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ĮŽANGINIS ŽODIS
Savivaldybės administracija pagal įstatymų nuostatas organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės
institucijų sprendimų įgyvendinimą, tiesiogiai įgyvendina įstatymus, Vyriausybės nutarimus,
savivaldybės tarybos sprendimus. Nustatyti savivaldybės administracijos struktūrą yra tarybos
kompetencijai tenkantis ypatingai svarbus uždavinys, nes savivaldybės administracijos struktūra turi
būti pajėgi susidoroti su keliamais uždaviniais, kad būtų veiksmingai įgyvendinami įstaigos tikslai,
lemiantys pačios savivaldybės sėkmingą funkcijų vykdymą.
Praėjusiais metais, įkūrus Biudžetinę įstaigą „Paslaugos Neringai“ ir į ją perkėlus dalį pagal
darbo sutartį dirbančių administracijos darbuotojų etatų, administracijoje sumažėjo nuo 88 iki 66
etatų, kas pareikalavo papildomo finansavimo, tačiau pagerino bendrą savivaldybės reitingą.
Neringos savivaldybės administracijai praėję 2017 metai buvo gana sudėtingi, sunkiai sekėsi
užpildyti laisvus etatus, darbuotojų stygius atsiliepė įvykdymo terminų ir darbų kokybei. Tačiau
pavyko įgyvendinti didžiąją dalį užplanuotų darbų, pavyko įgyvendinti nemažai projektų, pradėti
naujų darbų.
Vyriausybės atstovo tarnybos Klaipėdos apskrityje skelbiamos ataskaitos duomenimis,
praėjusiais metais Neringos savivaldybė tarp Klaipėdos regiono savivaldybių buvo geriausiai
dirbanti, gavusi mažiausiai šios tarnybos pastabų.
Neringos savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslintas pajamų planas įvykdytas 103,5 proc.,
tai yra gauta 411,8 tūkst. eurų daugiau pajamų negu planuota. Tačiau lėšų poreikis suplanuotoms
veikloms yra gerokai didesnis, tad rengiant strateginį veiklos planą tenka numatyti finansavimą tik
prioritetiniams darbams.
Neringos savivaldybės administracija ieško papildomo finansavimo: 2017 metais pateikė
paraiškas, projektinę dokumentaciją įgyvendinančioms institucijoms 10 projektų finansavimui gauti
bei vykdė 15 Europos Sąjungos fondų investicijomis finansuojamų projektų veiklas, e-rinkodaros
projektus.
Dėl vaikų ir mokinių skaičiaus mažėjimo švietimo įstaigose, ugdymo įstaigų finansavimas
kelia didelį susirūpinimą tiek politikams, tiek administracijai. Praėjusiais metais ugdymo nebevykdė
Juodkrantės mokykla, nesuformuojamos pilnai iš Mokinio krepšelio lėšų finansuojamos klasės ir
Neringos gimnazijoje. Auga tuščių ugdymo įstaigų išlaikymo kaštai, todėl reikalingos dalykiškos
diskusijos su bendruomene ir ryžtingi politiniai sprendimai.
Aktyviai dirbama socialinės paramos teikimo ir organizavimo srityje. Galima pasidžiaugti
glaudžiu administracijos ir Neringos socialinių paslaugų centro bendradarbiavimu, rengiamais
projektais ir veiklomis. Senstanti bendruomenė ir augantys pragyvenimo kaštai, lėtai augantys
atlyginimai apsunkina mažas pajamas gaunančių šeimų buitį ir gyvenimą, nemažai lėšų skiriama
įvairių pašalpų mokėjimui (išsamiau ataskaitoje), todėl vienas iš prioritetinių strateginių tikslų būtų
mažinti socialinę atskirtį, vykdyti socialinio ir kito būsto plėtrą.
Daug darbų nuveikta tvarkant, atnaujinant, įrengiant ir statant naujus infrastruktūros objektus.
Skirtas dėmesys kultūros paveldo objektų sutvarkymui. Parengtos projektavimo užduotys Urbo
kalno ir gretimos aplinkos sutvarkymo kraštovaizdžio projektui parengti, L. M. Rėzos skulptūros
ekspertizei atlikti, vidinės miškotvarkos projekto keitimui, Pervalkos senųjų kapinių, Juodkrantės
senųjų kapinių dalies, Monbijou vilos, Preilos bibliotekos tvarkybos darbų projektams parengti.
Pristatydamas ataskaitą, dėkoju visam Neringos savivaldybės administracijos kolektyvui,
atsakingai įgyvendinančiam Neringos savivaldybės tarybos nustatytus tikslus ir sprendžiančiam
gyventojams aktualias problemas. Neringos pasiekimai, tarptautiniai įvertinimai būtų neįmanomi be
Neringos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir specialistų indėlio.
Ypatingai esu dėkingas Neringos savivaldybės tarybai, kuri priima aktualius ir visam miestui,
bendruomenei reikalingus sprendimus, įsiklauso į administracijos pasiūlymus ir nuomonę, sudaro
sąlygas bei galimybes sėkmingai, sklandžiai bei nuosekliai dirbti.
Algimantas Vyšniauskas

Administracijos direktorius
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ADMINISTRACIJOS STRŪKTŪRA
Neringos savivaldybės administracijos struktūrą sudaro:
2 politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai:
1. Administracijos direktorius;
2. Direktoriaus pavaduotojas.
13 skyrių:
1. Architektūros;
2. Biudžeto;
3. Buhalterinės apskaitos;
4. Civilinės metrikacijos;
5. Dokumentų valdymo ir ūkio;
6. Informacinių technologijų plėtros;
7. Juridinis, personalo ir viešųjų pirkimų;
8. Kultūros;
9. Miesto tvarkymo ir statybos;
10. Socialinės paramos;
11. Švietimo ir sporto;
12. Verslo ir strateginės plėtros;
13. Vaiko teisių apsaugos ir jaunimo reikalų.
1 tarnyba:
1. Centralizuota vidaus audito
4 į administracijos struktūrinius padalinius neįeinantys viešojo administravimo
valstybės tarnautojai:
1. savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas);
2. vyriausiasis specialistas (atstovas spaudai, ryšiams su visuomene);
3. vyriausiasis specialistas (civilinei saugai ir mobilizacijai);
4. vyriausiasis specialistas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius).
2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis Neringos savivaldybės administracijoje patvirtintų
pareigybių: 49 karjeros valstybės tarnautojų pareigybės ir 17 darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis skaičius ženkliai sumažėjo, kadangi Dokumentų
valdymo ir ūkio skyriaus valytojai, kontrolės postų kasininkai bei Civilinės ir priešgaisrinės saugos
tarnybos ugniagesiai buvo perkelti į Biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai“ struktūrą.
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ARCHITEKTŪROS SKYRIUS
2017 m. konsultuoti statytojai (užsakovai) statybų, teritorijų planavimo, žemėtvarkos,
adresų suteikimo, išorinės reklamos įrengimo, prekybos ir paslaugų teikimo vietų įrengimo
Neringos savivaldybės teritorijoje klausimais, buvo rengiami specialieji architektūros reikalavimai
įvairios paskirties statinių projektavimui ir planavimo sąlygos teritorijų planavimo dokumentams
rengti, rengtos projektavimo užduotys numatomiems savivaldybės objektams projektuoti, buvo
išduodami statybą leidžiantys dokumentai ir išorinės reklamos įrengimo leidimai.
Teritorijų planavimas. Architektūros skyrius atlieka pagrindinį organizacinį darbą
rengiant, derinant bei tvirtinant detaliuosius planus. 2017 metais buvo inicijuotas 1 detaliojo plano
korektūros rengimas – Neringos savivaldybės tarybos 2001 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. 93
patvirtinto teritorijos L. Rėzos g. 6A, SP UAB „Neringos vanduo“ Kalno g. 1/L.Rėzos g. 6,
Juodkrantės gyv., detaliojo plano, sklypų Nr. 2, 5A ir 6 dalyje, koregavimas. Tarp iniciatoriaus ir
Neringos savivaldybės administracijos (planavimo organizatoriaus) buvo pasirašyta teritorijų
planavimo proceso inicijavimo sutartis, patvirtinti planavimo tikslai ir programa.
1 diagrama
Planavimo sąlygų išdavimas teritorijų planavimo dokumentų rengimui 2007-2017 m.
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2017 metais įvyko 10 Neringos savivaldybės teritorijų planavimo komisijos posėdžių,
buvo derinama 10 teritorijų planavimo dokumentų, iš jų: 3 dealieji planai, specialusis planas bei
6 detaliųjų planų korektūros techninio projekto rengimo metu.
2017 metais patvirtinti 2 detalieji planai ir 6 detaliųjų planų korektūros techninio projekto
rengimo metu.
Žemės sklypų formavimas ir pertvarkymas. Buvo ruošiami dokumentai pirkimams,
žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų bei toponuotraukų atlikimui įsigyti. Taip pat buvo
ruošiami dokumentai detaliaisiais planais suformuotų žemės sklypų kadastriniams matavimams
atlikti.
Gavus prašymus ir atsižvelgus į Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrąjį
planą 2 žemės sklypams buvo pakeisti žemės naudojimo būdai ir nustatytos jų vertės.
Pagal patvirtintus detaliuosius planus 2 miško žemės paskirties sklypai buvo paversti
kitomis naudmenomis.
2017 m. Neringos savivaldybei panaudos teise buvo perduoti valdyti 2 žemės sklypai arba
žemės sklypo dalys.
Išnagrinėjus pateiktus prašymus, praėjusiais metais buvo paruošta 16 administracijos
direktoriaus įsakymų dėl leidimo rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus,
nustatyta 16 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimų su
preliminariomis žemės sklypų ribų schemomis, taip pat paruošti 5 motyvuoti atsakymai, nurodant
šių prašymų netenkinimo priežastis. 2017 m. administracijos direktoriaus įsakymais buvo patvirtinti
7 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektai (2 diagrama).
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2 diagrama
Žemės sklypo plano (projekto) rengimo reikalavimų išdavimas 2011-2017 m.
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Statybos sritis. Praėjusiais metais buvo nagrinėjami statytojų (užsakovų) pateikiami
prašymai ir dokumentai specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti. Parengti ir pateikti
pareiškėjams 24 specialieji architektūros reikalavimai įvairios paskirties statinių projektavimui
(3 diagrama).
3 diagrama
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2017 metais parengtos 6 projektavimo užduotys (techninės užduotys) savivaldybės įvairios
paskirties statinių ir susisiekimo komunikacijų – kelių (gatvių) projektams rengti.
Taip pat konsultuoti asmenys dėl įvairių pastatų statybos, rekonstrukcijos, remontų,
nesudėtingų ar laikinų statinių, jų statybos dokumentacijos paruošimo. 2017 metais išduotas
61 statybą leidžiantis dokumentas. Statybą leidžiančių dokumentų išdavimo skaičiai 2011-2017
metais pateikiami 4 diagramoje.
4 diagrama
Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas 2011-2017 m.
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2017 metais buvo atlikti 7 projektinių pasiūlymų viešinimai, iš jų:
 2 pagal Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nuostatas;
 3 patenkančių į visuomenei svarbių statinių sąrašą;
 4 pagal Pajūrio juostos įstatymo nuostatas.
Neringos savivaldybės administracijoje 2017 m. buvo išduotos 2 pažymos apie naujai
suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų)) (statinio (-ių)) galimybę naudoti
pagal paskirtį.
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Išorinės reklamos įrengimas. 2017 m. išduota 17 išorinės reklamos įrengimo Neringos
savivaldybės teritorijoje leidimų. Vykdant išorinės reklamos patikrinimus, dėmesys skirtas
prevencinei informacijai – paslaugų teikėjams primintos išorinės reklamos įrengimo taisyklės.
Išorinės reklamos įrengimų leidimų išdavimo kitimas 2008–2017 metais pateikiamas 5 diagramoje.
5 diagrama
Išorinės reklamos įrengimo leidimų išdavimas 2008-2017 m.
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Viešųjų vietų prekiauti ar teikti paslaugas schemų parengimas. Verslo ir strateginės
plėtros skyriaus prašymu Architektūros skyrius įvertinęs gautus fizinių asmenų prašymus dėl
papildomų laikinų prekybos ar paslaugų teikimo viešųjų vietų nustatymo, nagrinėjo esamas
situacijas ir parengė bei suderino 6 naujas pageidaujamų paslaugų teikimo vietų schemas
savivaldybės teritorijoje.
Adresų suteikimas ir keitimas. Praėjusiais metais Neringos savivaldybės administracijoje
buvo parengta 30 administracijos direktoriaus įsakymų, kuriais buvo suteikti, pakeisti arba
panaikintai 197 adresai (2016 m. – 46 įsakymai, 166 adresai).
Paminklotvarkos sritis. Praėjusiais metais buvo surašyti 9 kultūros paveldo objektų
būklės patikrinimo aktai. Savivaldybės iniciatyva nustatytos dviejų nekilnojamo kultūros paveldo
objektų vertingosios savybės – žvejo namo Lotmiškio g. 13A ir Hermano Blodės viešbučio. Taip
pat nustatytos Nidos švyturio statinių komplekso vertingosios savybės. Visi šeši komplekso statiniai
įtraukti į kultūros paveldo registrą. 2017 m. atlikta paminklo Liudvikui Rėzai ir užpustytam
Karvaičių kaimui atminti ekspertizė, parengta
paraiška ir pateikta Kultūros
paveldo departamentui gauti dalinį
finansavimą
šios
skulptūros
tvarkybai.
2017
m.
parengtos
projektavimo užduotys –
Urbo
kalno
ir
gretimos
aplinkos
sutvarkymo kraštovaizdžio projektui
parengti, Liudviko Rėzos skulptūros
ekspertizei
atlikti,
vidinės
miškotvarkos projekto keitimui,
Pervalkos
senųjų
kapinių,
Juodkrantės senųjų kapinių dalies,
Monbijou vilos tvarkybos darbų
projektams parengti.
Neringoje
organizuoti
Europos paveldo dienai paminėti Inicijuotas Europos paveldo dienų minėjimas
skirti renginiai, kurių tema buvo „Kultūrinis kraštovaizdis: nuo piliakalnių iki miesto bokštų”. Vyko
ekskursijos: „Nidos dailininkų kolonijos takais“, Neringos gimnazijos moksleivių į Nidos švyturį,
plaukimas kurėnu siekiant pažinti Nidos kraštovaizdį nuo Kuršių marių pusės. L. Rėzos kultūros
centre atidaryta Neringos meno mokyklos mokinių (vaikų ir suaugusiųjų) paroda Neringos
kraštovaizdžio tema.
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BIUDŽETO SKYRIUS
2017 m. vasario 23 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-35 buvo
patvirtintas 2017 metų savivaldybės biudžetas, kurį sudarė 9245,9 tūkst. Eur. prognozuojamų
pajamų ir 1511,1 tūkst. Eur praėjusių metų pajamų nepanaudota dalis, 10757,0 tūkst. Eur.
asignavimų.
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, ministerijų priimtų teisės aktų,
Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimo bei viršplaninių lėšų paskirstymo 2017 metais
biudžeto apimtis buvo tikslinama 12 kartų ir metų pabaigoje sudarė 11611,2 tūkst. Eur pajamų ir
11611,2 tūkst. Eur asignavimų.
2017 m. sausio 1-ąją apyvartinių lėšų likutis sudarė 1511,1 tūkst. Eur, iš jų: 121,4 tūkst.
Eur. pajamų įmokų ir kitų programų lėšos ir 1389,7 tūkst. Eur biudžeto lėšos. Duomenys apie
savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų vykdymo struktūrą pateikiama 6 diagramoje.
6 diagrama
2017 m. savivaldybės biudžeto pajamų struktūra (tūkst. Eur)
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Diagramoje matyti, kad didelę dalį patvirtinto 2017 metų savivaldybės biudžeto sudaro
mokesčiai – 73 proc., iš jų: gyventojų pajamų mokestis 5822,7 tūkst. Eur. (48 proc.), kiti mokesčiai
2954,3 tūkst. Eur (25 proc.). Dotacijos sudaro 9 proc. visų biudžeto pajamų. Likusią pajamų dalį
sudarė kitos pajamos 651,7 tūkst. Eur (5 proc.). Praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis –
1511,1 tūkst. Eur (13 proc.).
Prognozuota pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) suma sudarė
5510,0 tūkst. Eur. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas nustatė GPM dalį, tenkančią visų
savivaldybių biudžetams nuo pajamų į nacionalinį biudžetą – 78,17 procento.
Planuotos 2017 metų kitos pajamos sudarė 433,0 tūkst. Eur, o mokesčiai 7823,0 tūkst. Eur.
Prognozuotos pajamos 2017 metais buvo gerai renkamos, todėl savivaldybės taryba, atsižvelgdama
į patvirtinto plano vykdymą, patikslino pajamų planą ir paskirstė 736,0 tūkst. Eur viršplaninių
pajamų. Savivaldybės tarybos patvirtinto ir metų eigoje patikslinto 2017 metų biudžeto pajamų
plano įvykdymas pagal atskiras pajamų rūšis pateiktas 1 lentelėje.
Įvykdymas
Patikslintas
Pajamų pavadinimas
Faktas
tūkst.
planas
proc.
Eur
MOKESČIAI
8399,7
8777,0
377,3
104,5
Pajamų ir pelno mokesčiai
5510,0
5822,7
312,7
105,7
Gyventojų pajamų mokestis iš viso
5510,0
5822,7
312,7
105,7
Turto mokesčiai
637,7
651,0
13,3
102,1
Nekilnojamojo turto mokestis
634,0
645,6
11,6
101,2
Paveldimo turto mokestis
3,7
5,4
1,7
145,9
Prekių ir paslaugų mokesčiai
2252,0
2303,3
51,3
102,3
Mokestis už aplinkos teršimą
6,0
6,8
0,8
113,3
Valstybės rinkliavos
12,0
12,4
0,4
103,3
Vietinės rinkliavos
2234,0
2284,1
50,1
102,2
2018, Neringa

