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

  Į 2021-uosius Neringa žengė tituluota, nešina Lietuvos kultūros
sostinės simboliu – gintariniu medžiu. Šios pareigos tapo mums
puikia galimybe ne tik dar plačiau pasakoti apie kultūrines
Neringos tradicijas, bet ir impulsu gimti naujoms, unikalioms
iniciatyvoms. 
  Nors praėjusiais metais taip pat gyvenome Nidos kultūros ir
turizmo informacijos centro „Agila“ rekonstrukcijos darbais, tai ne
tik nesutrukdė įgyvendinti užsibrėžtus projekto „Neringa –
Lietuvos kultūros sostinė 2021” tikslus, atvirkščiai – suteikė mums
išskirtines galimybes kitaip pažvelgti į Kuršių nerijos kraštovaizdį ir
kurorto erdves.   
  Daugiau dėmesio skirti susipažinimui su UNESCO saugomu
Kuršių nerijos kraštovaizdžiu kviečia įgyvendinti kurorto
infrastruktūros darbai. Naujas laisvalaikio galimybes dovanojo
sutvarkytas Urbo kalnas. Tikiu, kad Preilos kultūriniam ir
bendruomeniniam gyvenimui naują impulsą suteiks sutvarkytas
bibliotekos pastatas, kuriame ilgaamžiai gyventojai dar mena
veikus mokyklą.  Nebejoju, gražiu atradimu kurorto svečiams taps
partnerio teisėmis kartu su Kuršių nerijos nacionaliniu parku
įgyvendintas projektas, kurio metu sutvarkyti laiptai į Parnidžio
kopą bei įrengtos naujos apžvalgos vietos. 
  Praėjusiais metais Neringa turėjo galimybę būti dalimi Tokijo
vasaros olimpinių žaidynių, į savo erdves priimdama Olimpinio
festivalio dalyvius ir svečius.
  Žengtas dar vienas žingsnis Žaliosios savivaldybės statuso link –
jau įgyvendinamus veiksmus papildė kartu su Lietuvos buriuotojų
sąjunga pasirašytas įsipareigojimas siekti, kad 2030-aisiais
Neringos savivaldybėje būtų pasiektas neutralus anglies dioksido
(CO2) išmetimas į aplinką.
  Tenka apgailestauti, kad pastaraisiais metais Neringos
savivaldybei kartu su vietos bendruomene tenka kovoti už Kuršių
nerijos kultūrinio paveldo išsaugojimą. Grėsmė iškilo Nidos
švyturio pastatų komplekso, XIX a. statyto kopų prižiūrėtojo
pastato  išsaugojimui. Praėjusiais metais nerimą kėlė Seime
užregistruotos Žuvininkystės įstatymo pataisos, kuriomis
numatoma uždrausti verslinę žvejybą Kuršių mariose ir visuose
šalies vidaus vandenyse. Viliuosi, kad mūsų kasdienėmis
pastangomis saugoti bei puoselėti išskirtinę visuotinę Kuršių
nerijos vertę užsikrės ir šalies sostinės sprendimų priėmėjai, ir
tuomet nebeliks grėsmės prarasti krašto identitetą formuojančių
kultūros paveldo vertybių. 



  Praėjusius metus lydėjusi COVID-19 (koronaviruso) pandemija
turėjo įtakos ne tik renginių organizavimui, paslaugų teikimui, bet
ir nulėmė Neringos lankytojų srautus. Po metų pertraukos
sulaukėme vos dviejų kruizinių laivų bei negausių užsienio
lankytojų grupių. Kaip ir vasara prieš tai, 2021-ųjų – taip pat buvo
išskirtinai lietuviška. 
  Praėjusiais metais Juodkrantėje svečiavosi Lietuvos Prezidento
Gitano Nausėdo lydimas Ukrainos Prezidentas Volodymyras
Zelenskis, o šios ataskaitos rengimo metu neringiškių namuose
saugų prieglobstį rado nuo karo bėgantys šios šalies gyventojai.
Nuoširdžiai linkiu, kad nelaimės akivaizdoje gimusios pažintys ilgai
netrukus Ukrainos gyventojus į Neringą paskatins sugrįžti kaip
vasarotojus, rudens ar žiemos pramogų ieškotojus. 
  Neringiškiai yra stipri ir vieninga bendruomenė – tai parodė ne
tik sėkmingai įgyvendintas projektas „Neringa – Lietuvos kultūros
sostinė“, kova už Kuršių nerijos kultūros paveldą, pastangos
sustabdyti koronaviruso plitimą, bet ir susitelkimas tiesiant
pagalbos ranką nelaimės ištiktiems asmenims. 
  Dėkoju Neringos gyventojams, prisidedantiems prie kurorto
gerovės kūrimo, Neringos savivaldybės tarybai ir administracijai
už darbą, kartu siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.
  Tikiu, kad mūsų bendruomenei būdingas susitelkimas, meilė
šiam kraštui padės sėkmingai įveikti kylančius iššūkius ir Neringa
visuomet išliks įkvepiančia legenda!

Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis
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Neringos savivaldybės
taryba

  Praėjusiais metais Neringos savivaldybės tarybos veiklą lydėjo pokyčiai. Metų
pabaigoje, gruodžio 23-ąją, veiklą nutraukus Neringos savivaldybės tarybos narių
frakcijai „Neringos socialdemokratai“, įregistruota nauja – „Vardan Neringos“. Šią
frakciją sudaro 10 Neringos savivaldybės tarybos narių (frakcijos pirmininkė – Aušra
Mikalauskienė, frakcijos pirmininko pavaduotojas – Vaidas Venckus, nariai: Arūnas
Burkšas, Aušra Feser, Vigantas Giedraitis, Darius Jasaitis, Ričardas Kičiatovas, Narūnas
Lendraitis, Diana Starkutė-Kriukovė, Stasys Valančius, ).
  Neringos savivaldybės taryboje taip pat veikia Liberalų frakcija mažuma (opozicija),
kurios sudėtis išliko nepakitusi (frakcijos pirmininkė – Agnė Jenčauskienė, frakcijos
pirmininko pavaduotojas – Dovydas Mikelis, nariai: Sandra Berletaitė, Arvydas Mockus).
Nei vienai iš minėtų frakcijų nepriklauso Neringos savivaldybės tarybos narys Laurynas
Vainutis.
  Atsižvelgiant į visoje šalyje paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir
rekomendacijas dėl COVID-19 pandemijos suvaldymo visi Neringos savivaldybės
tarybos ir komitetų posėdžiai buvo organizuojami tik nuotoliniu būdu.

2021-aisiais iš
viso įvyko 12

Neringos
savivaldybės

tarybos posėdžių,
kurių metu

svarstyti 267
tarybos

sprendimų
projektai, priimti
247 sprendimai.
Taip pat priimti 4

protokoliniai
nutarimai.



