenamosios
paskirties, savivaldybės būstai išnuomoti
Neringos savivaldybės administracijos bei
įstaigų specialistams – aštuoniems
asmenims / šeimoms.

  Atnaujintas ES lėšomis finansuojamo
projekto „Socialinio būsto Neringoje,
Preiloje, statyba“ įgyvendinimo procesas. 
  
  Preiloje numatoma statyti naują
gyvenamąjį daugiabutį namą, kuriame
planuojama įrengti 4 socialinius vieno
kambario būstus. Projekto finansavimo
sutartis pasirašyta 2017 m. liepos mėn.,
tačiau dėl užsitęsusio teismo proceso,
projektinių pasiūlymų derinimo procedūrų
su Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija
bei teisės aktų nesuderinamumo, projekto
realizavimas sustabdytas iki 2020 m.
pabaigos. Gavus statybą leidžiantį
dokumentą, pradėtos rangos darbų viešojo
pirkimo rengimo, derinimo procedūros.
Projektą planuojama įgyvendinti iki 2022 m.
rugsėjo mėnesio. Projekto vertė – 185,7
tūkst. Eur, t. sk. 157,9 tūkst. Eur
finansavimas planuojamas ES lėšomis.

  Neringos socialinių paslaugų centro veiklai
užtikrinti praėjusiais metais skirta 279,2 tūkst.
Eur, iš jų speciali tikslinė dotacija – 20,7 tūkst.
Eur. Centras užtikrino transporto paslaugų
teikimą, dienos užimtumo, Neringos trečiojo
amžiau universiteto veiklas, mankštų
organizavimą Juodkrantėje ir Preiloje. Taip pat
organizuotos išvykos senjorams, išlaikyta
tradicija senyvo amžiaus žmones ir
neįgaliuosius pasveikinti šv. Kalėdų ir Naujųjų
metų proga – dovanėlių sulaukė 210 Neringos
gyventojų.

  Šimtu procentu patenkinti prašymai aprūpinti
techninėmis pagalbos priemonėmis.
Organizuotas mirusių asmenų pervežimo
paslaugos teikimas, teiktos specialiosios
socialinės paslaugos. 



Š V I E T I M A S
   Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis
įgyvendinti Juodkrantės darželio pastato
paprastojo remonto darbai, kurių vertė – kiek
daugiau nei 340 tūkst. eurų. Lėšų (19,7 tūkst.
Eur) skirta ir lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“
remonto darbams, kuriuos karantino režimo
metu atliko įstaigos kolektyvas.
Modernizacija taip pat vyko pertvarkant
vidaus edukacines erdves ir aprūpinant
ugdymo priemonėmis, kuriant kokybišką,
mobilią ugdymo aplinką ir siekiant kokybiško
vaikų ugdymo.

Šiuolaikiškos ir saugios švietimo
įstaigų aplinkos

P A G E  F O U R |  J O U R N E Y

  Įgyvendindama Valstybinę švietimo politiką,
Savivaldybė užtikrino pakankamą finansavimą
ugdymo proceso modernizavimui, pedagogų etatų
išlaikymui, įstaigų aplinkos gerinimui, teikiamų
švietimo paslaugų prieinamumui. Kartu su įstaigų
vadovais aptarta nemažai einamųjų klausimų,
susijusių su ugdymo proceso organizavimo
tobulinimu, skubiu nuotolinio ugdymo įdiegimu,
pasirengimu vykdyti naujas ugdymo veiklas.
  
  Praėjusiais metais patvirtinta Neringos
savivaldybės mokytojų iniciatyvų skatinimo
tvarka, kurios tikslas – įvertinti mokytojų
profesinės veiklos rezultatus ir skatinti juos
inovacijoms. Tradicija tapusio Tarptautinės
mokytojų dienos minėjimo metu Skatinamoji
premija įteikta trims Neringos savivaldybės
mokytojams: Daliai Andrijauskienei, Neringos
gimnazijos pradinių klasių mokytojai
metodininkei, Neringai Sadauskienei, Neringos
gimnazijos anglų kalbos mokytojai metodininkei,
Vytautui Valiui, Neringos meno mokyklos
mokytojui metodininkui. Premijos mokytojams
skirtos už inovacinius nuopelnus profesinėje
veikloje, mokinių pasiekimus ir pažangą, darbus
švietimo srityje. 