DOTACIJOS
1108,1
1083,2
24,9
97,8
Speciali tikslinė dotacija:
1002,4
984,9
17,5
98,2
Lėšos valstybinėms (perduotoms
247,9
230,6
17,3
93,0
savivaldybėms) funkcijoms atlikti
Lėšos mokinio krepšeliui finansuoti
325,5
325,5
0
100
Valstybės investicijų programoje
315,2
315,1
0,1
99,9
numatytiems projektams finansuoti
Bendrosios dotacijos kompensacija
12,0
12,0
0
100
Dotacijos iš kitų valdymo lygių
101,8
101,7
0,1
99,9
Europos Sąjungos finansinės paramos
105,7
98,3
7,4
93,0
lėšos
KITOS PAJAMOS
592,3
651,7
59,4
110,0
Turto pajamos
117,0
138,3
21,3
118,2
Nuomos mokestis už valstybinę žemę
ir valstybinio vidaus vandenų fondo 116,0
133,6
17,6
115,2
vandens telkinius
Mokestis už valstybinius gamtos
1,0
3,8
2,8
380
išteklius
Pajamos už prekes ir paslaugas
418,3
363,4
54,9
86,9
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos
5,0
15,6
10,6
104
Kitos neišvardytos pajamos
52,0
134,4
82,4
258,5
Visi mokesčiai, dotacijos ir pajamos
10100,1
10511,9
411,8
100
(1+11+19)
2017 metų pradžios apyvartinių lėšų
1511,1
1511,1
0
100
likutis
IŠ VISO:
11611,2
12023,0
411,8
103,5
Neringos savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymas 2017 m. gruodžio 31 d. (1 lentelė)
Neringos savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslintas pajamų planas įvykdytas
103,5 proc., tai yra gauta 411,8 tūkst. Eur daugiau pajamų negu planuota.
2017 metais pagal patikslintą planą liko nepanaudota 24,9 tūkst. Eur specialiųjų tikslinių
dotacijų. Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, valstybės investicijų
programoje numatytiems projektams finansuoti ir dotacijos iš kitų valdymo lygių grąžintos
Valstybės biudžetui.
Pajamų ir pelno mokesčių planas įvykdytas 105,7 proc., arba gauta 312,7 tūkst. Eur
daugiau pajamų negu planuota.
Kitų pajamų planas įvykdytas 110,0 proc., arba gauta 59,4 tūkst. Eur daugiau pajamų, iš to
skaičiaus turto pajamų planas įvykdytas 118,2 proc. arba gauta 21,3 tūkst. Eur daugiau pajamų.
Pajamų už prekes ir paslaugas planas įvykdytas 86,9 proc. arba gauta 54,9 tūkst. Eur mažiau
pajamų.
Tvirtinant savivaldybės biudžetą 2017 m. sausio 1 d. laisvi biudžeto lėšų likučiai –
1511,1 tūkst. Eur, nukreipti įsiskolinimų ir paskolų dengimui. 2017 metų eigoje paskirstyti
1389,7 tūkst. Eur laisvi biudžeto lėšų likučiai, kurie, nukreipti įsiskolinimų dengimui ir kitoms
išlaidoms, iš jų didžioji dalis skirta 550,3 tūkst. Eur savivaldybės būsto statybai, 462,4 tūkst. Eur
viešųjų erdvių tvarkymui, atnaujinimui ir priežiūrai, 282,0 tūkst. Eur savivaldybės finansinių
įsipareigojimų vykdymui.
2017 metais į Neringos savivaldybės biudžetą dėl savivaldybės tarybos sprendimais
suteiktų mokesčių lengvatų savivaldybės biudžeto sąskaita negauta 156,7 tūkst. Eur pajamų, iš jų:
valstybinės žemės ir valstybinio vandens fondo telkinių nuomos mokesčio – 72,9 tūkst. Eur,
nekilnojamojo turto mokesčio – 83,8 tūkst. Eur.
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Visos gautos Savivaldybės biudžeto pajamos nukreipiamos tam tikroms savivaldybės
funkcijoms, numatytoms Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, vykdyti. 2017 m.
biudžeto išlaidos pagal valstybės funkcijų klasifikaciją pateiktos 2 lentelėje.
Išlaidos pagal funkcinę Patikslintas
Įvykdyta
Įvykdymo
Įvykdymas
klasifikaciją
planas
procentas
tūkst. Eur
Bendros valstybės paslaugos 2364,8
2164,8
91,5
200,0
Gynyba
26,4
21,4
81,1
5,0
Viešoji tvarka ir visuomenės 102,4
98,5
96,2
3,9
apsauga
Ekonomika
1468,8
1315,5
86,9
153,3
Aplinkos apsauga
1628,7
1513,3
92,9
115,4
Būstas ir komunalinis ūkis
1680,1
1227,7
73,1
452,4
Sveikatos apsauga
92,2
91,4
99,1
0,8
Poilsis, kultūra ir religija
1949,7
1818,1
93,3
131,6
Švietimas
1979,1
1843,2
93,1
135,9
Socialinė apsauga
319,0
275,3
86,3
43,7
IŠ VISO:
11611,2
10369,2
89,3
1242,0
2017 m. biudžeto išlaidos pagal valstybės funkcijų klasifikaciją, tūkst. Eur (2 lentelė)
Bendrų valstybės paslaugų (01) išlaidų planas įvykdytas 91,5 proc., nepanaudota 200,0 tūkst.
Eur skirtų lėšų.
Gynybos paslaugų (02) planas įvykdytas 81,1 proc., 5,0 tūkst. Eur nepanaudota mobilizacijos
administravimui (deleguota funkcija).
Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos (03) planas įvykdytas 96,2 proc., nepanaudota 3,9
tūkst. Eur skirtų lėšų.
Ekonomikos (04) planas įvykdytas 86,9 proc., nepanaudota 153,3 tūkst. Eur skirtų lėšų.
Aplinkos apsaugos (05) planas įvykdytas 92,9 proc., nepanaudota 115,4 tūkst. Eur skirtų lėšų.
Būsto ir komunalinio ūkio (06) planas įvykdytas 73,1 proc., nepanaudota 452,4 tūkst. Eur
skirtų lėšų.
Sveikatos apsaugos (07) planas įvykdytas 99,1 proc., nepanaudota 0,8 tūkst. Eur skirtų lėšų.
Poilsio, kultūros ir religijos (08) planas įvykdytas 93,3 proc., nepanaudota 131,6 tūkst. Eur.
Švietimo (09) planas įvykdytas 93,1 proc., nepanaudota 135,9 tūkst. Eur.
Socialinės apsaugos (10) planas įvykdytas 86,3 proc., nepanaudota 43,7 tūkst. Eur.
2017 m. Savivaldybės biudžetas buvo sudarytas programiniu principu, tai yra, asignavimai
paskirstyti savivaldybės tarybos patvirtintoms 8 programoms vykdyti (3 lentelė).
Eil. Programos pavadinimas
Patikslintas Įvykdyta
Įvykdymo Įvykdymas
Nr.
planas
procentas
tūkst. Eur
1.
Savivaldybės valdymo programa
2498,5
2289,5
91,6
209,0
2.
Ugdymo ir sporto veiklos programa
2086,0
1945,7
93,3
140,3
3.
Kultūros
ir
jaunimo
veiklos 1543,7
1416,7
91,8
530,6
programa
4.
Socialinės paramos programa
1137,6
885,6
77,8
252,0
5.
Miesto infrastruktūros priežiūros ir 3584,9
3219,5
89,8
365,4
plėtros programa
6.
Aplinkos apsaugos programa
530,7
418,4
78,8
112,3
7.
Turizmo, rekreacijos, smulkaus ir 134,7
99,5
73,9
35,2
vidutinio verslo programa
8.
Sveikatos priežiūros programa
95,1
94,3
99,2
0,8
IŠ VISO:
11611,2
10369,2
89,3
1242,0
2017 m. biudžeto asignavimai pagal programas, tūkst. Eur (3 lentelė)
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Patikslintas 2017 metų asignavimų planas įvykdytas 89,3 proc.
2017 metų pabaigoje asignavimų valdytojai į savivaldybės biudžetą grąžino 82,7 tūkst. Eur
nepanaudotų biudžeto asignavimų.
2017 metų pabaigoje biudžetinės įstaigos negrąžino pajamų įmokų likučių į biudžetą, o
pasiliko savo įstaigos banko sąskaitose.
2017 metų gruodžio 31 d. laisvų lėšų likutis sudarė 1653,8 tūkst. Eur, iš jų: 11,0 tūkst. Eur
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, 130,6 tūkst. Eur biudžetinių įstaigų
pajamų įmokos, 1,6 tūkst. Eur ES finansinės paramos lėšos, 1510,6 tūkst. Eur savarankiškoms
funkcijoms vykdyti.
2016-2017 metų biudžeto pajamų vykdymo palyginamieji duomenys (4 lentelė)
Pajamų pavadinimas
2016
m. 2017
m. Įvykdymo rodiklių
įvykdymas
įvykdymas
palyginimas
tūkst.
proc.
Eur
MOKESČIAI
8011,4
8777,0
765,6
8,7
Pajamų ir pelno mokesčiai
4618,0
5822,7
1204,7
20,7
Gyventojų pajamų mokestis iš viso
4618,0
5822,7
1204,7
20,7
Turto mokesčiai
1113,4
651,0
462,4
71,0
Nekilnojamojo turto mokestis
1111,2
645,6
465,6
72,1
Paveldimo turto mokestis
2,2
5,4
3,2
59,2
Prekių ir paslaugų mokesčiai
2280,0
2303,3
23,3
1,0
Mokestis už aplinkos teršimą
4,3
6,8
2,5
36,8
Valstybės rinkliavos
11,5
12,4
0,9
7,2
Vietinės rinkliavos
2264,2
2284,1
19,9
0,9
DOTACIJOS
2303,8
1083,2
1220,6
112,7
Speciali tikslinė dotacija:
1598,4
984,9
613,5
62,3
Lėšos valstybinėms (perduotoms 222,4
230,6
8,2
3,6
savivaldybėms) funkcijoms atlikti
Lėšos mokinio krepšeliui finasuoti
Valstybės investicijų programoje
numatytiems projektams finansuoti
Bendrosios dotacijos kompensacija
Dotacijos iš kitų valdymo lygių