Antikorupcijos komisija (pirmininkas – Laurynas Vainutis, nariai: Diana Starkutė-
Kriukovė, Vaidas Venckus, Arvydas Mockus ) - įvyko 6 posėdžiai;
Etikos komisija (pirmininkė – Agnė Jenčauskienė, nariai Narūnas Lendraitis, Arūnas
Burkšas ) – sušaukta 14 posėdžių, iš jų 1 dėl nesusidariusio kvorumo neįvyko; 
Peticijų komisija (pirmininkas – Stasys Valančius, narys - Ričardas Kičiatovas ) –
posėdžiai nevyko;
Komisija Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamentui rengti ir keisti
(pirmininkas – Narūnas Lendraitis, nariai – Sandra Berletaitė, Aušra Mikalauskienė,
Vaidas Venckus) – įvyko 2 posėdžiai;
Paramos teikimo išimties tvarka komisija (pirmininkas – Stasys Valančius) – įvyko 12
posėdžių;
Narkotikų kontrolės komisija (narys – Ričardas Kičiatovas) – įvyko 1 posėdis. 
Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija (narys – Vaidas
Venckus nuo 2021-12-29) – įvyko 7 posėdžiai;

   2021 metais visuose Neringos savivaldybės tarybos posėdžiuose dalyvavo: Arūnas
Burkšas, Aušra Feser, Vigantas Giedraitis, Darius Jasaitis, Agnė Jenčauskienė, Narūnas
Lendraitis, Aušra Mikalauskienė, Dovydas Mikelis, Arvydas Mockus, Laurynas Vainutis,
Stasys Valančius. Po 1 tarybos posėdį praleido: Sandra Berletaitė, Ričardas Kičiatovas,
Diana Starkutė-Kriukovė, Vaidas Venckus. Pagrindinės tarybos narių nedalyvavimo
priežastys – sveikatos problemos, komandiruotės. 
  Neringos savivaldybės tarybos įgaliojimų laikotarpiui buvo sudaryti 5 komitetai, kurie
2021 metais pagal savo kompetenciją priėmė rekomendacinius nutarimus, nagrinėjo
kitus svarbius klausimus, teikė pastabas ir pasiūlymus. 
  Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto (pirmininkas – Statys Valančius) nariai į
posėdžius rinkosi 11 kartų. Į komiteto posėdžius buvo nuolat kviečiamos VšĮ Neringos
pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė ir Neringos savivaldybės administracijos
vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja) aptarti koronaviruso situacijos
savivaldybėje. 
  Švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto komiteto (pirmininkas – Vigantas Giedraitis)
nariai į posėdžius rinkosi 14 kartų (3 kartus buvo sušaukti komiteto neeiliniai
posėdžiai). 
  Biudžeto, finansų ir ūkio valdymo komiteto (pirmininkas – Arūnas Burkšas) nariai į
posėdžius rinkosi 14 kartų (3  kartus buvo sušaukti komiteto išplėstiniai posėdžiai). 
  Aplinkos apsaugos ir turizmo komiteto (pirmininkas – Vaidas Venckus) nariai į
posėdžius rinkosi 11 kartų.
  Kontrolės komiteto (pirmininkė – Agnė Jenčauskienė) nariai į posėdžius rinkosi 13
kartų (vyko 2 išvažiuojamieji posėdžiai Uždarojoje akcinėje bendrovėje „Neringos
vanduo“ ir Uždarojoje akcinėje bendrovėje „Neringos energija“). 
  2021 metais Neringos savivaldybės tarybos nariai taip pat dalyvavo Neringos
savivaldybės (tarybos) komisijų ir tarybų veikloje.
 Savivaldybės tarybos sprendimais yra sudaryta ir patvirtinta 14 įvairių komisijų ir
tarybų, 13-kos komisijų/tarybų sudėtyje yra ir tarybos nariai (žemiau išvardinta nepilna
komisijų ir tarybų sudėtis). 

Neringos savivaldybės
taryba
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Neringos savivaldybės
taryba

Bendruomenės sveikatos taryba (pirmininkas – Stasys Valančius) – įvyko 4
posėdžiai;
Nevyriausybinių organizacijų taryba (Tarybos narių sudėtyje nėra) ) – įvyko 2
posėdžiai;
Jaunimo reikalų taryba (pirmininkas – Narūnas Lendraitis, narai: Arūnas Burkšas,
Agnė Jenčiauskienė) – įvyko 4 posėdžiai;
Kultūros ir meno taryba (pirmininkas – Narūnas Lendraitis) – įvyko 4 posėdžiai;
Neįgaliųjų reikalų taryba (pirmininkas – Narūnas Lendraitis) – įvyko 1 posėdis;
Šeimos komisija (pirmininkas – Vigantas Giedraitis, nariai: Sandra Berletaitė, Stasys
Valančius) – posėdžiai nevyko.

 

  Tarybos nariai, siekdami išvengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nusišalindavo
nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ir priimant interesų konfliktą keliančius
sprendimus. 
 Praėjusiais metais pradėjo veikti nauja Neringos savivaldybės interneto svetainė,
kurioje skelbiama daugiau informacijos apie savivaldybės tarybos veiklą. 
  Buvo įgyvendinama Neringos savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2022 m.
programa, kuri užtikrina veiksmingą korupcijos prevencijos, antikorupcinio švietimo
priemonių vykdymą Savivaldybės institucijose, Savivaldybės valdomose įmonėse ir
įstaigose (organizuota vaikų kūrybinė stovykla, mokymai ir pan.).
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Neringos savivaldybės tarybos narių ataskaitas bei
platesnę informaciją apie Savivaldybės komitetų veiklą

galima rasti interneto svetainėje neringa.lt.



  2021-ųjų gruodžio 31 d. duomenimis
Neringoje gyvenamąją vietą buvo
deklaravę 5273 asmenys.
  Neringos savivaldybės administracijos
Civilinės metrikacijos skyrius praėjusiais
metais užregistravo ir įtraukė į valstybinę
apskaitą: 37 gimimų (iš jų – 2 užsienyje
įregistruotų gimimų apskaitymai); 119
santuokų (iš jų: 76 – registravimas, 41 –
bažnyčioje sudarytų santuokų apskaitymas,
2 – užsienyje įregistruotų santuokų
apskaitymas); 10 ištuokų (iš jų – 1 užsienyje
nutrauktos santuokos apskaitymas); 34
mirties (iš jų – 1 užsienyje įregistruotos
mirties apskaitymas) įrašus.
  Neringos savivaldybėje praėjusiais metais
fiksuotas žemiausias vidutinis nedarbas
šalyje – 6,5 proc. (šalies rodiklis siekė 13
proc.).  Per metus nepakito nedarbo
išmokų gavėjų skaičius. 