  Pastaraisiais metais gerokai daugiau
investuota į šiuolaikiškas, saugias švietimo
įstaigų aplinkas. 

  Už vasaros edukacines erdves „Pažinimo
ratu“ Neringos meno mokykla jau trečiąjį kartą
šalyje buvo apdovanota pirmos vietos diplomu
neformaliojo ugdymo kategorijoje.
Neringos gimnazijoje pastaruosius ketverius
metus mokinių skaičius augo. Nuo 2020 metų
rugsėjo 1-osios Neringos gimnazijoje mokosi
161 mokinys (Juodkrantėje 25). Vidurinį
išsilavinimą 2019 – 2020 metais įgijo 9
abiturientai. Vieną šimto balų už brandos
egzaminą įvertinimą pelnė gimnazijos mokinė
Jordana Stasiūnaitytė.

  Savivaldybėje 100 proc. yra užtikrinamas
privalomas priešmokyklinio ugdymo
prieinamumas ir ikimokyklinio ugdymo
poreikių tenkinimas. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/246d0a620c8d11ebbedbd456d2fb030d


   Siekiant užtikrinti vaikų užimtumą, įgyvendintos
tikslinio finansavimo iš valstybės ar ES skiriamų
lėšų programos. Užsiėmimus lankė 26 mokiniai.
Organizuotas vaikų vasaros poilsis – įgyvendinta
vaikų vasaros programa „Sportuok smagiai
Neringoje“. Programoje dalyvavo 56 vaikai.
Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuota
suaugusiųjų programa „Kūrybinis (laisvasis)
rašymas“ – joje dalyvavo 23 suaugusieji.

  Neringos sporto mokyklos organizuojamose
programose dalyvavo 139 sportininkai,
dalyvaudami įvairaus lygio varžybose ar
stovyklose ir garsindami Neringos vardą
užėmė 32 prizines vietas, 16 prizinių vietų
čempionatuose bei tarptautinėse varžybose.
Neringą sėkmingai 2019 metais
atstovavusiems sportininkams skirti Neringos
savivaldybės tarybos įsteigti piniginiai prizai. 
Neringos sporto mokyklai bendradarbiaujant
su socialiniais partneriais buvo atnaujintos
stacionarios orientavimosi sporto trasos,
kurias Neringa daugiau nei prieš dešimtmetį
įkūrė pirmoji šalyje. Atnaujinti ir žemėlapiai,
kurie buvo panaudoti rengiant tarptautinio
lygio orientavimosi sporto varžybas kurorte. 

   Daug dėmesio skirta mokytojų
kompetencijai, mokyklų kultūrai ugdyti.
Savivaldybės mero pritarimu mokyklų
pedagogų bendruomenė 2019 m. įsitraukė, o
2020 m. toliau tęsė dalyvavimą švietimo
lyderystės projekte „Lyderių laikas 3“, sukūrė
pokyčių Neringos švietime projektus, stiprino
socialinį mokytojų kapitalą. Minėto projekto
tęstinumui Savivaldybės biudžete numatytos
lėšos mokytojų bendrųjų kompetencijų
tobulinimui, bendradarbiavimo ir lyderystės
stiprinimo renginių organizavimui. Į
besimokančiųjų mokymosi sėkmę orientuotas
projektas padėjo diegti tvarias, duomenimis
grįstas vadybines praktikas, skatinti mokinių ir
mokytojų lyderystę, paaugino naują švietimo
lyderių pamainą.

   Praėjusiais metais švietimo įstaigoms skirta
2094,5 tūkst. Eur (2019 m. 1942,8 tūkst. Eur).
Nidos lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“ – 417,9
tūkst. Eur (iš jų mokinio krepšelis iš valstybės
biudžeto – 66,0 tūkst. Eur).  Neringos gimnazijai
– 1124,6 tūkst. Eur (iš jų mokinio krepšelis iš
valstybės biudžeto – 370,3 tūkst. Eur). Neringos
meno mokyklai – 337,1 tūkst. Eur (iš jų speciali
tikslinė dotacija – 16,3 tūkst. Eur). Neringos
sporto mokyklai – 214,9 tūkst. Eur (iš jų speciali
tikslinė dotacija – 4,9 tūkst. Eur). 