323,4
1052,6

325,5
315,1

2,1
737,5

0,6
234,0

634,0
71,4

12,0
101,7

622,0
30,3

5183,3
29,8

Europos Sąjungos finansinės paramos
lėšos
KITOS PAJAMOS
Turto pajamos
Nuomos mokestis už valstybinę žemę
ir valstybinio vidaus vandenų fondo
vandens telkinius
Mokestis už valstybinius gamtos
išteklius
Pajamos už prekes ir paslaugas
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos
Kitos neišvardytos pajamos
Visi mokesčiai, dotacijos ir pajamos (
1+11+19)
Metų pradžios apyvartinių lėšų likutis
IŠ VISO:

0

98,3

98,3

98,3

599,5
161,1
153,7

651,7
138,3
133,6

52,2
22,8
20,1

8,0
16,5
15,0

6,5

3,8

2,7

71,0

301,8
19,5
117,1
10914,7

363,4
15,6
134,4
10511,9

61,6
3,9
17,3
402,8

17,0
25,0
12,9
3,8

997,9
10912,6

1511,1
12023,0

513,2
110,4

34,0
9,2
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Neringos savivaldybės 2016-2017 m. biudžeto asignavimų vykdymo pagal programas
palyginamieji duomenys (5 lentelė)
2016
m. 2017
m. Įvykdymo
įvykdymas
įvykdymas
palyginimas
tūkst. Eur
Savivaldybės valdymo programa
1844,9
2289,5
444,6
Ugdymo ir sporto veiklos programa
1922,2
1945,7
23,5
Kultūros
ir
jaunimo
veiklos 1251,1
1416,7
165,6
programa
Socialinės paramos programa
831,8
885,6
53,8
Miesto infrastruktūros priežiūros ir 3321,0
3219,5
101,5
plėtros programa
Aplinkos apsaugos programa
293,7
418,4
124,7
Turizmo, rekreacijos, smulkaus ir 85,5
99,5
14,0
vidutinio verslo programa
Sveikatos priežiūros programa
533,4
94,3
449,1
IŠ VISO:
10083,6
10369,2
285,6

Eil. Programos pavadinimas
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

rodiklių
proc.
19,4
1,2
11,7
6,1
3,2
29,8
14,1
465,6
2,8

Neringos savivaldybės skoliniai įsipareigojimai. Bendros savivaldybės biudžeto lėšų
mokėtinos (kreditinis įsiskolinimas) sumos 2017 metų pabaigoje sudarė 1227,7 tūkst. Lt, iš jų:
1125,9 tūkst. Eur ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai (paskolų grąžinimas ir kiti ilgalaikiai
įsiskolinimai), 98,4 tūkst. Eur sudarė savivaldybės administracijos ir 3,4 tūkst. Eur kitų biudžetinių
įstaigų.
Bendros savivaldybės gautinos sumos 2017 metų pabaigoje sudarė 24,1 tūkst. Eur.
Neringos savivaldybės skola bankams 2017 m. gruodžio 31-ąją siekė 811,2 tūkst. Eur. Tai
ilgalaikės paskolos investiciniam projektui „Gyvenamųjų namų naujos statybos Purvynės g. 21, 23,
25, 27, 29, Nidos gyv. Neringa“.
2017 m. buvo bendradarbiaujama su LR Valstybės kontrole: teikiami duomenys
planavimo, apskaitos klausimais ir kita reikalinga informacija patikrinimui. Kas mėnesį buvo
vykdoma pajamų ir asignavimų planų vykdymo analizė. Buvo vykdoma kontrolė, kad asignavimų
valdytojai asignavimus naudotų pagal paskirtį ir neviršytų patvirtinto asignavimų plano.
Praėjusiais metais parengti 86 tarybos sprendimų projektai, kurių didžiąją dalį sudarė
klausimai dėl nekilnojamojo turto mokesčio ir žemės nuomos mokesčio lengvatų suteikimo bei
tvarkų aprašų parengimas.
Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimas. 2017 metų valstybinės žemės
nuomos mokesčiui skaičiuoti duomenys informacinėje sistemoje MASIS iš 2016 metų buvo perkelti
į 2017 metus ir koreguoti pagal Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus
(toliau – NŽT) bei valstybinės žemės nuomininkų ir (ar) naudotojų pateiktus duomenis. Informacinė
sistema MASIS buvo atnaujinta, kad būtų galima gauti nekadastrinių žemės sklypų vertes iš
VĮ Registrų centras internetu.
Mokesčio mokėtojų, įregistruotų informacinėje sistemoje MASIS, skaičius:
 juridinių asmenų – 216, sklypų (dalių) skaičius – 298, mokesčio suma – 82436,29 Eur;
 fizinių asmenų – 1794, sklypų (dalių) skaičius – 2105, mokesčio suma – 61139,60 Eur.
Juridiniams asmenims buvo išsiųsti pranešimai, informacija patalpinta Neringos
savivaldybės internetiniame tinklalapyje. Juridinių asmenų pateiktos deklaracijos registruojamos,
vienas egzempliorius patvirtinamas ir grąžinamas. 2017 metais užregistruota 90 deklaracijų.
Fiziniams asmenims mokestis apskaičiuotas, suformuoti ir išsiųsti pranešimai bei kvitai.
Nuolat tikslinami asmenų kontaktiniai adresai pagal asmenų pateiktą informaciją bei tikslinant
informaciją Gyventojų registro duomenų bazėje.
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Neringos savivaldybės tarybos 2017-05-18 sprendimu Nr. T1-95 „Dėl nuomos mokesčio
už valstybinę žemę tarifo 2017 metams nustatymo“ nustatyti tokio paties dydžio tarifai, kaip ir
praėjusiais metais.
Vadovaujantis Mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Neringos
savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. T1-97 „Dėl mokesčių lengvatų teikimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“, parengti 46 Neringos savivaldybės tarybos sprendimų projektai dėl
mokesčių lengvatų suteikimo fiziniams ir juridiniams asmenims.
Savivaldybės tarybos sprendimu nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio ir
nekilnojamojo turto mokesčio buvo atleistos UAB „Neringos energija“, UAB „Neringos vanduo“ ir
UAB „Neringos komunalininkas“ (6 bei 7 lentelės).
6 lentelė
Nekilnojamojo turto mokestis
Asmens pavadinimas / pavardė
Lengvatos dydis, proc.
Lengvatos suma, Eur
UAB „Neringos vanduo“
100
2931,00
UAB „Neringos energija“
100
11131,00
UAB „Neringos komunalininkas”
100
7852,00
IŠ VISO
21914,00
7 lentelė
Valstybinės žemės nuomos mokestis
Asmens pavadinimas / pavardė
Lengvatos dydis, proc.
Lengvatos suma, Eur
UAB „Neringos vanduo“
100
45891,17
UAB „Neringos energija“
100
8334,47
UAB „Neringos komunalininkas”
100
6357,28
IŠ VISO
60582,92
Parengti ir patvirtinti Tarybos sprendimai dėl 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio
lengvatos bei valstybinio žemės nuomos mokesčio lengvatos fiziniams ir juridiniams asmenims.
8 lentelė
Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos
Asmens pavadinimas / pavardė
Lengvatos dydis, proc. Lengvatos suma, Eur
UAB „Grobšto ragas“
40
2040,80
UAB „Res maris“
40
1714,40
UAB „Nidos pastogė“
40
544,00
UAB „Geras poilsis“
40
3276,80
UAB „Nidos stiegė“
40
853,60
UAB „Nidos kempingas“
40
2550,00
UAB „Nidos skalva“
40
2764,00
UAB „Sandworks“
40
9487,20
UAB „Nidos perlas“
40
1160,80
AB poilsio namai „Ąžuolynas“
40
10396,00
UAB „Felikso užeiga“
40
250,00
UAB „Regmonida“
40
869,60
UAB „Kuršis“
40
1055,20
AB „Jūratė“
40
12777,60
AB „Žemaitijos pienas“
40
1964,00
UAB „Žemprojektas“
40
7648,00
A.Venckienės individuali įmonė
40
1122,80
A.Kareivos individuali įmonė
40
1178,00
Girdutės Dromantienės įmonė
40
100,00
Galina Keblienė
40
96,40
IŠ VISO
61849,20

2018, Neringa

9 lentelė
Valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos
Asmens pavadinimas / pavardė
Lengvatos
proc.
UAB „Grobšto ragas“
40
UAB „Nidos stiegė“
40
UAB „Nidos skalva“
40
UAB „Sandworks“
40
UAB „Nidos perlas“
40
AB poilsio namai „Ąžuolynas“
40
UAB „Felikso užeiga“
40
UAB „Kuršis“
40
AB „Jūratė“
40
UAB „Res maris“
40
AB „Žemaitijos pienas“
40
A.Kareivos individuali įmonė
40
A.Venckienės individuali įmonė
40
Arūnas Burkšas
40
Danutė Gintautienė
40
Regina Mockienė
40
Egidijus Vičius
40
Zofija Šopienė
40
Olga Fedorčeva
40
Vitalija Teresa Jonušienė
40
IŠ VISO

dydis, Lengvatos suma, Eur
458,86
313,89
1794,02
586,44
626,64
572,78
161,26
197,96
1958,11
294,25
456,72
140,13
242,34
3450,60
140,10
186,88
597,54
57,09
67,66
51,02
12354,29