  Dėl pasaulį palietusios koronaviruso
pandemijos 2021-aisiais metais vyravo
vietinis turizmas.
  Neringos turizmo informacijos centruose
daugiausiai keliautojų sulaukta iš šių
užsienio šalių: Vokietijos, Lenkijos,
Prancūzijos, Italijos, Latvijos, Ispanijos,
Čekijos, Estijos, Nyderlandų.
  Po metų pertraukos sulaukta ir kruiziniais
laivais į Klaipėdos uostą atvykusių kelių
turistų grupių, pasirinkusių pažintį su
Neringa (į Klaipėdos uostą buvo atplaukę 2
kruiziniai laivai, atplukdę 1076 asmenis).

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
duomenimis, Neringoje praėjusiais metais 
 sparčiausiai šalyje augo vidutinės
gyventojų pajamos (15.7 proc.).  Neringos
savivaldybės gyventojai praėjusių metų
lapkritį galėjo džiaugtis didžiausiomis šalyje
vidutinėmis pajamomis, kurios neatskaičius
mokesčių siekė 2232,3 eurus.

Neringa 2021-
aisiais
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Neringa – Lietuvos
kultūros sostinė 2021
  Lietuvos kultūros sostinės metais Neringoje įvyko daugiau kaip 100
renginių – muzikos, šokio, literatūros, vizualiųjų menų. Rengtos
konferencijos, menininkų, istorikų diskusijos ir forumai, realūs ir
virtualūs renginiai. Kurorto gyventojus ir svečius stebino spektaklis
Kuršių mariose ir ant Nidos molų, tarptautinis barokinės operos
pastatymas sporto salėje. 
  Pirmą kartą savo visų metų kultūros renginių programą Neringa
pristatė Lietuvos Respublikos Seime, kur buvo atidarytos tapybos bei
fotografijos darbų parodos, vyko apskritojo stalo diskusija  „Kuršių
nerija mums ir pasauliui“ bei buvo galima išvysti Šeiko šokio teatro 
 šokio spektaklio „Laikas nė(e)rimui“ ištrauką. Būtent šis kūrinys tapo
Neringos – Lietuvos kultūros sostinės 2021 – atidarymo renginio ašimi.
  
            2021-aisias Kultūros ir meno renginių organizavimui ir rėmimui
skirta – 336,3 tūkst. Eur (2020-aisiais – 284,7 tūkst. Eur). Projektai taip
pat pritraukė lėšų iš kitų finansavimo šaltinių – 475,0 tūkst. Eur.
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Į projekto veiklas

buvo  įtraukta vietos
bendruomenė ir
meno kolektyvai.

 



 Neringos miesto Garbės piliečio vardas
suteiktas menininkui, visuomenės veikėjui
Kazimierui Mizgiriui. Šis titulas Neringos
savivaldybės tarybos sprendimu K. Mizgiriui
buvo suteiktas už nuopelnus ir pastangas
garsinant Kuršių neriją, pasitelkus fotografijos
meną, parodinę, leidybinę, muziejinę veiklą
Lietuvoje ir užsienyje. 

  Garbės piliečio regalijų įteikimo dieną
lankytojams buvo atvertas ir naujasis Mizgirių
Gintaro muziejus – dovana Lietuvos kultūros
sostinei Neringai.
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  Neringą – Lietuvos kultūros sostinę globojo Jo
Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidentas,
Neringos garbės pilietis Valdas Adamkus.
Nuotraukoje – akimirka iš susitikimo Vilniuje. 
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  Neringoje viešėjo Jo Ekscelencija Japonijos
ambasadorius Lietuvoje Shiro Yamasaki kartu
su žmona Yuko Yamasaki, kuri koncertavo
folkloro festivalio „Tek saulužė ant maračių“
metu.
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Neringoje apsilankė Lietuvos ir
Ukrainos Prezidentai – 
Gitanas Nausėda ir Volodymyras Zelenskis

  Viešnagės metu pristatytas Kuršių nerijos kultūrinis kraštovaizdis
bei ilgametės Neringos kurortinės tradicijos. 



Bendruomenės interesų
atstovavimas  

   Praėjusiais metais buvo tęsiami žingsniai, siekiant
išsaugoti Nidos švyturio komplekso pastatų
vientisumą, Turto bankui priklausančius objektus
perduodant Neringos savivaldybei. Pardavus kiemo
statinius nebebūtų galimybės iš Nidos centro
istoriniu taku tiesiogiai patekti į švyturį.
Bendruomenė prarastų prieigą prie teritorijoje
esančio šulinio. Be to, administraciniame pastate
yra švyturio valdymo įranga, reikalinga jo veiklai
užtikrinti ir istoriniam švytuokliniam spinduliui
atkurti.
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   Kreiptasi į Kultūros, Finansų, Sveikatos apsaugos
ministerijas ir kitas institucijas dėl poilsio namų
„Medikas“ perdavimo Neringos savivaldybei. Šių
poilsio namų kompleksui priklauso ir Kuršių nerijos
istorijai svarbus objektas – buvęs kopų prižiūrėtojo
namas. Statinius perdavus savivaldybei būtų ne tik
užtikrintas kultūros paveldo objekto išsaugojimas,
bet ir sudaryta galimybė Neringai spręsti specialistų,
moksleivių apgyvendinimo problemas. 

Inicijuoti šalies teisės aktų pakeitimai, 
gautas didesnis finansavimas keliams.

   Nerimą praėjusiais metais kėlė Lietuvos
Respublikos Seime užregistruotos Žuvininkystės
įstatymo pataisos, numatančios uždrausti verslinę
žvejybą Kuršių mariose ir visuose šalies vidaus
vandenyse. Siekiant išsaugoti tradicinį Kuršių nerijos
amatą ir nedalomą Neringos identiteto dalį, raštu
kreiptasi į Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkę
Viktoriją Čmilytę-Nielsen, Seimo Aplinkos apsaugos
komiteto pirmininkę Aistę Gedvilienę ir visus Seimo
narius. Šiuo klausimu diskutuota su Aplinkos ministru
Simonu Gentvilu, inicijuoti susitikimai bei pasitarimai
ir kitose šalies institucijose.  
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  Į šalies vadovybę taip pat kreiptasi dėl reikalavimo
nugriauti net 6 statinius Neringoje, kai
neatsižvelgiama į galimybę sudaryti taikos sutarčių ir
tokiu būdu išvengti finansinės naštos tiek Neringos
savivaldybei, tiek visai Lietuvos valstybei. Valstybės
vadovų buvo prašoma atsižvelgti į tai, kad visos
Neringoje vykusios statybos, vėliau teismų
pripažintos „neteisėtomis“, buvo vykdomos turint
visų atsakingų valstybės institucijų derinimus ir
leidimus. Įpareigojus atsakingas institucijas kreiptis į
teismą, siūlant sudaryti taikos sutartis, nebūtų
baudžiami teisėtus statybos leidimus turėję
nekilnojamojo turto savininkai.