 Geresnės susisiekimo
sąlygos pėstiesiems ir

dviratininkams
   Atnaujinamą susisiekimo infrastruktūrą
papildė praėjusiais metais prasidėję Taikos
gatvės rekonstrukcijos darbai. 
  Taikos gatvei rekonstruoti reikalingos lėšos –
1 milijonas eurų  – numatytos 2020 metų Kelių
priežiūros ir plėtros programos finansavimo
lėšų rezerve valstybės reikmėms, susijusioms
su keliais, finansuoti. Papildomas
finansavimas, siekiantis 1,5 mln. eurų, gautas
paskirstant Ekonomikos skatinimo ir
koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų
pasekmių mažinimo priemonių plano lėšas
komisijos atrinktiems pėsčiųjų ir dviračių
takams bei kitoms kelių saugumo
priemonėms įrengti.



   Pradėti kraštovaizdžio – Urbo kalno –
sutvarkymo darbai. Tai viena didžiausių
tvarkomų Neringos teritorijų per pastarąjį
dešimtmetį. Darbai apima apie 7 km takų,
kraštovaizdžio formavimą, mažosios
architektūros atnaujinimą, apšvietimo
sistemos vystymą. 

   Centrinę Juodkrantės gyvenvietės dalį ir
pajūrį apjungė atnaujintas istorinis tik
pėstiesiems skirtas takas, įtrauktas į Neringos
savivaldybės darnaus judumo strateginį planą.

   Įgyvendinant darnaus judumo priemones
sutvarkytas palei pajūrio apsauginį kopagūbrį
einantis 1,7 km takas, jungiantis Nidos pietinį
ir centrinį paplūdimius. Takas rekonstruotas
įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšomis finansuojamą projektą, kurio
biudžetas siekia 174 285,79 Eur, iš jų – 114
491,00 Eur Europos Sąjungos, 39 590,50 Eur
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir 20
204,29 Eur Neringos savivaldybės biudžeto
lėšos.



   Atsižvelgiant į viešojo pirkimo rezultatus,
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro
„Agila“ rekonstrukcijos darbų sutartis 2020
metų sausio 3 d. pasirašyta su ūkio subjektų
grupe, kurią sudaro UAB „Gilesta“ ir UAB
„Imstata“. Pagrindinis partneris – UAB „Gilesta“.
Sutarties kaina – 6.358.073,87 Eur su PVM. 

   Tęsiant rekonstrukcijos darbus 1969-aisiais
statytą kino teatrą „Agila” siekiama pritaikyti
šiandienos poreikiams, įrengiant 500 vietų
žiūrovų salę (vietoje 286), padidinant salės
plotą nuo 360 kv.m. iki 1020 kv.m. Salė turės
modernias transformavimo priemones, kurios
leis ją panaudoti įvairiems renginiams ir
iniciatyvoms – kinui, ekspozicijoms,
kūrybinėms industrijoms, konferenciniam
turizmui. 

Atnaujinta Nidos KTIC „Agila“ pastato
rekonstrukcija



Keičiama Neringos
atliekų  surinkimo
sistema
  
  Prasidėjo požeminių konteinerių aikštelių
įrengimo darbai. Europos sąjungos lėšomis
finansuojamo projekto metu iš viso bus
įrengta 30 požeminių konteinerinių aikštelių. 
  Šiose aikštelėse numatyta įrengti mišrių
komunalinių atliekų konteinerius, konteinerius
plastikui, popieriui bei stiklo atliekoms. Iš viso
planuojama įrengti 143 konteinerius, iš kurių:
34 vnt. mišrioms atliekoms, 30 vnt. popieriui,
30 vnt. plastikui, 30 vnt. stiklui, 19 vnt.
žaliosioms atliekoms.
   Požeminės konteinerinės aikštelės bus
įrengtos įgyvendinant ES lėšomis
finansuojamą projektą. Neringos savivaldybės
prisidėjimo dalis – 200.000 Eur (be PVM).