Pritaikius Neringos savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą 0,015 ha neapmokestinamo
dydžio lengvatą asmenims, kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis ir asmenims,
kuriems sukako senatvės pensijos amžius, mokesčio sumažėjimas sudaro 8409,64 Eur.
Mokesčių mokėtojų skaičius didėja, nes juridiniai asmenys perleidžia nekilnojamąjį turtą
atskirais turtiniais vienetais. Kasmet siunčiama vis daugiau pranešimų apie žemės nuomos mokestį.
Išsiųsta pranešimų apie žemės nuomos mokestį: juridiniams asmenims 2017 m. – 216, 2016 m. –
197, fiziniams asmenims 2017 m. – 1794, 2016 m. – 1733. Į valstybinės žemės nuomos mokesčio
surenkamąją sąskaitą gauta: 2017 m. 133420,35 Eur, 2016 m. – 153302,48 Eur. Parengta
savivaldybės tarybos sprendimo projektų dėl mokesčių lengvatų suteikimo: 2017 m. – 46, 2016 m.
– 45, suteikta mokesčių lengvatų suma: 2017 m. 156700,41 Eur, 2016 m. – 155663,59 Eur.
Mažėja bankrutuojančių juridinių asmenų. Kai bus baigtos šiuo metu vykdomos bankroto
procedūros ir juridiniai asmenys bus išregistruoti iš Juridinių asmenų registro, bus ruošiamas
savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška ir
pasibaigusia bei jos nurašymo iš mokesčio apskaitos.
Savivaldybės kontrolieriui buvo pateikta bei 2017 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. T1-132
patvirtinta Neringos savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo
teise valdomo valstybės turto 2016 metų ataskaita.
Duomenys apie valstybinės žemės nuomininkus, nevykdančius sutartinių įsipareigojimų,
pateikti Nacionalinės žemės tarnybai. Į šią instituciją kreiptasi dėl valstybinės žemės nuomos
sutarčių nutraukimo, kuomet nekilnojamojo turto savininkai pasikeitę ir nemoka mokesčio už
nuomojamą sklypą. Pagal asmenų prašymus buvo išduodamos pažymos apie fizinių ir juridinių
asmenų įsiskolinimus už valstybinės žemės nuomą. Asmenims, laiku nesumokėjusiems žemės
nuomos mokesčio, parengti ir išsiųsti prašymai.
Pareikšti ir patikslinti kreditoriniai reikalavimai bankrutuojančių įmonių bankroto
administratoriams, organizuotas atstovavimas kaip kreditoriaus bankrutuojančiose įmonėse.
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Parengta savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise
valdomo valstybės turto 2016 metų ataskaita. Suvesti duomenys apie valstybės turtą, valdomą
patikėjimo teise, į Valstybės turto informacinę paieškos sistemą VTIPS.
Vykdytos daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo priežiūros ir konsultavimo
funkcijos. 50-čiai daugiabučių gyvenamųjų namų buvo organizuoti susirinkimai/ balsavimas raštu
dėl daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo.
Parengtas 61 Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas dėl
administratoriaus skyrimo daugiabučiams gyvenamiesiems namams, 5 įsakymų projektai dėl
administravimo pabaigos.
Įteisinti ir perduoti viešajam vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui vandens tiekimo ir
nuotekų tinklai; reorganizuota į biudžetinę įstaigą savivaldybės įmonė, organizuotas ir atliktas
nepriklausomas auditas, perimtas turtas- gyvenamieji pastatai, butai ir priklausiniai į Neringos
savivaldybės administracijos balansą. Inicijuotas Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas dėl
Vandens gręžinio, adresu Žaliojo kel. 2, perėmimo savivaldybės nuosavybėn.
Vidaus ir išorės problemos ir siūlomi sprendimo būdai. Kasmet susiduriama su
problema, kuomet asmenys deklaruoja gyvenamąją vietą Neringoje, tačiau realiai ten negyvena,
nėra įrengtų pašto dėžučių, todėl laiškai grįžta, adresatų surasti nėra galimybės. Kita problema –
dalis žemės nuomininkų išvykę gyventi į užsienį, todėl negauna pranešimų.
Šiuo metu naudojama informacinės sistemos MASIS versija morališkai pasenusi (nėra
galimybės siųsti pranešimus elektroniniu paštu), dažni sistemos trikdžiai.
Kita problema – kai kurie asmenys įsigyja nekilnojamąjį turtą ir įsiregistruoja
Nekilnojamojo turto registre, tačiau neįsiregistruoja žemės nuomos teisės. Identifikavus turto
savininką, koreguojamas žemės nuomos mokestis praėjusiuose mokestiniuose laikotarpiuose.
Pagrindinė Finansų planavimo ir apskaitos problema – tai buhalterių kaita, todėl pateikiami
duomenys nesilaikant terminų, trūksta buhalterinių žinių.
Įtraukiant į buhalterinę apskaitą naujai sukurtą (įgytą) ilgalaikį turtą nedetalizuojama jo
sudėtis, dėl to galimas neteisingas turto klasifikavimas ir dėvėjimosi (amortizacijos) laikotarpių
taikymas bei problemos sugedus, remontuojant ar perduodant turtą naudotojams.
Už projektų vykdymą atsakingi skyriai (asmenys) turėtų parengti, suderinti su rangovais
įgyto turto detalizavimo aktus ir pateikti juos Buhalterinės apskaitos skyriui.
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BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIUS
Buhalterinės apskaitos skyrius dirbo vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS) ir 2010 m. pabaigoje patvirtinta nauja apskaitos
politika. Apskaitai vesti administracijoje buvo naudojama apskaitos ir valdymo sistema
„Navision“, kuri atitinka VSAFAS reikalavimus. Darbo užmokesčiui apskaityti naudojama
apskaitos programa „Stekas“. Alksnynės kontrolės poste naudojama sistema „Mokejimai.lt“. Šioje
sistemoje yra fiksuojami mokėjimai, kurie yra įvykdyti per elektroninę bankininkystę. Taip pat
išrašomos sąskaitos faktūros, klientui užpildžius atitinkamus laukelius.
Nuo 2015 metų III ketvirčio pradėta perskaičiuoti 70 esamų ir buvusių valstybės tarnautojų
darbo užmokestį, dėl neproporcingai sumažinto DU (2009 – 2013 m.). Nepriemoka sudaro
77 759,13 eurų, kurie bus išmokami per 5 metus. 2016 m – 5%; 2017 m. – 20%; 2018 m. – 25%;
2019 m. – 25%; 2020 m. 25%.
 2017 išmokėta nepriemokų, dėl neproporcingai sumažinto DU – 12000 eurų;
 2017 metais buvo išrašytos ir išsiųstos pirkėjams 1417 sąskaitos faktūros;
 Biudžeto skyriui parengta 13 raštų dėl asignavimų perkėlimo;
 Suformuota ir Biudžeto skyriui pateikta 333 mokėjimo paraiškos;
 Apskaitoje sutvarkytas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas (pagal 2016 metų
inventorizacijos aprašą);
 Biudžeto skyriui suformuota ir pateikta 582 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
ataskaitų;
 Piniginės operacijos buvo vykdomos naudojantis 54 banko sąskaitomis
(AB Swedbank, AB DNB,);
 Apskaitoje apskaityta ~2000 mokėjimo dokumentų (PVM sąskaitos faktūros,
paraiškos, sutartys)
Informacija apie mokėtinas ir gautinas sumas. Įstaigos 2017 m. gruodžio 31 d.
mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje apskaitomas 98371,23 Eur mokėtinų sumų įsiskolinimas,
iš jų:
 ryšių paslaugos – 494,85 eurai;
 transporto išlaikymas – 1952,26 eurai;
 kitos prekės – 146,98 eurai;
 apmokėjimas ekspertams ir konsultantams – 653,40 eurai;
 komunalinės paslaugos – 4337,12 eurai;
 kitos paslaugos – 17426,68 eurai;
 miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis – 72605,78;
 subsidijos gaminiams – 411,95 eurai;
 socialinė parama pinigais – 14,71 eurai;
 kitiems einamiesiems tikslams – 127,5 eurai;
 kitas nematerialus turtas – 200 eurų.
Gautinos sumos 2017 m. pabaigoje – 17036,20 Eur. Šią sumą sudaro: gautinos sumos už
turto nuomą – 1084,51 eurų; kitos gautinos sumos – 1223,72 eurų; gautini delspinigiai –
13453,97 eurų; gautinos vietinės rinkliavos – 1274 eurų.
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CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS
Civilinės metrikacijos skyrius (toliau — CMS) atliko valstybines (perduotas
savivaldybėms) funkcijas: civilinės būklės aktų registravimo (duomenys 10 lentelėje),
gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos
duomenų tvarkymo (duomenys 12 lentelėje), savivaldybei pagal teisės aktus priskirtų archyvinių
dokumentų tvarkymo. Taip pat CMS vykdė savarankiškąsias funkcijas – tvarkė Neringos
savivaldybės institucijų ir administracijos archyvinius dokumentus, Neringos gyventojams išdavė
pažymas apie šeimos sudėtį (11 lentelė), leidimus laidoti Neringos savivaldybės veikiančiose
kapinėse (11 lentelė).
Civilinės būklės aktų registravimas (10 lentelė)
Civilinės būklės akto (CBA) įrašo pavadinimas
Išduota
CBA
Gimimo
Santuokos sudarymo Santuo Mirties
CBA
įrašus
kos
įrašų
nutrauk
papildym liudija
nčių
imo
as,
pakeitim išrašų
as,
ištaisyma
s
28, iš jų:
79, iš jų:
9
24, iš jų:
7
94
18 – registravimas,
28 – registravimas,
23 – registravimas,
10 – užsienyje
51 – užsienyje ir
1 – užsienyje
įregistruotų gimimų
bažnyčioje
įregistruotų mirčių
apskaitymas
įregistruotų santuokų
apskaitymas.
apskaitymas.
Išduota pažymų apie Neringos gyventojo šeimos sudėtį

11 lentelė
24

Išduota leidimų laidoti Neringos savivaldybės veikiančiose kapinėse

20

2017 m. už CMS teikiamas paslaugas į Neringos savivaldybės biudžetą surinkta 1559 Eur
valstybės rinkliavos lėšų (68 mokėtojai).
Teikiant civilinės būklės aktų registravimo administracines paslaugas taikytos
administracinės naštos mažinimo priemonės – pašalintas reikalavimas asmenims teikti dokumentus
ir informaciją, jei reikiamus duomenis buvo galimybė pasitikrinti registruose. Siekiant
elektroninėmis priemonėmis tvarkyti administracines paslaugas, asmenys mokyti administracines
paslaugas užsisakyti naudojantis internetu per specializuotą portalą – Metrikacijos paslaugų
informacinę sistemą (MEPIS), kuri pasiekiama adresu https://mepis.vrm.lt. 2017 m. per MEPIS
gauta 14 asmenų prašymų.
Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos
duomenų tvarkymas (12 lentelė)
Gyvenamosios
vietos
pavadinimas
GVD, pildomos asmeniui
atvykus į Lietuvą ar
pakeitus gyvenamąją vietą
Lietuvoje
459

(GVD) Išduota
pažymų
apie
deklaruotą
GVD,
pildomos gyvenamąją vietą
asmeniui išvykstant iš
Lietuvos ilgesniam nei
6 mėn. laikotarpiui

deklaracijos

68

453
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Priimta
sprendimų
dėl
deklaravimo
duomenų
naikinimo,
keitimo
30