  Tęsti žingsniai dėl Valstybės įmonei Lietuvos
automobilių kelių direkcijai priklausančių dviračių
takų ir krašto kelio Smiltynė – Nida priežiūros ir
tvarkybos darbų. Šie klausimai bei sparčiai
prastėjanti Kuršių marių krantinių būklė Preiloje,
Pervalkoje ir Nidoje aptarti Neringoje vykusio
susitikimo, kuriame dalyvavo Susisiekimo ministras
Marius Skuodis  bei atsakingos institucijos, metu.
Kaip tuomet pristatyta, dviračių tako Smiltynė – Nida
tolimesnė rekonstrukcija numatoma 2022 metais. 

  Susitikimo rezultatas – vietinės reikšmės keliams
2022 metais skirta daugiau lėšų – 570,3 tūkst. Eur
(2021 metais buvo skirta 231, 2 tūkst. Eur).

  Spręsti klausimai dėl vandens transportui skirtos
infrastruktūros gerinimo,  Nidos tarptautinio keleivinio
uosto kuro kolonėlės įrengimo. 



   Dalyvauta Kuršių nerijos nacionalinio parko
tvarkymo plano derinimo procedūrose, klausimų,
susijusių su Miškų bei Pajūrio juostos įstatymų
pakeitimais, svarstymuose. 
  Meras Darius Jasaitis savivaldybės bei kurorto
bendruomenės interesams 2021-aisiais taip pat
atstovavo Klaipėdos regiono plėtros taryboje,
Lietuvos savivaldybių bei kurortų asociacijose,
Klaipėdos regiono turizmo taryboje. Neringos
savivaldybės tarybos sprendimu meras buvo
deleguotas į Kuršių nerijos nacionalinio parko
direkcijos jungtinę tarybą.
  2021-aisiais buvo išleista 195 mero potvarkių
veiklos organizavimo, personalo, komandiruočių,
atostogų, Tarybos posėdžių sušaukimo,
apdovanojimų ir kitais klausimais. 

  Neringos savivaldybei inicijavus, buvo priimti
įstatymo pakeitimai dėl perkėlimo keltais bilieto
kainos kompensavimo transporto priemonėms,
gabenančioms į Kuršių neriją biokurą. Šis
pasiekimas ypatingai svarbus Uždarajai akcinei
bendrovei „Neringos energija“, kuri biokurą
naudoja šilumos tiekimui. 
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  2021 m. vasario 25 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-34 buvo
patvirtintas Savivaldybės biudžetas 2021 metams – 14523,1 tūkst. Eur, iš jų: 11677,8 tūkst.
Eur. prognozuojamų pajamų ir 2845,3 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 2021
metus biudžeto apimtis buvo tikslinama 9 kartus ir metų pabaigoje sudarė 21909,6 tūkst.
Eur pajamų ir 21909,6 tūkst. Eur asignavimų.
 Neringos savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslintas planas įvykdytas 105,5 proc. arba
gauta 1206,8 tūkst. Eur pajamų.
 2021 metais gauta speciali tikslinė dotacija sudarė 5469,6 tūkst. Eur (Valstybės investicijų
programos, Kelių priežiūros ir plėtros programos ir ES struktūrinių fondų lėšos).
 2021 metais gauta speciali tikslinė dotacija – 508,6 tūkst. Eur ugdymo reikmėms ir
skaitmeninio ugdymo plėtrai finansuoti.
 2021 metais gauta 2532,4 tūkst. Eur viršplaninių pajamų, iš jų: 476,0 tūkst. Eur gyventojų
pajamų mokesčio; 922,3 tūkst. Eur gyvenamųjų namų realizavimo pajamų; 311,9 tūkst. Eur
nekilnojamojo turto mokesčio; 630,7 tūkst. Eur vietinės rinkliavos; 14,0 tūkst. Eur valstybės
rinkliavos; 177,5 tūkst. Eur kitų pajamų (žemės nuomos mokesčio, pajamos iš baudų ir
konfiskacijos, pajamos už prekes ir paslaugas, Europos Sąjungos struktūrinių lėšos, kitos
atsitiktinės pajamos).

Neringos savivaldybės
2021 metų biudžeto
įvykdymas 
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 2021 metais paskirstyta 2532,4 tūkst. Eur viršplaninių pajamų. Didžioji dalis – 1733,9 tūkst.
Eur viršplaninių pajamų nukreipta vykdomų projektų („Darnaus judumo priemonių diegimas
Neringos savivaldybėje“, „Savivaldybės būsto statyba“, „Kuršių nerija: paveldas bendruomenei
ir pasauliui“ bei „Bendradarbiavimas per sieną, išsaugant kultūros paveldą turizmui ir
bendruomenei“) įgyvendinimui. Viešųjų erdvių tvarkymui, atnaujinimui ir priežiūrai skirta
594,7 tūkst. Eur  viršplaninių pajamų. Likusi dalis – 203,8 tūkst. Eur paskirstyta būsto šildymo
kompensacijai, kuomet daugiabučio namo energijos suvartojimas didesnis nei 27,5 kWh/m²
per mėnesį, bei kultūros, švietimo įstaigoms, socialinėms ir kitoms reikmėms.
 Neringos savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimų patikslintas planas įvykdytas 88,7
proc. arba nepanaudota 2472,0 tūkst. Eur asignavimų.
 Bendros savivaldybės biudžeto lėšų mokėtinos (kreditinis įsiskolinimas) sumos 2021 metų
pabaigoje sudarė 1416,8 tūkst. Eur, iš jų: 1312,5 tūkst. Eur ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
(paskolų grąžinimas ir kiti ilgalaikiai įsiskolinimai), 73,3 tūkst. Eur savivaldybės administracijos
(mokesčiai už komunalines ir kitas paslaugas) ir 31,0 tūkst. Eur kitų biudžetinių įstaigų
išlaidos.
  Neringos savivaldybės skola bankams 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis – 118,5 tūkst.
Eur. ilgalaikės paskolos investiciniam projektui „Gyvenamųjų namų naujos statybos Purvynės
g. 21, 23, 25, 27, 29, Nidos gyv. Neringa“. Paskolos bankui „Swedbank“ grąžinimo terminas – 
 2022 m. liepos 30 d.

15



ES finansavimas

  2021-aisiais buvo įgyvendinama 17 Europos Sąjungos (ES) lėšomis
finansuojamų projektų darnaus judumo, kultūros paveldo objektų ir
viešosios infrastruktūros tvarkymo, bendruomenės sveikatinimo,
e.rinkodaros srityse.
 Pasirašytos finansavimo sutartys su Nacionaline mokėjimo
agentūra prie Žemės ūkio ministerijos dėl projektų „Žvejybos verslo
konkurencingumo didinimas Neringoje“ ir „Žuvų laimikio tvarkymo
infrastruktūros gerinimas Neringoje“ įgyvendinimo. 
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Neringos savivaldybės
kontrolės ir audito
tarnyba
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pareikšta sąlyginė nuomonė dėl Savivaldybės 2020 metų
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, kadangi Neringos
savivaldybės 2020 metų konsoliduotosios finansinės būklės
ataskaitoje buvo nustatyti reikšmingi duomenų iškraipymai,
įskaitant sumas, kurių teisingumo nebuvo galima patvirtinti;
pareikšta besąlyginė nuomonė dėl Savivaldybės konsoliduotųjų
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio.