   Vystant sporto infrastruktūrą Juodkrantėje,
praėjusiais metais baigtas rengti Universalaus
sporto aikštyno Žaliajame kelyje  projektas –
greta mažojo futbolo aikštelės čia planuojama
įkurti lauko teniso, padelio, krepšinio aikšteles.
Taip vaikų žaidimo aikštelę bei lauko
treniruoklius.

Baigta rengti
dokumentacija sporto
aikštynui Juodkrantėje



P A R E N G T A
E K S P E R T I N Ė
I Š V A D A  D Ė L
P R E I L O S
K R A N T I N Ė S
B Ū K L Ė S

   Savivaldybei inicijavus parengta ekspertinė išdava dėl Kuršių marių kranto būklės
ties Preila vertinimo (2,2 km kranto ruožo). 

  Išvada – Preilos rekreacinės zonos kranto ruožas yra priskirtinas prie ekstremalios
situacijos. Kuršių nerijos krantų būklė pristatyta Klaipėdos universiteto organizuotoje
konferencijoje „Jūros ir krantų tyrimai“, kurioje dalyvauja žymiausi Lietuvos
mokslininkai, valdymo institucijų, jūros ir kranto zonos verslo, nevyriausybinių
organizacijų atstovai bei visi neabejingi Baltijos jūros bei pajūrio temoms.



Gausėjanti alternatyvių atvykimo
galimybių įvairovė

   Praėjusiais metais susisiekimą reguliariais
vandens maršrutais papildė greitaeigis laivas
„Raketa“, apjungiantis Nidą ir Kauno miestą.
Taip pat laivas „Benas“, plaukiantis maršrutu
Klaipėda-Juodkrantė-Nida. 

   Praėjusiais metais net keli Neringos
savivaldybės tarybos sprendimai priimti,
siekiant vystyti ir populiarinti vandens kelius. 
  Nuo 2020-ųjų vasaros laivų stovėjimo įkainiai
Nidos keleiviniame uoste netaikomi laivui,
teikiančiam reguliarias susisiekimo paslaugas,
ir plaukiojančiam pagal grafikus maršrutais
Nida–Šilutė–Nida, Kaunas–Nida–Kaunas ir
Klaipėda–Nida–Klaipėda. Grafikai turi būti
suderinti su Uždarąja akcine bendrove
„Neringos komunalininkas“ ir Neringos
savivaldybės administracija.

   Įgyvendinant Neringos savivaldybės darnaus
judumo strateginio plano sprendinius bei
vystant atvykimo vandens transportu
galimybes, buvo atliekami žingsniai, siekiant
įsteigti ir įregistruoti Vidaus vandenų registre
komercines prieplaukas Juodkrantėje, Preiloje
ir Pervalkoje. Tokių prieplaukų steigimui ir
registravimui Neringos savivaldybės taryba
pritarė praėjusių metų spalio mėnesį (vėliau
sprendimas tikslintas). 

  Visuomenei pristatytas rengiamas
automobilių stovėjimo aikštelės, esančios
Nidos pietinėje dalyje, greta Taikos gatvės,
detalusis planas. 



  Liepos 3-ąją Transporto kompetencijų
agentūros Civilinės aviacijos departamentas
Neringos savivaldybei išdavė civilinio
aerodromo tinkamumo naudoti pažymėjimą. 
  Jame nurodoma, kad Nidos civilinis
aerodromas yra tinkamas skrydžiams dienos
metu orlaiviams, kurių maksimali leistina
masė iki 57000 kg.

   Tam, kad Nidoje vėl galėtų leistis mažieji
orlaiviai, buvo atlikti miškotvarkos projekte
numatyti darbai. Atliktas žymėjimas ir įrangos
montavimas (vėjarodės bei priešgaisrinės
įrangos). Taip pat įrengtas radijo ryšys.
Parengta atitinkama dokumentacija. Už
aerodromo priežiūrą atsakinga Viešoji įstaiga
„Nidos oro parkas“ (direktorius Bronius
Zaronskis).