Teikiant gyvenamosios vietos deklaravimo administracines paslaugas taikytos
administracinės naštos mažinimo priemonės – pašalintas reikalavimas asmenims teikti dokumentus
ir informaciją, jei reikiamus duomenis buvo galimybė pasitikrinti registruose. Siekiant
elektroninėmis priemonėmis tvarkyti administracines paslaugas, asmenys mokyti administracines
paslaugas užsisakyti naudojantis internetu per specializuotą portalą, kuris pasiekiamas adresu
www.epaslaugos.lt. 2017 m. gauta 150 elektroninių gyvenamosios vietos deklaracijų ir 62 asmenų
prašymai išduoti pažymas.
Atsižvelgus į teisės aktų pakeitimus, 2017 metais parengti (patikslinti) teikiamų
administracinių paslaugų aprašymai, kurie skelbiami savivaldybės interneto svetainėje.
CMS vedėja Edita Vaičiūnienė vadovavo Komisijai nematerialiajam ir ilgalaikiui
materialiajam turtui pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti bei Komisijai
trumpalaikiui turtui pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti. 2017 m. parengti
25 pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo, ilgalaikio
materialiojo bei trumpalaikio turto nurašymo ir likvidavimo aktai, parengti Neringos savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymai dėl turto pripažinimo netinkamu (negalimo) naudoti, jo
nurašymo ir likvidavimo: 2017 m. kovo 1 d. Nr. V13-117, 2017 m. rugpjūčio 4 d. Nr. V13-470.
Archyvinių dokumentų tvarkymas. Praėjusiais metais išduotos 35 pažymos iš Neringos
savivaldybės archyvo juridiniams faktams patvirtinti, apie gautą darbo užmokestį bei darbo stažą.
Likviduotų įmonių, pridavusių toliau saugoti veiklos dokumentus į Neringos savivaldybės archyvą,
skaičius – 5.
Parengtas ir teisės aktais nustatyta tvarka patvirtintas Neringos savivaldybės institucijų ir
administracijos 2018 m. dokumentacijos planas. Šie dokumentai informacinių technologijų
priemonėmis patalpinti Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (toliau – EAIS). Per EAIS
suderinta: Neringos savivaldybės vidaus administravimo ir specialiosios veiklos nuolatinio
saugojimo bylų apyrašo Nr. 1, Personalo ilgai saugojimų bylų apyrašo Nr. 2, Atleistų valstybės
tarnautojų nuolat saugomų bylų apyrašo Nr. 4 2014–2015 m. tęsiniai, Civilinės būklės aktų įrašų
nuolatinio saugojimo bylų apyrašo Nr. 5, Civilinės būklės aktų įrašų abėcėlinių rodyklių nuolatinio
saugojimo bylų apyrašo Nr. 6, Civilinės būklės aktų įrašų registrų ilgo saugojimo bylų apyrašo
Nr. 7 2015 m. tęsiniai. Per EAIS suderinti Neringos savivaldybės likviduotų juridinių asmenų
dokumentų, kurių saugojimo terminas yra pasibaigęs, naikinimo aktai.
Į Neringos savivaldybės archyvą priimti saugoti savivaldybės administracijos struktūrinių
padalinių laikino saugojimo dokumentai: Socialinės paramos skyriaus 2009–2016 m. 63 bylos,
Dokumentų valdymo ir ūkio skyriaus 2015 m. 19 bylų, Juridinio, personalo ir viešųjų pirkimų
skyriaus 2013–2015 m. 149 bylos, Kultūros skyrius 2012–2015 m. 17 bylų.
Metų eigoje derinti Neringos savivaldybės įstaigų ir įmonių, neperduodančių dokumentų į
valstybės archyvus, kurių steigėja yra Neringos savivaldybės taryba, dokumentacijos planai ir kiti
veiklos apskaitos dokumentai.
Metų eigoje buvo teikiama metodinė pagalba ir konsultacijos dokumentų valdymo
klausimais savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, savivaldybei atskaitingoms
įstaigoms, rengti atsakymai dėl savivaldybės administracijos archyve saugomų dokumentų
fiziniams asmenims, Neringos savivaldybės įstaigoms ir įmonėms, VSDFV teritoriniams skyriams,
Klaipėdos apskrities archyvui.
Siekiant tinkamai tvarkyti archyvą, Neringos savivaldybės įstaigų ir įmonių,
neperduodančių dokumentų į valstybės archyvus, vadovams ir už archyvo tvarkymą atsakingiems
specialistams suplanuoti ir suorganizuoti mokymai „Dokumentacijos plano, dokumentų registrų
sąrašo ir veiklos apskaitos dokumentų rengimas, archyvinių bylų tvarkymas ir archyvavimas“.
Mokymus 2017-10-31 nemokamai vedė Klaipėdos regioninio valstybės archyvo specialistai.
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DOKUMENTŲ VALDYMO IR ŪKIO SKYRIUS
Praėjusiais metais parengtas 1 tarybos sprendimo projektas, 17 administracijos direktoriaus
įsakymų įvairiais administracijos organizacinio darbo ir ūkinės veiklos, 15 mero potvarkių, 199
raštai Mero ir administracijos direktoriaus pavedimu savivaldybės veiklos klausimais bei 55 raštai
skyriaus kompetencijos klausimais – viso 254 raštai.
Atlikti mažos vertės pirkimai ūkio reikmenims, periodiniams leidiniams, suvenyrams,
svečių, delegacijų maitinimui bei apgyvendinimui, auto transporto remontui ir kitoms prekėms bei
paslaugoms įsigyti. Tokių pirkimų praėjusiais metais buvo atlikta 168 (2016 m. – 167; 2015 m. –
136; 2014 m. – 158; 2013 m. – 158; 2012 m. – 158; 2011 m. – 163). Praėjusiais metais Neringos
savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai iš viso atliko 337 mažos vertės pirkimus, t. y.
Dokumentų valdymo ir ūkio skyrius atliko 50% visos savivaldybės administracijos atliktų mažos
vertės pirkimų.
Praėjusiais metais buvo rengiami reprezentacinių išlaidų (per metus parengta 12 aktų) bei
smulkaus inventoriaus ir kanceliarinių prekių nurašymo aktai (per metus parengta 111 aktų).
2017 m. gruodžio 31-ąją administracijos automobilių parkui priklausė 6 lengvosios tarnybinės
transporto priemonės (dvi iš jų nuomojamos).
Vietinės rinkliavos surinkimas. 2017 metais
Nidos ir Alksnynės kontroliniuose postuose buvo
surinkta 1 947 282 Eur (2016 m. – 1 997 760 Eur;
2015 m. 1 472 778 Eur) vietinės rinkliavos, t. y.
50 478 Eur mažiau nei 2016 metais (duomenys imti iš
kasos aparatų ir automatinių kasų suvestinių).
Alksnynės kontrolės poste buvo surinkta
1 668 490 Eur vietinės rinkliavos arba 835 Eur
daugiau nei 2016 metais (2016 m. – 1 667 655 Eur;
2015 m. – 1 215 464 Eur). Alksnynės kontrolės poste
surinkta rinkliava 2017 metais sudarė 85,68% visos Savivaldybės administracija užtikrino
sklandų vietinės rinkliavos už įvažiavimą
vietinės rinkliavos.
Nidos kontrolės poste vietinės rinkliavos į Neringą rinkimą
surinkta 216 900 Eur, arba 1,85% mažiau nei 2016 m. (2016 m. – 220 910 Eur; 2015 m. – 206 757
Eur). Tai sudarė 11,14% visos vietinės rinkliavos.
2017 m. Nidos kontrolės postą pravažiavo 26446 transporto priemonės, t. y. 722 transporto
priemonėmis mažiau nei 2016 m.
Alksnynės kontrolės postą 2017 m. pravažiavo 146832 transporto priemonės (kurios
mokėjo vietinę rinkliavą), t. y. 5096 transporto priemonėmis daugiau nei 2016 m.
Iš juridinių asmenų, mokančių už pravažiuotą faktinį kiekį bankiniais pavedimais bei
gaunančių 80% lengvatą arba negaunančių lengvatos, buvo surinkta 74 942 Eur vietinės rinkliavos
(2016 m. – 65 165 Eur; 2015 m. – 50 557 Eur) arba 3,8 % visos vietinės rinkliavos.
Detalesnė vietinės rinkliavos surinkimo 2010–2017 metais suvestinė pateikiama 10
lentelėje, o rinkliavos surinkimo svyravimai šiuo laikotarpiu – 7 diagramoje.
(10 lentelė)
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*Į šį skaičių yra neįtrauktos transporto priemonės:
 kurioms suteikta vietinės rinkliavos lengvata (nemokėti) t. y. kurių savininkai yra
Neringos
gyventojai (deklaravę gyvenamąją vietą Neringoje), nekilnojamojo turto savininkai
(fiziniai ir juridiniai asmenys), juridiniai asmenys, deklaravę savo buveinę Neringoje;
 kurioms nesuteikta lengvata ( arba suteikta 80 %) , t. y. kurių savininkai sudarę sutartį
su Neringos
savivaldybės administracija dėl vietinės rinkliavos mokėjimo pavedimais per banką.
7 diagrama
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2017 metais buvo pasirašyta 81 sutartis su kitų miestų juridiniais asmenimis, kurie
pageidauja automatizuotas kontrolinio posto kasas pravažiuoti nemokant vietinės rinkliavos, vėliau
atsiskaitant pagal faktinį važiavimų skaičių banko pavedimu – tokia teisė suteikta 438 transporto
priemonėms.
Leidimų įvažiuoti į Neringą išdavimas (informacijos į sistemą suvedimas), AB „Smiltynės
perkėla“ neatlygintino perkėlimo leidimų - kortelių dokumentų priėmimas.
2017 metus buvo išduota (informacija suvesta į sistemą):
• gyventojams – 1218 prašymai, 1416 transporto priemonių;
• juridiniams asmenims – 261 prašymai, 342 transporto priemonės;
• nekilnojamojo turto savininkams – 106 prašymai, 160 transporto priemonių;
• gyventojų giminėms – 137 prašymai, 137 transporto priemonės;
• autobusams – 14 prašymų, 116 autobusų;
• spec. tarnyboms – 21 prašymas, 281 transporto priemonė;
• nekomerciniai leidimai – 74 prašymai, 406 transporto priemonės.
2017 metais nupirkti 32 metiniai leidimai.
Praėjusiais metais vykdytas specialiųjų leidimų, suteikiančių teisę transporto priemonėms
stovėti kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje, išdavimas. Tokių
leidimų 2017 metais išduota 462 vnt.
Metų eigoje iš juridinių ir fizinių asmenų buvo priimami dokumentai, pagal kuriuos
AB „Smiltynės perkėla“ išduodavo naujus arba papildydavo senus, neatlygintino perkėlimo keltais
leidimus – korteles. 2017 m. buvo išduota:
Fiziniams asmenims:
• 295 vnt. naujų leidimų – kortelių, naujai deklaravusiems gyvenamąją vietą fiziniams
asmenims;
• 1026 vnt. papildyta fizinių asmenų kortelių 1127 transporto priemonėmis.
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Juridiniams asmenims:
• 313 vnt. naujoms transporto priemonėms;
• 55 vnt. keleiviams.
Dokumentų valdymas. Praėjusiais metais dokumentų valdymo programoje „Kontora“
užregistruoti 2692 siunčiami dokumentai, 5461 gauti dokumentai.
Techniškai parengti Neringos savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir
administracijos direktoriaus įsakymų projektai, kurių pagrindu 2017 metais priimta:
265 savivaldybės tarybos sprendimai (T1) iš pateiktų 276 sprendimų projektų (96,01 %).
242 savivaldybės mero potvarkis tvarkomosios ir organizacinės veiklos klausimais (V10),
831 savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas tvarkomosios ir organizacinės
veiklos klausimais (V13).
Parengti Neringos savivaldybės tarybos, komitetų, įvairių savivaldybės mero potvarkiais ir
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų protokolai:
12 tarybos posėdžių protokolų,
55 tarybos komitetų protokolai, iš jų:

Biudžeto, finansų ir ūkio valdymo komiteto – 12,

Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto - 10,

Kontrolės komiteto – 9,

Kurorto, turizmo plėtros ir verslo komiteto – 12,

Švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto komiteto – 12.
Paruošti ir užregistruoti 149 komisijų, komitetų, darbo grupių, darbinių susitikimų posėdžių
protokolai
(13 lentelė)
Komisijų, komitetų darbo grupių, darbinių susitikimų, posėdžių Užregistruotų
protokolai
protokolų skaičius
2016 m. 2017 m.
Miesto švaros ir tvarkos priežiūros komisijos posėdžių protokolai ir jų
3
2
registras (V3)
Mero potvarkiais sudarytų komisijų posėdžių protokolai ir jų registras (V8)
6
7
Įvairių susitikimų, pasitarimų protokolai ir jų registras (V9)

34

40

Administracijos direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų posėdžių protokolai
ir jų registras (V20)
Paramos teikimo komisijos posėdžių ir jų registras (V23)

87

38

10

10

Ekstremalių situacijų valdymo centro posėdžių protokolai ir jų registras
(V24)
Įvairių komisijų, tarybų ir darbo grupių posėdžių protokolai ir jų registras
(V26)
Neringos savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojų ir jų
tarnybinės veiklos vertinimo komisijos posėdžių protokolai, išvados ir jų
registras (V29)
Bendruomenės sveikatos tarybos posėdžių protokolai ir jų registras (V35)

0

0

4

9

5

3

3

3

Smulkiojo ir vidutinio verslo ir turizmo plėtros programos tarybos posėdžių
protokolai ir jų registras (V36)
Pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas konkursų komisijos posėdžių
protokolai ir kt. dokumentai (egzamino raštu dokumentai, individualaus
vertinimo lentelės, suvestinės ir kt. dokumentai) ir jų registras (V37)
Konkursų, atrankų laisvoms pareigybėms užimti posėdžių protokolai ir jų
registras (V38a)

1

0

5

1

3

2
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Nuolatinės antikorupcinės komisijos posėdžių protokolai ir jų registras
(V38)
Nuolatinės saugaus eismo komisijos posėdžių protokolai ir jų registras
(V39)
Nuolatinės želdinių pertvarkymo komisijos posėdžių protokolai ir jų
registras (V40)
Nuolatinės etikos komisijos posėdžių protokolai ir jų registras (V41)