  Neringos savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, vykdydama 2021
metų  veiklos planą, atliko jame numatytus auditus, parengė ir pateikė
Savivaldybės tarybai sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl
metinių ataskaitų, biudžeto lėšų bei turto valdymo ir naudojimo.
  Atliktas Neringos savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinių duomenų bei biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems
tikslams 2020 metais finansinis ir teisėtumo auditas. Šiuo auditu siekta
įvertinti Savivaldybės 2020 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 14 rekomendacijų dėl audito metu nustatytų
neatitikimų šalinimo, efektyvesnio biudžeto lėšų, turto valdymo bei
naudojimo (rekomendacijos įgyvendintos).
  Savivaldybės tarybai pateiktos audito išvados:

  Taip pat atliktas Uždarosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“
nekilnojamojo turto pardavimo teisėtumo vertinimo auditas.
Audituotam subjektui pateikta viena rekomendacija, kuri yra
įgyvendinta.
  Atliktas Uždarosios akcinės bendrovės „Neringos komunalininkas“
nekilnojamojo turto pardavimo/nuomos teisėtumo vertinimo auditas.
Audituotam subjektui pateiktos keturios rekomendacijos, kurios yra
įgyvendinamos.
  2021 m. IV ketvirtį pradėtas Savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų
biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių finansinis ir teisėtumo
auditas: atliktos planavimo procedūros, parengta audito strategija dėl
biudžeto pajamų, asignavimų, biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų
rinkinio, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, atrinktos
rizikingiausios sritys, kuriose suplanuota atlikti audito procedūras.



  Neringos savivaldybė siekia įgyvendinti vieną iš svarbiausių savivaldybės strateginio
plano 2021 – 2030 metams tikslų – sukurti žaliosios savivaldybės modelį, kuris prisidėtų
ne tik prie kovos su klimato kaita, bet ir leistų tvariau naudoti energetinius resursus.
Šių tikslų įgyvendinimui pasitelkiamos ES struktūrinių fondų lėšos. 
  Įgyvendinami projektai, numatantys kad Neringos savivaldybės administracijoje,
Neringos muziejuose, Nidos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“, Neringos pirminiame
sveikatos priežiūros centre ir Viktoro Miliūno bibliotekoje bus naudojama atsinaujinanti
elektros energija šių įstaigų poreikiams. Atsinaujinančią energiją jau naudoja Neringos
gimnazija ir  Uždaroji akcinė bendrovė „Neringos energija“.

Neringa – žalioji
savivaldybė
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  Siekis iki 2030 metų tapti žaliąja savivaldybe apibrėžtas ir Lietuvos buriuotojų sąjungos
bei Neringos savivaldybės pasirašytame įsipareigojime. Įsipareigota kartu dirbti, kad
Neringos savivaldybėje  būtų pasiektas neutralus anglies dioksido (CO2) išmetimas į
aplinką. 

Tvaresnis energetinių resursų naudojimas

Neutralus anglies dioksido (CO2) išmetimas į
aplinką

  Praėjusiais metais patvirtinti keli vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą pakeitimai,
skirti tausoti Kuršių nerijos gamtą bei geriau reguliuoti transporto srautus. Pavyzdžiui,
triračiams ir keturračiams pradėta taikyti 500 eurų dydžio vienkartinė rinkliava.
Įvertinus transporto srautus,  pakoreguoti vietinės rinkliavos dydžių laikotarpiai.  

Sprendimai, tausojantys Kuršių neriją



   Piniginei socialinei paramai nepasiturintiems
asmenims mokėti (socialinėms pašalpoms,
kompensacijoms už būsto šildymą, geriamąjį ir
karštą vandenį, vienkartinėms, tikslinėms,
sąlyginėms ir periodinėms pašalpoms) 2021
m. išleista – 58,00 tūkst. Eur (2020 m. – 20,3
tūkst. Eur).
 Visuomeninio transporto kompensacijų
mokėjimui – 77,3 tūkst. Eur (2020 m. – 67,9
tūkst. Eur). Savivaldybės švietimo įstaigų
pedagogų važiavimo išlaidų kompensavimui –
20, 5 tūkst. Eur (2020 m. – 19,7 tūkst. Eur). 
 Socialinių projektų, vykdomų nevyriausybinių
organizacijų, daliniam finansavimui iš biudžeto
lėšų skirta 10, 1 tūkst. Eur, iš kurių panaudota
8,4 tūkst. Eur – finansuotas Neringos miesto
neįgaliųjų draugijos projektas. 
 Socialinės globos paslaugų teikimui buvo
panaudota 17,3 tūkst. Eur  savivaldybės
biudžeto lėšų (2020 m. – 14,1 tūkst. Eur).

Socialinė parama
Socialinio būsto fondo vystymas

  Preiloje – socialinio būsto rangos darbai.
Naujas gyvenamasis daugiabutis suplanuotas
Preiloje – pastato rangos sutartis pasirašyta
2022 metų pradžioje. Šiame name ketinama
įrengti šešis socialinius vieno kambario būstus,
kurie bus išnuomoti mažiausiai šešiems
asmenims ar šeimoms. Bent vienas būstas bus
pritaikytas neįgaliesiems. 2021 m. socialinio
būsto eilėje buvo 23 šeimos (asmenys). 

Neringos savivaldybės
taryba skyrė būsto

šildymo kompensaciją
Neringos savivaldybės

gyventojams,
gyvenantiems

daugiabučiuose namuose,
kurie šildomi centriniu
šildymu ir sunaudoja

daugiau kaip 27,5 kWh/m²
per mėnesį energijos.

  Nuo praėjusių metų rudens Neringos
savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravę
asmenys, sulaukę senatvės pensijos amžiaus
gali įsigyti važiavimo vietinio (miesto ir
priemiestinio) reguliaraus susisiekimo
maršrutu bilietą su 50 proc. nuolaida. Lietuvos
Respublikos transporto lengvatų įstatymas
tokią nuolaidą numato tik asmenims nuo 70
m. amžiaus. 

Senjorams – važiavimo autobusu
lengvata
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  Įvairiapusę pagalbą kurorto gyventojams užtikrinančiam Neringos socialinių paslaugų
centrui praėjusiais metais skirta 272,8 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų (2020 m.
254,6 tūkst. Eur). 
  Nors pagrindiniai centro paslaugų gavėjai – asmenys, sulaukę senatvės pensijos
amžiaus, asmenys su negalia bei  asmenys patiriantys socialinę riziką, siekiama
užtikrinti ir kitų visuomenės grupių poreikius. 