Į Neringą sugrįžo mažieji
orlaiviai



  Neringos lankytojų apklausa atskleidė, kad
apie 72 proc. į Neringą atvyksta nuosavu
transportu, apie 14 proc. visuomeniniu
transportu, 7,8 proc. – vandens keliais.
Dviračius ir paspirtukus su savimi atsiveža 41,1
proc. lankytojų. Apie 12,5 proc. nuomojasi
dviračius vietoje, o  2,5 proc. – paspirtukus.
Savo automobiliu vietoje naudojasi: Nidoje –
24,7 proc., Preiloje – 61,9 proc., Pervalkoje –
60,4 proc.

Renginiuose
mažiau
vienkartinio
plastiko
gaminių

  Neringos savivaldybės taryba praėjusiais
metais priėmė sprendimą, kuriuo kurorte
vyksiančiuose renginiuose draudžiama
naudoti vienkartinius plastikinius gaminius.
Renginių viešinimo priemonėse siūloma
naudoti iniciatyvos „NE plastiko bangai“
logotipą. 

  2020-aisiais į Neringą įvažiavo dvigubai
daugiau tik elektra varomų transporto
priemonių, kurioms taikoma įvažiavimo
rinkliavos lengvata – 1497, kai 2019-aisiais –
744.
 



  Neringos savivaldybės iniciatyva į Lietuvos
Nematerialaus kultūros paveldo vertybių
sąvadą įrašyta vertybė „Kuršių marių burvalčių
vėtrungių gamyba“. Tradicijos saugotojai –
aplink Kuršių marias gyvenančios vėtrungių
meistrų šeimos, bendruomenės, kultūros,
švietimo, verslo organizacijos.

Neringos bendruomenė – puoselėjanti 
Kuršių nerijos kultūros paveldą

   Retrospektyvinis Kuršių nerijos išskirtinės
visuotinės vertės aprašas tarp vertingiausių
pusiasalio kraštovaizdžio elementų išskiria
jūrinio kultūros paveldo elementus, tad
reikšmingas praėjusių metų pasiekimas –
lankytojams duris atvėręs Nidos švyturys. Šio
siekio link Neringos savivaldybė nuosekliai ėjo
pastaruosius kelis metus, o švyturio lankymas
vasarą  tapo viena laukiamiausių kurorto
naujienų. Praėjusiais metais naujam
gyvenimui atgimusį švyturį aplankė 998
lankytojai.

    Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Neringos
savivaldybė bei Neringos muziejai surengė
UNESCO 20-mečio jubiliejui skirtą tarptautinę
konferenciją „Bendras paveldas, bendros
žinios: kultūrinis Kuršių nerijos kraštovaizdis
praeityje ir dabar“. 

    Įgyvendinti Nidos liuteronų evangelikų
bažnyčios fasado ir vidaus tvarkymo darbai.
Pastato išorės tvarkybos darbai atlikti Europos
sąjungos lėšomis finansuojamo projekto
metu. Jį kartu įgyvendino Neringos
savivaldybės administracija ir Nidos
evangelikų liuteronų parapija. Bendra
projekto vertė – 109 688,49 Eur. Projektui
skirtos lėšos iš Europos regioninės plėtros
fondo – 93 235,21 Eur. Neringos savivaldybės
biudžeto lėšos – 16 453,28 Eur. Pastato vidaus
tvarkybos darbai įgyvendinti Neringos
savivaldybės biudžeto lėšomis. 

Gintauto Beržinsko nuotrauka



  Pradėtas įgyvendinti ES lėšomis finansuojamas projektas,
kurio metu bus sutvarkytas Preilos bibliotekos pastatas.
Projekto vertė – 716,9 tūkst. Eur. 
  Neringos savivaldybės (pagrindinio pareiškėjo) veikloms
įgyvendinti skiriama 518,0 tūkst. Eur, iš kurių 90 proc.
finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis, 10 proc. –
savivaldybės finansinis įnašas, dengiamas deklaruojamu
savivaldybės darbuotojų darbo užmokesčio įnašu. 