6

2

4

2

8

7

10

12

Neringos savivaldybės administracijos dokumentų ekspertų komisijos
posėdžių protokolai ir jų registras (V42)
Narkotikų kontrolės ir prevencinio darbo koordinavimo nuolatinės komisijos
posėdžių protokolai ir jų registras (V45)
Nuolatinės apdovanojimų komisijos posėdžių protokolai ir jų registras (V47)

0

0

2

1

0

0

Nuolatinės komisijos Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamentui
rengti ir keisti protokolai ir jų registras (V48)
Neringos savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos
posėdžių protokolai ir jų registras
Asmenų, dirbančių valstybės tarnyboje, privačių interesų deklaracijos ir jų
registras (PV7)
Jaunimo reikalų tarybos posėdžių protokolai ir jų registras (JT)

3

3

3

2

0

0

6

5

Įžvalgos bei siūlymai veiklos tobulinimui. Rekonstruojant Alksnynės kontrolės posto
vietinės rinkliavos surinkimo sistemą, visos įgyvendintos priemonės buvo efektyvios, todėl būtina
jas adaptuoti ir pritaikyti Nidos kontrolės poste. Būtina įdiegti valstybinių numerių atpažinimo bei
„E parkingo“ sistemas. Tai labai palengvintų Nidos kontrolės posto administravimo darbus,
kontrolę ir priežiūrą bei suteiktų galimybę turėti visą informaciją bet kokiais statistinių duomenų
pjūviais.
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INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTROS SKYRIUS
Praėjusiais metais Neringos savivaldybės administracija dalyvavo projekte „Centralizuotas
savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“, kuris finansuojamas Ekonomikos augimo
veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonės Nr. VP2-3.1-IVPK-08V „Elektroninės valdžios paslaugos savivaldybėse“ lėšomis. Projekto pareiškėjas ir vykdytojas –
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Projekto tikslas – sukurti vartotojui patogias,
lengvai pasiekiamas ir naudingas savivaldybių administracijų teikiamas bei administruojamas
interaktyvias elektronines paslaugas, skirtas gyventojams ir verslo įmonėms.
Siekiant užtikrinti elektroninės informacijos saugumą, naudojantis Viešojo administravimo
institucijų informacinių sistemų sąveikumo sistemos (VAIISIS) infrastruktūra naudojamas Saugus
valstybiniu duomenų perdavimo tinklas (SVDPT). Praėjusiais metais dalyvauta jungimosi prie
Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos projekte.
Neringos savivaldybei pavaldžiose įstaigose įdiegtas dokumentų valdymo informacinės
sistemos „Kontora+“ modulis „Raštinės“. Modulis įdiegtas naudojant Neringos savivaldybės
administracijos serverį, dėl to ženkliai sutaupytos lėšos, reikalingos informacinės sistemos
įdiegimui, palaikymui, duomenų talpinimui ir saugojimui.
Praėjusiais metais vykdyti bei inicijuoti pirkimai: mobilaus telefono ryšio paslaugos;
žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo informacinės sistemos (IS) MASIS atnaujinimas; tonerių,
spausdintuvų kasečių ir kitų eksploatacinių medžiagų; dokumentų valdymo IS Kontora+ modulio
„Raštinės“; IS Autocad licencijos; IS Sąmata; savivaldybės administracijoje naudojamų IS
palaikymo paslaugų; kompiuterinės įrangos.
Informacinių technologijų plėtros skyriaus 2017 m. atliktų einamųjų darbų suvestinė :
1. Darbo vietų paruošimas – 12;
2. Nurašomos technikos paruošimas – 33;
3. Nurašomos technikos dokumentacijos tvarkymas – 33;
4. Monitorių sutrikimų šalinimas – 20;
5. Informacijos perkėlimas – 90;
6. Paramos serverio darbo sutrikimų šalinimas – 30;
7. El. pašto programos konfigūravimas – 18;
8. El. pašto dėžučių kūrimas – 7;
9. El. pašto sutrikimų darbo vietose šalinimas – 55;
10. Naudotojų kūrimas ir (ar) koregavimas domeno serveryje UNGURYS – 8;
11. Naudotojų kūrimas ir (ar) koregavimas DVS kontora – 45;
12. Naujinimų diegimas Parama, Masis, Sąmata informacinėse sistemose – 84;
13. Spausdinimo trikdžių šalinimas – 177;
14. Atsarginių kopijų darymas DVS kontora, FVAS-QPR, Parama, Stekas, MASIS – 120;
15. Atsarginių dalių kompiuteriniai technikai užsakymas ir keitimas – 5;
16. Sutrikimų Alksnynės ir Nidos postuose šalinimas – 10;
17. Tonerių keitimas bei rašalų užsakymas – 132;
18. Tonerių, rašalų išvežimo ir parvežimo organizavimas – 8;
19. Trikdžių sistemose šalinimo organizavimas – 20;
20. Posėdžių sistemos dalinis ardymas ir (ar) surinkimas – 12;
21. Informacijos į svetainę kėlimas ir koregavimas – 358;
22. Kompiuterių darbo sutrikimų šalinimas darbo vietose – 251;
23. Kompiuterių paruošimas darbui – 10;
24. Kompiuterių, planšetinių kompiuterių, telefonų konfigūravimo keitimas – 6;
25. Tinklo kabelių keitimas ir taisymas – 12;
26. Multimedijos komplekto paruošimas ir (ar) surinkimas I ir III a. salėse – 41;
27. Kiti mažų sutrikimų šalinimo darbai – 120;
28. Gedimo šalinimas Juodkrantės priešgaisrinėje komandoje – 8;
29. Smulkus telefonų remontas – 2;
30. Kiti darbai – 115.
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JURIDINIS, PERSONALO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS
2017 metais buvo patikrinti ir suderinti 265 Savivaldybės tarybos sprendimų projektai, 242
Savivaldybės mero potvarkiai, 1260 Administracijos direktoriaus įsakymų. Valstybės garantuojamą
pirminę teisinę pagalbą Neringos savivaldybės administracija suteikė 25 gyventojams.
Vyriausybės atstovo tarnybos Klaipėdos apskrityje skelbiamos 2017 metų ataskaitos
duomenimis, Neringos savivaldybė yra geriausiai dirbanti, t. y. per 2017 metus mažiausiai iš visų
Klaipėdos apskrities savivaldybių gavusi pastabų iš minimos tarnybos.
Neringos savivaldybės administracijos darbuotojai atstovavo teismuose, kuriuose 2017
metais buvo 24 veikiančios bylos, pavedimai teikti advokatų kontorai „Averus“.
Personalo valdymas. Praėjusiais metais parengti savivaldybės mero potvarkiai: 39
personalo valdymo klausimais, 42 atostogų klausimais, 91 veiklos valdymo klausimais.
Administracijos direktoriaus įsakymai – 150 personalo valdymo klausimais, 209 atostogų
klausimais, 30 veiklos valdymo klausimais, 70 komandiruočių klausimais. Parengti 9 savivaldybės
tarybos sprendimų projektai personalo valdymo klausimais, kurių pagrindu priimti sprendimai.
2017 metų pradžioje, įsigaliojus naujam Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių
įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui, įstaigoms atsirado prievolė parengti darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašą (patvirtintas 2017 m. rugsėjo 18 d.
administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V13-582), Biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo
tvarkos aprašą (patvirtintas 2017 m. rugsėjo 26 d. savivaldybės mero potvarkiu Nr.V10-112), taip
pat atsirado prievolė atlikti kasmetinį darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos vertinimą.
Įsigaliojus naujam darbo kodeksui, įstaigose, kuriose dirba daugiau nei 50 darbuotojų
atsirado prievolė nustatyti naujas darbo tvarkas. 2017 m. gruodžio 29 d. administracijos direktorius
įsakymu Nr.V13-831 patvirtino Neringos savivaldybės administracijos lygių galimybių politiką ir
jos įgyvendinimo tvarkos aprašą. 2017 m. gruodžio mėnesį buvo pradėtos darbo tarybos rinkimų
procedūros, kurias atliko Darbo tarybos rinkimų komisija. Per paskelbtą į darbo tarybos narius
registravimo laiką neužregistruotas nei vienas kandidatas, todėl darbo tarybos rinkimai laikomi
neįvykusiais. Administracijoje neišrinkta Darbo taryba – Darbo tarybos rinkimo procedūros vėl bus
pradėtos vykdyti po pusmečio, vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis.
Iki 2018 m. sausio 20 d. tiesioginiai valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, vadovai įvertino pavaldžių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, tarnybinę 2017 metų veiklą. Iki 2018 m. vasario 20 d. valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą
vertino vertinimo komisijos. Atlikus kasmetinį valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą,
vertinimo komisijos siūlymu labai gerai įvertintiems valstybės tarnautojams buvo suteiktos
vienkartinės pareiginės algos dydžio išmokos, aukštesnės kvalifikacinės klasės arba jie buvo
perkelti į aukštesnes pareigas. Atsižvelgiant į tai, išleistas administracijos direktoriaus 2018 m.
vasario 23 d. įsakymas Nr. PV1-37, kuriuo nuo 2018 m. kovo 1 d. – 2 karjeros valstybės
tarnautojams suteikta I kvalifikacinė klasė, 1 karjeros valstybės tarnautojui suteikta II kvalifikacinė
klasė, 2 karjeros valstybės tarnautojams suteikta III kvalifikacinė klasė, 17-kai karjeros valstybės
tarnautojų skirtas pareiginės algos dydžio vienkartinis priedas, 4 karjeros valstybės tarnautojai
perkelti į aukštesnes pareigas paliekant jiems ne aukštesnę negu turėtą kvalifikacinę klasę.
Likusiųjų karjeros valstybės tarnautojų veikla įvertinta gerai. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis veikla buvo vertinta ir 2018 m. vasario 8 d. administracijos direktoriaus įsakymu
Nr. PV1-32 buvo nustatyta vieneriems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydis po 10%
pareiginės algos pastoviosios dalies 9 darbuotojams, o po 20% – 2 darbuotojams.
2017 metais buvo vykdomi 3 konkursai: konkursas Neringos sporto mokyklos direktoriaus
pareigoms užimti, konkursas Socialinių paslaugų centro direktoriaus pareigoms užimti bei
VšĮ Neringos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms užimti. Išrinkti ir į
pareigas paskirti konkursus laimėję pretendentai.
Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis,
2017 m. dalyvavo įvairiuose mokymuose. Mokymai buvo finansuojami iš Neringos savivaldybės
administracijos biudžeto lėšų. Visiems administracijos darbuotojams buvo sudaryta galimybė kelti
savo kvalifikaciją ir tobulinti žinias.
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Viešoji tvarka. Pagal gautus 207 pranešimus iš UAB „Neringos komunalininkas“ apie
transporto priemones, pažeidusias Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos
nustatytomis vietomis automobiliams statyti Neringoje nuostatus, t. y. nesumokėjusias nustatyto
automobilių statymo mokesčio mokamose Neringos automobilių statymo aikštelėse, ir Biudžetinės
įstaigos „Paslaugos Neringai“ (toliau – „Paslaugos Neringai“) 161 pranešimą dėl transporto
priemonių statymo pažeidimų daugiabučių kiemuose, vykdant Specialiųjų leidimų, suteikiančių
teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo
zonoje, išdavimo tvarkos aprašo nuostatų kontrolę, asmenims, pažeidusiems nustatytą tvarką, buvo
pradėta administracinė teisena.
UAB ,,Neringos komunalininkas“ nuo 2017 m. birželio 10 d. iki 2017 m. rugsėjo 28 d.
užfiksuoti automobilių statymo pažeidimai Neringos savivaldybes administracijai buvo pateikti
laikotarpiu nuo 2017 m. birželio 29 d. iki 2017 m. spalio 14 d. „Paslaugos Neringai“ darbuotojai
automobilių statymo pažeidimus fiksavo ir pateikė Neringos savivaldybės administracijai
laikotarpyje nuo 2017 m. liepos 15 d. iki 2017 m. rugpjūčio 26 d.
Pagal gautus 368 pranešimus pateikus užklausas VĮ „Regitra“, buvo nustatyti 353
transporto priemonių savininkai (valdytojai) – fiziniai ir juridiniai asmenys. Aiškinantis konkrečius
juridinių asmenų pažeidėjus, buvo siunčiami paklausimai transporto priemonių savininkams
(valdytojams), kad būtų pateikta informacija apie konkretų asmenį, kuris pažeidimo nustatymo
metu naudojosi įmonei priklausančia transporto priemone.
Iš atsiųstų 368 pranešimų 15 parkavimo pažeidimų įvykdė užsienio valstybėse registruotų
transporto priemonių vairuotojai, kurių duomenų VĮ „Regitra“ neturi, todėl identifikuoti šiuos
pažeidėjus nebuvo galimybės.
Iš jau nustatytų 353 transportų priemonių valdytojų (savininkų) 102 atvejais
administracinė teisena nebuvo pradėta arba pradėta, bet nutraukta, panaikinant jau surašytą
Administracinio nusižengimo protokolą (toliau – AN protokolą), nes:
6 asmenys pateikė duomenis, kad turi neįgaliojo automobilio statymo kortelę, kuri
kontrolės metu nors nebuvo matoma, bet jų teigimu, buvo padėta transporto priemonėje.
38 asmenys pateikė duomenis (atsiuntė el. paštu išsaugotų mokėjimo pranešimų kopijas),
kad sumokėjo laiku ir tinkamai, bet dėl įvairiausių priežasčių jų atlikti mokėjimai nepasiekė UAB
„Neringos komunalininkas“ (po darbo valandų nebuvo kam pateikti mokėjimo kvito, bendrovė
nedirba savaitgaliais, šventinėmis dienomis, sugedus UNIPARK mokėjimo sistemai neįmanoma
atlikti mokėjimo, pamiršus perduoti mokėjimo kvitą, atlikus mokėjimą bankiniu pavedimu ir pan.).
42 asmenys turėjo išduotus savivaldybės leidimus, suteikiančius teisę laikyti transporto
priemonę daugiabučio kieme nurodytu adresu. Tikrinimo metu leidimai buvo netinkamai palikti
transporto priemonėse, todėl tikrintojai jų nematė. Asmenų pateikti duomenys, patikrinus
savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir ūkio skyriuje (pas specialistę, atsakingą už
leidimų išdavimą), pasitvirtino.
16 asmenų turėjo vienkartinius leidimus dėl leidimo parkuoti mokamose aikštelėse.
Pagal VĮ „Regitra“ ir transporto priemonių valdytojų (savininkų) suteiktą informaciją,
vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodeksu (toliau –ANK), 251-am asmeniui buvo
pradėta administracinio nusižengimo teisena. Atlikus administracinių nusižengimų tyrimą, 251-am
asmeniui buvo surašyti AN protokolai, iš jų:
 203 AN protokolai su administraciniais nurodymais, siūlant asmeniui susimokėti
paskirtą baudą iki tam tikro nustatyto termino (97 AN protokolai surašyti už ANK 417 str. 2 d.
pažeidimą (parkavimas daugiabučio kieme, neturint specialaus leidimo). Sumokėta administracinių
nurodymų – 1455 Eur. 106 AN protokolai surašyti už ANK 418 str. 1 d. pažeidimą (nesumokėtas
nustatytas vietinės rinkliavos mokestis už automobilio parkavimą mokamoje aikštelėje). Sumokėta
administracinių nurodymų – 1010 Eur.
 48 AN protokolai be administracinio nurodymo.
Administracinėn atsakomybėn traukiamiems asmenims neįvykdžius administracinio
nurodymo bei asmenims, per metus padariusiems pakartotinį administracinį nusižengimą, numatytą
tame pačiame ANK specialiosios dalies straipsnyje, buvo pradėtos AN bylos, kurias išnagrinėjus,
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buvo priimti nutarimai dėl baudų skyrimo. Paskirta nutarimų suma siekė 1570 Eur. Įvykdyta, t. y.
sumokėta baudų – 1130 Eur. Nutarimus skirti baudą vykdo Valstybinė mokesčių inspekcija.
Iš viso sumokėta paskirtų baudų – 3595 Eur.
Surašyti AN protokolai kartu su pažeidimus užfiksuotomis medžiagomis ir priimti
nutarimai išsiųsti pažeidėjams vykdymui.
Buvo sutvarkytos medžiagos, pradėtos 2016 metais dirbusio darbuotojo, pagal ATPK,
kuriose buvo pratęsti terminai. Pasibaigus numatytiems terminams, buvo priimti nutarimai 65
bylose dėl administracinės teisenos nutraukimo pagal ATP 250 str. 1 d. 7 p. Bylos suarchyvuotos ir
perduotos archyviniam saugojimui.
2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujajam Administracinių nusižengimų kodeksui, buvo
parengti naujos formos įspėjimai ir pranešimai apie įvykdytą administracinį nusižengimą,
parkuojant automobilį, pateikta papildoma informacija reklaminiam informaciniam bukletui,
skirtam atvykstantiems į Neringą poilsiautojams dėl transporto priemonių parkavimo Neringoje.
Neringos savivaldybės administracijos atstovai kartu su Neringos policijos komisariato
policijos pareigūnu dalyvavo reide dėl galimo prekybos viešosiose vietose pažeidimo. Buvo
nustatytas asmuo, be leidimo prekiavęs maisto produktais prekybai neskirtoje vietoje. Šiam
asmeniui surašytas AN protokolas pagal ANK 154 str. 1 d.
Viešieji pirkimai. Administracijos viešuosius pirkimus vykdo Administracijos
direktoriaus įsakymu sudaryta viešųjų pirkimų komisija ir paskirti pirkimų organizatoriai. 2017 m.
Viešųjų pirkimų komisija suorganizavo 18 viešųjų pirkimų procedūrų, iš jų – 11 supaprastintų
atvirų konkursų, 3 mažos vertės pirkimus (apklausas) bei 4 vežėjo parinkimus vežti keleivius
vietinio reguliaraus susisiekimo taksi maršrutais „Po Preilą“, „Po Pervalką“, „Po Nidą“. Pastarieji
pirkimai neįvyko, nes nebuvo gautas nei vienas pasiūlymas. Bendra šių pirkimų pagrindu sudarytų
sutarčių suma 785 873,69 Eur. Iš jų panaudota darbams – 503 065,95 Eur, paslaugoms –
282 807,74 Eur. Lėšų šaltiniai: Savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto ir ES fondų paramos
lėšos.
2017 m. Viešųjų pirkimų komisija bei pirkimo organizatoriai apklausos būdu atliko mažos
vertės pirkimų už 658 171,76 Eur. Atliktų pirkimų skaičius – 268. Atliktų pirkimų pagrindu
sudaryta sutarčių, kurių sumos pagal pirkimo objekto rūšis pasiskirsto taip:
 prekėms pirkti sudaryta sutarčių už 112 059,52 Eur;
 paslaugoms – už 302 515,80 Eur;
 darbams – už 243 596,25 Eur.
Iš viso 2017 m. atliktų pirkimų pagrindu savivaldybės administracija sudarė prekių,
paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių už 1 161 237,71 Eur. Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – VPĮ)
įpareigoja perkančiąją organizaciją užtikrinti, kad ne mažiau kaip 50 proc. visų viešųjų pirkimų
bendrosios vertės sudarytų elektroniniai pirkimai, vykdomi centrinės viešųjų pirkimų informacinės
sistemos (CVP IS) priemonėmis. Administracija elektroninėmis priemonėmis atliko 81,72 proc. nuo
visų viešųjų pirkimų bendrosios vertės.
Šiais metais Savivaldybė neįvykdė VPĮ 23 straipsnio nustatytos prievolės – ne mažiau kaip
2 proc. visų supaprastintų pirkimų vertės pirkimų rezervuoti minėtame straipsnyje nurodytiems
tiekėjams. Iš rezervuotos teisės socialinių įmonių įvykdytas vienas pirkimas (archyvinės dėžės) už
97,90 Eur, tai sudaro tik 0,01 proc. visų supaprastintų pirkimų vertės.
2017 m. pirkimus naudojantis CVP IS vykdė tik vienas pirkimų organizatorius (atlikta
12 pirkimų). Viešųjų pirkimų komisija 100 proc. visų vykdytų pirkimų atliko CVP IS priemonėmis.
Siekiamybė – administracijos direktoriaus paskirti pirkimų organizatoriai, turintys teisę
patys atlikti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų pirkimus, turėtų atkreipti dėmesį į Viešųjų pirkimų
įstatymo reikalavimus ir stengtis jiems pavestus pirkimus vykdyti CVP IS priemonėmis, o siekiant
užtikrinti Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatų vykdymą, didinti pirkimų iš tiekėjų,
kuriems yra rezervuota teisė, procentą.
Duomenys apie Administracijos atliktus pirkimus suvesti į Mažos vertės pirkimų
registracijos žurnalą, o 2017 metų Viešųjų pirkimų planas suvestas į informacinę sistemą
„NAVISION“.
2018, Neringa