 Pagyvenusiems ir neįgaliems žmonėms – dienos užimtumo grupė, kurią lankė 63 
 asmenys, konsultavimo, informavimo paslaugas gavo 171 asmuo.      
  Neringos trečiojo amžiaus universitetą 2021 m. lankė 87 senjorai. 

   Tęsta tradicija šventų Kalėdų ir Naujųjų metų proga pasveikinti asmenis,
sulaukusius 75 metų ir daugiau, bei neįgaliuosius – dovanos pasiekė 204
neringiškius. 

  Organizuotos mankštos Juodkrantėje ir Nidoje, pozityvios tėvystės mokymai. Buvo
vykdomas darbas su vaikais ir jaunimu.

  Centro teikiamomis transporto organizavimo paslaugomis praėjusiais metais
pasinaudojo 51 asmuo (2020 metais – 28 asmenys). Mirusių asmenų pervežimo
paslaugos suteiktos 24 kartus (2020 m. – 23 kartus), o paslaugos teikimui
panaudota 5,7 tūkst. Eur. 
  Prašymai techninės pagalbos priemonėms patenkinti 100 proc. 

 
  Prie efektyvesnių Neringos socialinių paslaugų centro
paslaugų teikimo prisideda nauja įstaigos transporto
priemonė, kuriai įsigyti lėšų skyrė Neringos savivaldybės
taryba.  
 ES ir savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamo projekto
metu taip pat įsigytas ir  neįgaliųjų poreikiams pritaikytas
automobilis, skirtas teikti pavėžėjimo paslaugas šiai asmenų
grupei.  

Įvairių socialinių grupių poreikių užtikrinimas - 
Neringos socialinių paslaugų centre
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Savivaldybės lėšos – neringiškių sveikatos
stiprinimui
  Viešajai įstaigai Neringos pirminės sveikatos priežiūros
centrui 2021 metais skirta 266,9 tūkst. Eur savivaldybės
biudžeto lėšų ir ši suma sudarė 17,7  proc. visų įstaigos
gautų pajamų.
  Daugiausiai – 193,1 tūkst. Eur skirta ištisus metus
dirbusiam Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriui,
kuriame stacionarias paslaugas gavo 108 pacientai. 
  Savivaldybės biudžeto lėšos taip pat skirtos greitosios
medicinos pagalbos posto Juodkrantėje išlaikymui  (15,5
tūkst. Eur). 
  Fizioterapijos, rentgeno ir laboratorijos paslaugų
teikimui skirta 21,8 tūkst. Eur. Šiomis paslaugomis
pasinaudojo 6712 asmenys. Iš dalies finansuotas
gydytojo odontologo atlyginimas – 6,1 tūkst. Eur
(odontologines paslaugas gavo 1302 asmenys).
  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 – 20,4 tūkst. eurų. 

  Praėjusiais metais įsigytas naujas pirmosios
medicinos pagalbos priemonių komplektas,
leisiantis efektyviau teikti greitąją medicinos
pagalbą bei 3 defibriliatoriai, skirti naudojimui
viešose vietose. Šios priemonės įsigytos
įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis
finansuojamą projektą, kurio metu Neringoje
buvo organizuojami tarptautiniai mokymai,
skirti tobulinti gebėjimus skęstančiųjų
gelbėjimo operacijose bei  pasidalinti patirtimi. 

Dėmesys – visuomenės
sveikatai
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  Bendraujant ir bendradarbiaujant
kartu su švietimo sričių specialistais
aptarta nemažai klausimų, susijusių su
ugdymo proceso organizavimo
gerinimu, diskutuota apie tai, kokie
švietimo sistemoje reikalingi sprendimai
padėtų pagerinti savivaldybės švietimo
įstaigų tinklą, mokymo kokybę ir spręstų
administravimo bei ūkinius klausimus.

  
  Siekiant išlaikyti kokybiško bendrojo ugdymo prieinamumą, kreiptasi į Švietimo, mokslo
ir sporto ministeriją prašant nustatyti išimtis Neringos savivaldybėje esančiai vienintelei
Neringos gimnazijai komplektuojant klases su mažesniu mokinių skaičiumi klasėse, leisti
komplektuoti daugiau nei vieną klasę su mažiau nei 7 mokiniais, numatant tokių klasių
finansavimą bent 50 proc. valstybės biudžeto lėšomis. 
  Nuo 2022 – 2023 m. m. Neringos savivaldybės gimnazijai numatyta išimtis – formuoti
mažesnes nei 8 mokinių klases, jas finansuojant pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo,
paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą. Ateityje neišsprendus klasių komplektavimo
ir finansavimo problemų, mažės mokinių skaičius ir mokytojų darbo krūvis visose
ugdymo įstaigose, ir tai sudarys nepatrauklias darbo sąlygas mokytojams, apribos
pasirinkimo galimybes mokiniams, sukurs nemotyvuojančią aplinką bendruomenei. 

  Buvo paskelbti ir įvyko trys konkursai švietimo įstaigų direktorių pareigoms eiti. 
 Konkursus laimėjo vieninteliais kandidatais juose buvę dabartiniai vadovai. Neringos
gimnazijai ir toliau vadovauja Simas Survila, Neringos meno mokyklai – Rasa Norvilienė ir
Nidos lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“ – Joana Mažeikienė. Konkursai buvo organizuojami
dėl direktorių perrinkimo pasibaigus kadencijai.
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2021 metais švietimo įstaigoms skirta 1626,7 tūkst. Eur
savivaldybės biudžeto lėšų.

 
Nidos lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“ – 379,4 tūkst. Eur ;

Neringos gimnazijai – 730,7 tūkst. Eur;
Neringos meno mokyklai – 327,6 tūkst. Eur; 
Neringos sporto mokyklai – 189,0 tūkst. Eur.

Kokybiško bendrojo
ugdymo
prieinamumo
užtikrinimas



  Visi Savivaldybėje gyvenantys 6 metų vaikai yra ugdomi
pagal privalomąją Priešmokyklinio ugdymo programą ir
šios paslaugos prieinamumas yra užtikrinamas 100 proc.
Taip pat sudarytos sąlygos ugdymui ir reikiamos pagalbos
teikimui vaikams, turintiems lengvų specialiųjų ugdymosi
poreikių. 

  

  Praėjusiais mokslo metais 700 eurų vienkartinį
finansinį skatinimą ir Mero padėką gavo Neringos
gimnazijos mokinė Augustė Bagdonaitė, išlaikiusi
valstybinį anglų kalbos brandos egzaminą 100 balų
įvertinimu. Mero padėka ir 500 eurų finansinis
skatinimas įteiktas ir Neringai Sadauskienei, Neringos
gimnazijos anglų kalbos mokytojai metodininkei,
išugdžiusiai abiturientę. 