Preilos biblioteka -
bendruomenės ir

kultūrinių susitikimų vieta



Bendruomenės kūrybiškumo skatinimas ir
tarpsektorinės sąveikos didinimas; 
Vietos identiteto stiprinimas ir kultūros
paveldo aktualizavimas; 
Kultūros prieinamumo didinimas ir
komunikacija; 
Biudžetinio sektoriaus paslaugų kokybės
gerinimas bei kultūros lauko stebėsena.

   Praėjusių metų pradžioje Neringos
savivaldybės taryba patvirtinto 2020-2030 metų
Kultūros politikos kaitos gaires. Išskirtos keturios
prioritetines kryptis: 

   

Neringa -
Lietuvos
kultūros sostinė
2021



  2020-aisiais Neringos kultūros
įstaigoms skirta 1158,7  tūkst. Eur (2019
m. 937,0 tūkst. Eur, 2018-aisiais – 869,4
tūkst. Eur).
  Neringos savivaldybės V. Miliūno viešoji
bibliotekai –  239,6 tūkst. Eur. Neringos 
 muziejams – 230,4  tūkst. Eur. Nidos
kultūros ir turizmo informacijos centrui
„Agila“ – 462,5 tūkst. Eur. Juodkrantės L.
Rėzos kultūros centrui –226,2  tūkst. Eur.

Pristatyti nauji
kultūriniai objektai ir
maršrutai

  Preiloje visuomenei pristatytas knygų namelis,
kuriame bet kuriuo paros metu bus galima
pasiimti ir čia palikti knygų. Tai trečiasis
Neringoje pastatytas knygų namelis, sukurtas
juodkrantiškio skulptoriaus Alberto
Danilevičiaus. 

  Bendradarbiaujant su Kuršių nerijos
nacionalinio parko direkcija Nidoje įrengtas
paviljonas, kuriame įkurdinta menininkės Aidos
Pečeliūnienės sukurta ekspozicija „Gyvenimas
Kuršių nerijoje XIX a. vid.“. 

  Žengti pirmieji žingsniai buvusio Nidos
žuvininkystės ūkio teritorijoje įrengiant naują
kultūrinę erdvę – Menų zoną. Numatoma, kad
čia vyks įvairūs muzikos renginiai, koncertai,
šiuolaikinio šokio, kino, dailės bei literatūros
renginiai. Taip pat rekreaciniai užsiėmimai
vaikams, jaunimui, vyresniojo amžiaus
žmonėms.

  Nuo praėjusių metų Raganų kalno takus
galima rasti ir internete. Neringos muziejų
sukurtam „Interaktyviam Raganų kalno medinių
skulptūrų takui“ finansavimą skyrė ne tik
Neringos savivaldybė, bet ir Lietuvos kultūros
taryba. 

  Neringos – Lietuvos kultūros sostinės 2021
titulas paskatino Neringos savivaldyę pirmą
kartą dalyvauti Tarptautinėje Vilniaus knygų
mugėje, kurioje buvo pristatomi Savivaldybės
finansuoti ar jai pavaldžių įstaigų išleisti
leidiniai.



  Padėkos žodį būtina tarti Vaidui Pilkauskui,
„Rotary International Apygardai 1462“ bei
Viešajai įstaigai „Vytauto Kernagio fondas" už
skambantį Bardų skverą. Nuo praėjusios vasaros
čia galima išgirsti dainuojamosios poezijos
atlikėjo ir autoriaus Vytauto Kernagio muziką.

Nuolatinis
dėmesys
kūrėjams

  Neringos savivaldybės taryba praėjusiais
metais įsteigė stipendiją rašytojui,
reziduojančiam Tarptautiniame vertėjų ir
rašytojų centre. Nuo 2021 m. stipendija
konkurso būdu bus skiriama Tarptautiniame
vertėjų ir rašytojų centre Nidoje
reziduojančiam kūrėjui.

  Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės
bibliotekos ir Neringos savivaldybės skelbiamo
Stipendijos ir rezidencijos konkurso
nugalėtoju pripažintas poetas Edmundas
Atkočiūnas, kuriam skirta stipendija ir
rezidavimas Klaipėdos apskrities viešosios I.
Simonaitytės bibliotekos 
Tarptautiniame rašytojų ir vertėjų centre
Nidoje.  Neringos savivaldybė prie projekto
įgyvendinimo prisideda finansavimu. 

  Ketvirtoji Neringos savivaldybės mero
premija skirta fotomenininkui Kazimierui
Mizgiriui už ilgalaikę fotografinę veiklą bei
pastaraisiais metais išleistas autoriaus
monografijas, kūrybiškai reprezentuojančias
Neringos landšafto specifiką.

  Devintoji Neringos savivaldybės meno
stipendija, skirta Tarptautinės Nidos
menininkų rezidencijų programos dalyviams,
atiteko Agnei Bagdžiūnaitei. Menininkės
kūrybinės veiklos programą sudaro dirbančiųjų
moterų archyvo „Prieš ir po“ dalies vykdymas: 7
išplėstiniai interviu su moterimis Nidoje ir mažo
tiražo leidinys apie Nidos tranzicijos laikotarpį.



  Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centrui
įteiktas Lietuvos kultūros ministerijos
diplomas, liudijantis apie įstaigos laimėtą
geriausiojo 2019 m. antrosios kategorijos
kultūros centro vardą. Centras apdovanotas
premija, kuri skiriama už pastarųjų penkerių
metų aktyvią, kūrybingą ir novatorišką veiklą. 

Martyno Liudviko Rėzos premija

 Dvyliktoji Martyno Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premija skirta archeologei, habilituotai
mokslų daktarei Rimutei Rimantienei už Kuršių nerijai ir Mažosios Lietuvos (Prūsų Lietuvos)
kultūros tradicijai reikšmingą, aktyvią ir kūrybišką mokslinę tiriamąją ir kultūros puoselėjimo
veiklą.



2020-uosius metus vainikavo
virtualus renginys, kuriuo
metu Neringa Lietuvos
kultūros sostinės titulą  ir  
simbolinį gintarinį medį
Perėmė iš trakų. 

  Edgaro Vitkevičiaus nuotraukos



  

  Architekto Algimanto Zavišos labdaros ir
paramos fondas rekonstruotą pastatą išrinkto
geriausiu 2019 metų rekreacinės architektūros
kūriniu. Lietuvos architektų sąjunga už
geriausią rekonstrukcijos projektą įteikė metų
apdovanojimą  „Metras“  konkurse „Žvilgsnis į
save“, o parodoje-konkurse „Architektūra:
Kaunas 2020“ pelnyta geriausiojo
rekonstrukcijos projekto nominacija.

  Praėjusiais metais buvo tęsiami komplekso
„Auksinės kopos“, poilsio namų „Linėja“
rekonstrukcijos darbai. Pradėtas įgyvendinti
projektas „Urbo namai“ (buvusių poilsio namų
„Nidos Rūta“ teritorijoje). Nuosekliai keičiamas
Purvynės gatvės teritorijos veidas – praėjusiais
metais suteiktas leidimas buvusių sandėlių ir
gamybinių pastatų rekonstrukcijai į poilsio
apartamentų kvartalą, netruko prasidėti ir
rangos darbai. 

Pastarieji keli metai išsiskiria ne tik investicijomis į viešąją
infrastruktūrą, bet ir projektais, kurių metu šiandienos
poreikiams ir kraštovaizdžio reikalavimams pritaikomi

sovietmečio architektūros pastatai.

  Neringą garsino rekonstruotas Nidos
prieplaukos pastatas (architektas Alfredas
Paulauskas), pelnęs net tris įvertinimus
(rekonstrukcijos projekto aut. Gintautas
Vieversys, Adomas Šablevičius, Eglė
Buikaitė). 



Nuoširdi padėka 2020-aisias buvusiems kartu!



 Ataskaitoje naudotos Neringos
savivaldybės, www.canva.lt nuotraukos. 