KULTŪROS SKYRIUS
Praėjusiais metais parengta Kultūros ir jaunimo veiklos programa ir pateikta tvirtinti
savivaldybės tarybai. Parengti savivaldybės tarybos sprendimai (20), administracijos direktoriaus
įsakymai (80), mero potvarkių projektai (18). Paruošti Kultūros, meno bei edukacinės veiklos
projektų, Grožinės literatūros bei kitų Neringos savivaldybės kultūrai reikšmingų leidinių leidybos
projektų finansavimo iš dalies Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis sutarčių projektai (9),
Paramos gavimo sutartys (3), Paslaugų pirkimo sutarčių projektai (5). Išduoti 37 leidimai
organizuoti renginius.
Koordinuotos IX Martyno Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premijos įteikimo iškilmės,
parengti su premijos skyrimu susiję teisės aktai (2017 m. premija įteikta habil. dr. Ingei Lukšaitei).
Koordinuotas Neringos savivaldybės meno stipendijos skyrimas (stipendija skirta projekto
,,Siurealistinio video komplimentas Neringos miestui ir Kuršių nerijai“ autoriams Daliai Mikonytei
ir Adomui Žudžiui) bei Neringos savivaldybės mero premijos, skirtos fotomenininkui, skyrimas
(2017 m. premija skirta Vitalijui Butyrinui).
Atstovauta Neringos savivaldybei Mažosios Lietuvos regiono etninės kultūros taryboje.
Vykdytas Liudviko Rėzos kultūros centro akreditavimas ir kategorijos suteikimas – pripažintas
centru, kuriam suteikta II kategorija.
Neringos savivaldybės administracijos koordinuoti, organizuoti svarbiausi kultūros renginiai
ir projektai: Neringos vasaros sezono pradžios šventė ,,Sveika, Neringa“; Bardų muzikos vakarai
,,Pasigavę vėją“; Tarptautinis tapybos pleneras Nidoje, skirtas ekspresionistinės „Brücke“ kartos
tradicijoms; 40-asis Lietuvos fotomenininkų sąjungos seminaras Nidoje; Neringos miesto
gimtadienio šventė; Kalėdinių renginių ciklas – Eglutės įžiebimo šventė Nidoje, miesto šventinio
apšvietimo organizavimas (kartu su UAB ,,Neringos komunalininkas“).
Savivaldybės iš dalies finansuotų kultūros, meno, edukacinės veiklos, leidybos projektų ir
pateiktų paraiškų santykis: 2017 m. finansuota 9, pateikta 16 (2016 m. finansuota 9, pateikta 27,
2015 m. finansuota 20, pateikta 32, 2014 m. finansuota 32, pateikta 38, 2013 m. finansuota 26,
pateikta 41, 2012 m. finansuota 28, pateikta 53).
Bendras pateiktų kultūros, meno, edukacinės veiklos ir leidybos paraiškų lėšų poreikis
2017 m. – 72 237 Eur (2016 m. – 102 474 Eur, 2015 m. 131 914 Eur, 2014 m. – 149 800 Eur).
Problematika. Neišspręsta kultūros specialistų apgyvendinimo (tarnybinių butų) problema.
Tai daro įtaką dažnai specialistų kaitai ir (arba) naujų kvalifikuotų specialistų nebuvimui. Nepradėti
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ pastato rekonstrukcijos darbai. Savivaldybėje
nėra nei vieno etninės kultūros specialisto, kuris galėtų būti Neringos muziejų arba Liudviko Rėzos
kultūros centro struktūros sudėtyje.
Neskirtas finansavimas nematerialaus kultūros paveldo objekto fiksavimui. Dėl erdvių,
šiuolaikiškai įrengtų ekspozicinių salių trūkumo, prarandama galimybė organizuoti aukšto lygio
parodas, meno instaliacijas. Būtina inicijuoti savivaldybės administruojamoje teritorijoje esančių
neapskaitytų, balanse nesančių medinių skulptūrų, akmens skulptūrų parko ,,Žemė ir Vanduo“
Juodkrantėje tvarkybos klausimą. Reikia ieškoti galimybių įprasminti Nidos dailininkų kolonijos
atminimą. Ilgametės problemos, su kuriomis susiduria Viktoro Miliūno viešoji biblioteka ir
Neringos muziejai, būtų išspręstos įgyvendinus daugiafunkcinės paskirties kultūros centro
atsiradimo darbus. Šiuo metu biblioteka stokoja patalpų knygų, dokumentų fondui bei garbingo
Nidos metraštininko Viktoro Miliūno turimo palikimo prieinamumui lankytojams, muziejus –
saugyklų patalpų, kurios atitiktų vertybių apsaugos reikalavimus (šiuo metu dalis eksponatų
saugoma muziejaus patalpose Pamario g. 53, kiti – garažų paskirties patalpose).
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MIESTO TVARKYMO IR STATYBOS SKYRIUS
Neringos savivaldybės administracija vykdė statybų techninę priežiūrą šiems objektams
Neringoje: Lauko krepšinio aikštelės G. D. Kuverto g. 12, Neringa, rekonstrukcijos darbai;
Bažnyčios su bendruomenės namais pastato Taikos g. 17, Neringa, paprastojo remonto darbai;
Privažiavimų prie garažų Purvynės gatvėje įrengimas; Žaliojo kelio rekonstrukcijos darbai; Garažo
paskirties pastato rekonstravimas į gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų) pastatą
Purvynės g. 67 A, Neringa; Lietaus surinkimo tinklų įrengimas Neringoje; Pėsčiųjų takų paprastojo
remonto darbai.
Koordinuota statybos projektų kontrolė: Žalio kelio rekonstrukcijos darbai; Privažiavimų
prie garažų Purvynės gatvėje įrengimas; Garažo paskirties pastato rekonstravimą į gyvenamosios
paskirties (trijų ir daugiau butų) pastatą, adresu Purvynės g. 67 A, Neringa; Bažnyčios su
bendruomenės namais pastato Taikos g. 17, Neringa,
paprastojo remonto darbai; Lietaus surinkimo tinklų
įrengimas Neringoje, nauja statyba 5 projektai;
Sanitarinių konteinerinių namelių pastatymas; Lauko
krepšinio aikštelės G.D. Kuverto g. 12, Neringa
rekonstrukcijos darbai; Žvejybos įrangos įrengimas
Baltijos jūroje.
Koordinuota
projektavimo
paslaugų
kontrolė:
 Juodkrantės civilinių kapinių teritorijos
kompleksinio sutvarkymo ir privažiavimo kelio su
apsisukimo aikštele įrengimo Miško g. 2A, Neringos
sav., Neringos m., techninio projekto parengimas.
Parengti Taikos gatvės rekonstrukcijos projektiniai
Gautas statybą leidžiantis dokumentas;
 Daugiabučio namo Preilos g. 73B, Preilos pasiūlymai
gyv., Neringa, nauja statyba, techninio projekto parengimas. Vyksta projekto užbaigimo darbai;
 Mokslo paskirties pastato-mokyklos, L. Rėzos g. 8, Neringos sav., Neringos m.,
perplanavimo, keičiant dalies patalpų paskirtį, kapitalinio remonto projektas. Gautas statybą
leidžiantis dokumentas.
 Gatvių, prie garažų su buitinėmis patalpomis pastatų komplekso Purvynės gatvėje
Neringos m. sav., rekonstravimo ir statybos projektas. Gautas statybą leidžiantis dokumentas.
 Purvynės gatvės rekonstrukcijos techninio projekto parengimas. Gautas statybą
leidžiantis dokumentas.
 Kultūros ir turizmo informacijos centro ,,Agila“ rekonstrukcijos techninio projekto
parengimas. Gautas statybą leidžiantis dokumentas.
 Sporto mokyklos rekonstrukcijos techninio projekto parengimas. Vyksta projekto
užbaigimo darbai. Statybą leidžiantis dokumentas nebuvo gautas, kadangi neužbaigti teritorijų
planavimo dokumentai.
 Taikos gatvės rekonstrukcijos techninio projekto parengimas. Parengti projektiniai
pasiūlymai.
 Viešojo pastato mokyklos, Preilos g. 27, Neringa, techninio darbo projekto parengimas.
Vyksta projekto užbaigimo darbai.
 Specialiosios paskirties modulinio pastato techninio projekto parengimas, nauja statyba.
Vyksta projekto užbaigimo darbai.
 Lietaus nuotėkų tinklų plėtra Neringoje. Gauti 4 statybą leidžiantys dokumentai.
Pradėti gatvių prie garažų su buitinėmis patalpomis pastatų komplekso Purvynės gatvėje
Neringos m. sav. rekonstravimo ir statybos projekto darbai. Užbaigti Žalio kelio rekonstrukcijos
darbai.
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Informacija apie įgyvendintas finansavimo sutartis su Lietuvos automobilių kelių direkcija
(14 lentelė)
Eil.
Nr.