Mokinių ir mokytojų skatinimas

  Neringos savivaldybės skatinamosiomis premijomis
apdovanoti trys mokytojai. Tarptautinės Mokytojų
dienos proga premijos mokytojams skiriamos už
inovacinius nuopelnus profesinėje veikloje, mokinių
pasiekimus ir pažangą, darbus švietimo srityje. 
   Skatinamosios 1000 eurų premijos įteiktos šiems
Neringos savivaldybės mokytojams: Rūtai
Bukauskienei, Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vyr.
mokytojai, Monikai Urbonavičienei, Neringos meno
mokyklos vyr. mokytojai, ir Zigmantui Raudžiui,
Neringos sporto mokyklos buriavimo treneriui.
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  Patvirtina Jaunimo vasaros užimtumo ir
integracijos į darbo rinką programa, kuria
siekiama sudaryti palankias sąlygas kokybiškam
Neringos jaunimo (nuo 14 iki 18 m.) užimtumui
vasaros atostogų metu, kompensuojant dalį
darbo vietos išlaikymo darbdaviams,
įdarbinusiems Neringos jaunimą pagal
programą.

   Pirmą kartą patvirtintas Neringos savivaldybei
reikalingų aukštos profesinės kvalifikacijos
specialistų prioritetinis sąrašas, kuris parengtas
siekiant motyvuoti jaunus specialistus,
baigusius mokslus, sugrįžti gyventi į Neringą,
dirbti čia veikiančiose įstaigose ir įmonėse.  
  Atsižvelgiant į dar 2020-aisiais patvirtintą
studentų rėmimo programą, studijuojantys
Neringos gyventojai, gali gauti iki 100 proc.
metinės studijų kainos kompensaciją (bet ne
daugiau kaip 5000 Eur per metus), o
besimokantiems valstybės finansuojamose
vietose siūloma alternatyva – 6,5 bazinės
socialinės išmokos dydžio mėnesinė stipendija
(260 Eur 2021 m., 273 Eur 2022 m.).  Svarbi
sąlyga – studentas įsipareigos dirbti Neringos
savivaldybės įstaigoje tiek metų, kiek jam buvo
mokama studijų stipendija arba
kompensuojama už studijas sumokėta kaina.

Studentams – parama ir kvietimas grįžti
į Neringą

Skatinamas jaunimo
vasaros užimtumas
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Atnaujinamos erdvės:  didinama
laisvalaikio įvairovė ir eismo
dalyvių saugumas
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  Pradėti Nidos centrinės dalies rekonstrukcijos
darbai, kurie teritoriją labiau pritaikys šiandienos
poreikiams. 

  Įgyvendinta didžioji dalis Taikos gatvės
rekonstrukcijos darbų, kurie ženkliai pagerino tiek
pėsčiųjų, tiek dviratininkų susisiekimą su pajūriu. 

 Užbaigti Urbo kalno tvarkybos darbai – teritorija
tapo svetingesnė šeimoms su mažamečiais vaikais,
saugesnė tamsiu paros metu, o įrengti stendai ir
kryprodės suteikia galimybę geriau pažinti Kuršių
nerijos istoriją ir vietovės susiformavimo aplinkybes. 

25



 Pradėta rengti dokumentacija,
numatanti Pervalkos molo įrengimo
darbus. 
  Planuojama įgyvendinti paprastojo
remonto darbus, kurių metu bus
suremontuotas hidrotechninis statinys
(pirsas), atkurtas estetinis vaizdas,
sudarytos sąlygos laikinai prisišvartuoti
laivams.
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  Neringos savivaldybė kartu su
Valstybine saugomų teritorijų tarnyba ir
Kuršių nerijos nacionalinio parko
direkcija partnerio teisėmis dalyvauja
projekte „Kraštovaizdžio vertybių
apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“, kurio
tikslas – naujų laiptų į Parnidžio kopą,
regyklų ir takų įrengimas.  



   Praėjusiais metais buvo tęsiama
Nidos kultūros ir turizmo informacijos
centro „Agila“ rekonstrukcija – užbaigti
pastato konstruktyvo įrengimo
darbai. 

27

    Kapitalinio remonto darbai palietė
Juodkrantės gelbėjimo stotį – čia bus
sukurtos ne tik patogios darbo sąlygos
gelbėtojams, bet ir patrauklios erdvės
kurorto gyventojams ir svečiams. 

   Įgyvendinti Neringos meno
mokyklos paprastojo remonto darbai.
Sutvarkyti stogo mediniai elementai,
pakeistos ir nudažytos stogo vėjalentės,
suremontuotos ir nudažytos fasado
sienos, įrengti infiltraciniai šuliniai,
suremontuotos pagalbinės vidaus
patalpos. 

  Pradėtas rengti techninis projektas,
numatantis kelių lygių automobilių
stovėjimo aikštelės, esančios Nidos
pietinėje dalyje, greta Taikos gatvės,
įrengimą.



Modernesnė atliekų surinkimo
sistema

 
  Praėjusią vasarą gyventojams atvertos požeminės atliekų
surinkimo aikštelės. Jose galima išmesti mišrias komunalines
atliekas bei išrūšiuotą plastiką, popierių, stiklą.
  Neringoje iš viso įrengta 30 požeminių konteinerių aikštelių. 

28



  Atlikti Preilos bibliotekos pastato
kapitalinio remonto darbai  ne tik
prisideda prie Kuršių nerijos
nekilnojamojo kultūros paveldo
išsaugojimo, bet ir pradeda naują šio
objekto etapą. Biblioteka bus svetinga ne
tik skaitytojams, bet ir bendruomenės
iniciatyvoms, kurioms numatytos
gyventojų užimtumo patalpos. 

Įgyvendinti
projektai,
saugantys
kultūros paveldą
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 Dar labiau atsinaujinusi praėjusius 2021-
uosius metus pradėjo Nidos evangelikų
liuteronų bažnyčia – jos erdves papildė
155 naujos kėdės religinių apeigų
organizavimui, kultūrinių ir socialinių
veiklų vykdymui. Šiuo etapu užbaigti
pastato vidaus ir išorės atnaujinimo
darbai, įgyvendinti bendradarbiaujant
Neringos savivaldybei ir Nidos evangelikų
liuteronų parapijai. 
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  Atnaujinimo darbų sulaukė ir viena
gražiausių ir unikaliausių vilų
Juodkrantėje prancūzišku pavadinimu
„Monbijou“ („Mano brangenybė“).

  Saugoti, aktualizuoti ir įveiklinti  Neringoje esantį kultūros paveldą,
susijusį su Lietuvos žydų (litvakų) istorija, tradicijomis ir kultūra,
praėjusiais metais pasirašyta bendradarbiavimo sutartimi įsipareigojo  
Neringos savivaldybė ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė.

  „PROTECT = saugoti ar dalintis? Ką reiškia gyventi UNESCO
teritorijoje?“ – tokius klausimus kėlė ir atsakymų į juos ieškojo
tarptautinė konferencija, kurią Neringos savivaldybė organizavo kartu
su Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija.



 Efektyviau užtikrinti Kuršių nerijos priešgaisrinę saugą
Juodkrantės ugniagesiams nuo praėjusių metų padeda naujas,
didesnio pravažumo gaisrinis automobilis. Įgyvendinant ES
lėšomis finansuojamą projektą Biudžetinė įstaiga „Paslaugos
Neringai“ taip pat įsigijo gaisrinių žarnų, grandininių bei diskinių
pjūklų, suspausto oro kvėpavimo aparatų ir jų pildymui
kompresorių, švirkštų ir kitos įrangos, darbo rūbų ir šalmų. 
  Įgyvendintos ir prevencinės priemonės – pastatyti įspėjamieji
saugos ženklai apie gaisrus su pagrindinėmis gaisrų prevencijos
rekomendacijomis, išleistos informacinės brošiūros. 
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Priešgaisrinės saugos stiprinimas



  Devynioliktame amžiuje gimusi tradicija Kuršių neriją rinktis kaip įkvėpimo šaltinį, gyva
iki šių dienų – čia renkasi tapytojai, fotografai, rašytojai ir kitų meno sričių atstovai.
Siekdama atsidėkoti kūrėjams, savo darbais garsinančiais pusiasalį ir Neringos kurortą,
Neringos savivaldybė yra net kelių meno premijų steigėja.

Didėjantis dėmesys
kūrėjams 

  Dešimtoji Tarptautinės Nidos menininkų rezidencijų
programos dalyviams skiriama stipendija atiteko
Jonui Palekui už kūrybinės veiklos programą
„Daržovių rūkykla“. 

  Neringos mero premija skirta fotomenininkui
Vaclovui Straukui (1923–2017) už pagrindinius
kūrybos ciklus „Pamario motyvai“ (1972),
„Kopos“ (1975), kuriuose įamžinta stulbinanti
Neringos gamta, pamario žmonių gyvenimas.

  Pirmosios Rašytojo, reziduojančio
Tarptautiniame vertėjų ir rašytojų centre,
stipendijos laimėtoju tapo poetas, vertėjas
Antanas A. Jonynas, kurio kūrybinis sumanymas
yra tęsti darbą verčiant Martyno Liudviko Rėzos
vokiškai rašytą poeziją į lietuvių kalbą.

  Įvertinti ir paskatinti Tarptautinės kūrybinės tapybos
laboratorijos Neringoje „Pagal Brücke“ (kitaip dar
vadinamos tapybos pleneru „Nidos ekspresija“)
dalyviai: Sergijus Duplijus (Sergii Duplii) iš Ukrainos,
Jonas Lenkutis,  Bronius Leonavičius. 
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 Martyno Liudviko Rėzos kultūros ir meno
premija pirmą kartą skirta porai – Jūratei
Bučmytei ir Albertui Krajinskui. 

  Šie kūrėjai įvertinti už ryškų meninį indėlį
tarptautinės Kuršių nerijos vardo ir
kultūrinės tradicijos sklaidos plotmėje per
parodas, leidybą ir kitas kūrybines formas. 
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  2021 metais kultūros įstaigoms skirta 
 1104,5 tūkst. Eur (2020 m. 1010,5 tūkst.
Eur) savivaldybės biudžeto lėšų.

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno
viešajai bibliotekai – 245,4 tūkst. Eur.

Neringos muziejams – 214,8 tūkst. Eur.

Nidos kultūros ir turizmo informacijos
centrui  „Agila“ – 437,3 tūkst. 

Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centrui
– 207,0  tūkst. Eur.
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  Nacionalinį nematerialaus kultūros
paveldo vertybių sąvadą papildė
poledinė bumbinamoji stintų žvejyba.  
  Savivaldybės pastangomis kiek anksčiau į
minėtą sąvadą buvo įtraukta ir  tradicinių
Kuršmarių burvalčių vėtrungių gamyba.
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Siekis: aktyvi ir sveika
bendruomenė

  Lietuvos tautinis olimpinis komitetas
(LTOK) kartu su Neringos savivaldybe
Tokijo olimpinių žaidynių metu Nidoje
organizavo Olimpinį festivalį, kuris
kurorto gyventojams ir svečiams suteikė
galimybę išbandyti įvairias sporto
veiklas, dalyvauti varžybose ir kt.

  Neringos gimnazijos sporto aikštynai kurorto
bendruomenės nariams nuo praėjusių metų
visuomet atviri vakarais nuo 19 iki 21 val. 
  Žinoma, aikštynas visuomet bus atviras ir tomis
valandomis, kuomet jo nebus  išsinuomoję
stovyklų ar kitų renginių organizatoriai. 
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  Neringos savivaldybė dalinai
finansavo 10 kūno kultūros ir

sporto projektų 
(bendra skirtų lėšų suma – 

36 tūkst. EUR). 
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Ričardo Stuko nuotrauka



 Piniginiais prizais paskatinti 6 geriausi
Neringos savivaldybės sportininkai,
pasiekę aukštų sporto rezultatų: David
Mažeika, Gustas Pipiras, Vėjas Kašėta,
Titas Stirbys, Ema Raudytė, Matas
Mikalajūnas.

 Sudaryta bendradarbiavimo sutartis su
Lietuvos buriuotojų sąjunga.
Bendradarbiavimo sutartimi siekiama
populiarinti buriavimo, kaip laisvalaikio
praleidimo būdo, galimybes Neringoje;
stiprinti buriavimo, kaip sporto šakos,
tradicijas; ugdyti profesionalius
buriavimo sportininkus; akcentuoti
Kuršių nerijos jūrinio kultūros paveldo
elementų svarbą.

Neringos sportininkų
skatinimas

Buriavimo tradicijų
puoselėjimas
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Neringa – verslo investicijoms
patrauklus kurortas
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  Duris atvėrė naujas, visus metus paslaugas siūlantis poilsio ir
sveikatinimo kompleksas „SPA Nida“.

  Rekordiniu sandoriu Lietuvos pajūrio nekilnojamo turto rinkoje tapo
viešbutis „Nidos banga“, po atsinaujinimo pradėjęs savo veiklą.

  Geriausiu nekilnojamojo turto projektu konkurso „Už darnią plėtrą“
kategorijoje „Ateities projektai“ pripažintas  INREAL grupės
plėtojamas poilsio būstų kvartalas Neringoje „Marių vėtrungės“.



Neringa: legenda, kuri įkvepia!

Ataskaitoje naudotos Neringos savivaldybės, Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“
archyvų bei www.canva.com nuotraukos. 

Neringos savivaldybė 
Tel. (8 469) 52 234 
El. paštas meras@neringa.lt 
Adresas Taikos g. 2, 93121 Neringa 
Svetainė https://neringa.lt

mailto:meras@neringa.lt
https://neringa.lt/