Objekto pavadinimas

Atliktų darbų apimtys
(fiziniai mato vnt)

FINANSAVIMO SUTARTIS NR. S-314
Kapitalui formuoti
1.

Žaliojo kelio rekonstravimas (Kelio 1250 m
pagrindas AC 22 PN h-10 cm, 2480 m2ir
kelio asfaltbetonio danga AC 11 VN h-4
cm, 915 m2)
Iš viso kapitalui formuoti

Einamiesiems tikslams
2.
Neringos savivaldybės pėsčiųjų dviračių 608 m2
takai su trinkelių danga priežiūra (Betono 810 m
trinkelių 200*100*60 keitimas įrengiant
naujus pagrindus ir 608 m2 trinkeles,
vejos bortų keitimas JB 100.8.20-4-F200,
810 m)
Iš viso priežiūros darbai
609 m2
810 m
3.
Kelių ir gatvių horizontalus ženklinimas
2217 m2
Iš viso eismo saugumo priemonės
2217 m2
Iš viso einamiesiems tikslams
Iš jų eismo saugumo priemonės
IŠ VISO pagal sutartį:
Iš jų eismo saugumo priemonės
FINANSAVIMO SUTARTIS NR. S-511
Kapitalui formuoti
4.
Žaliojo kelio rekonstravimas (Kelio Žiūrėti
finansavimo
pagrindas AC 22 PN h-10 cm, 1513 m2ir sutartį S-314
kelio asfaltbetonio danga AC 11 VN h-4
cm, 679 m2)
Iš viso kapitalui formuoti
IŠ VISO pagal sutartį:
Iš jų eismo saugumo priemonės
FINANSAVIMO SUTARTIS NR. S-0514
Kapitalui formuoti
5.
Žaliojo kelio rekonstravimas (Kelio
pagrindas AC 22 PN h-10 cm, 2353, ir Žiūrėti
finansavimo
asfaltbetonio danga AC 11 VN h-4 cm, sutartį S-314
4231 m2)
Iš viso kapitalui formuoti
IŠ VISO pagal sutartį:
FINANSAVIMO SUTARTIS NR. S-0512
Kapitalui formuoti
6.
Žaliojo kelio rekonstravimas (Kelio
pagrindas AC 22 PN h-10 cm, 2353, Žiūrėti finansavimo sutartį
ir asfaltbetonio danga AC 11 VN h-4 S-314
cm, 4231 m2)
(projekto vykdymo priežiūra)
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Skirta lėšų
tūkst. Eur

Panaudota lėšų
eurais, ct

124 000,0

123 969,32

70,2

70 169,37

70,2

70 169,37

36,7

36 765,63

36,7

36 765,63

17,1
17,1
53,8
17,1
124,0
17,1
29,8

17 034,32
17 034,32
53 799,95
17 034,32
123 969,32
17 034,32
29 800,00

29,8

29 800,00

29,8
0

29 800,00
29 800,00
0,00
82 100,00

82,1

82 100,00

82,1
133,1

82 100,00
82 100,00
133 100,00

51,0

50 904,00

Gatvių prie garažų su buitinėmis 345 m
patalpomis
pastatų
komplekso
Purvynės
gatvėje
Neringos
savivaldybėje rekonstravimas, nauja
statyba (Lietaus nuotekų tinklai L 385 m, kelio pagrindas iš smėlio žvyro mišinys, h- 39 cm, 1209 m2 ir
dolomito skaldelės įrengimas h -15
cm, 1209 m2)
Iš viso kapitalui formuoti
IŠ VISO pagal sutartį:
VISO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ:
IŠ JŲ:
EINAMIESIEMS TIKSLAMS
KAPITALUI FORMUOTI
7.

82,1

82 091,93

133,1
133,1
369,0

132 995,93
132 995,93
368 865,25

53,8
315,2

53 799,95
315 065,30

Atlikti 25 viešieji pirkimai:

Daugiabučio namo (Taikos g. 14, Neringa) atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano ir
energetinio naudingumo sertifikato parengimo paslaugos;

Techninio projekto „Kultūros paskirties pastato unik. Nr. 2396-9000-1016 (Kultūros ir
turizmo informacijos centras „Agila“), Taikos g. 4, Nidoje rekonstravimo projektas“ akustinės ekspertizės
atlikimas;

Projekto susisiekimo komunikacijos – Purvynės gatvės važiuojamosios dalies ruožo 0,0038
km - 0,0601 km rekonstrukcija ir privažiavimų prie garažų su buitinėmis patalpomis pastatų komplekso
Purvynės gatvėje, Neringos m., nauja statyba, saugaus eismo audito atlikimas;

Inžinierinio statinio – Kiemo aikštelės 1b (un. Nr. 4400-2667-1685) dalies, adresu G.D.
Kuverto g. 12, Neringa, rekonstravimo į lauko tinklinio ir badmintono aikšteles projektas;

Lauko krepšinio aikštelės G.D. Kuverto g. 12, Neringos sav. rekonstravimo projekto korektūra
ir jo projekto vykdymo priežiūros paslauga;

Lauko krepšinio aikštelės G.D. Kuverto g. 12 , Neringa, rekonstrukcijos papildomi darbai;

Nidos kapinių tvoros paprastojo remonto darbai;

Skulptūros („Žuvies galva“) perkėlimo darbai į kitą vietą;

Statinio techninio projekto bendroji ekspertizė – Juodkrantės civilinių kapinių teritorijos
kompleksinio sutvarkymo ir privažiavimo kelio su apsisukimo aikštele įrengimas Miško g. 2A, Neringos
sav., statybos projektas;

Mokyklos, Preilos g. 27, Neringa, modernizavimo investicinio projekto parengimo paslauga;

Techninio darbo projekto „Poliklinikos patalpų Taikos g. 11, Neringa, rekonstravimas,
pritaikant pirminės sveikatos priežiūros centrui pakeitimo projektas (A laida);

Hidrotechninio statinio-uosto automobilių stovėjimo aikštelės dalies L Rėzos g. 1D Neringa
remonto, įrengiant elektromobilių įkrovimo stotelę, projektas;

Kelio (gatvės) – automobilių stovėjimo aikštelės dalies Taikos g., Neringa, remonto įrengiant
elektromobilių įkrovimo stotelę, projektas;

Marijos krikščionių globėjos bažnyčios su bendruomenės namais, adresu Taikos g. 17,
Neringa, paprastojo remonto darbai;

Valymo ir priežiūros paslauga (turto, esančio adresu Nidos-Smiltynės pl. 25A ir Žaliasis
kelias 4A, Neringa);

Neringos savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) ir šaligatvių remonto darbai;

Hidrotechnikos statinio-krantinės Preiloje – dalių k (krantinė), k2 (krantinė), k7 (krantinė), k3
(pirsas), k5 (pirso pėsčiųjų – dviračių takas), k6 (krantinės pėsčiųjų dviračių tako dalis iki pirso) – esančių
žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 2301/0002:117 rekonstravimo projektui“ bendrosios ekspertizės
atlikimas;

Lietaus surinkimo tinklų projektavimas ir statybos darbų atlikimas;

Konteinerio sanitarinio namelio gamyba ir montavimas;

Griovimo darbai (bešeimininkių pastatų griovimo darbai su projektavimu);
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Statinio techninio projekto bendroji ekspertizė – gyvenamosios paskirties 6 butų gyvenamojo
namo Preilos g. 73B, Neringos sav., Neringos m., statybos projektas;

Žvejybos iškrovimo vietų įrengimas Baltijos jūroje;

Mokslo paskirties pastato Preilos g. 27, Neringoje kapitalinio remonto, keičiant paskirtį į
kultūros, projekto parengimas;

Darbo projekto parengimas ir Purvynės gatvės rekonstrukcija, ir privažiavimų prie garažų su
buitinėmis patalpomis pastatų komplekso Purvynės gatvėje, Neringos sav., Neringos m., nauja statyba;

Modulinio pastato – Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos posto išperkamosios nuomos.

Statinių naudojimo priežiūra. Neringos savivaldybės teritorijoje 2017 m. sudarytas
statinių naudotojų sąrašas (175 statinių naudotojai ir 505 statiniai) ir surašyti 57 techninės priežiūros
patikrinimo aktai. Patvirtintas 5 apleistų statinių sąrašas, pateiktas Valstybinei mokesčių inspekcijai.
Koordinuotas Neringos energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose
programos įgyvendinimas. Parengtas investicinis projektas – Taikos g. 14, Neringa.
Atliekų tvarkymo administravimas. 2017 m. atliekas (išskyrus žaliąsias), mišrias
komunalines, antrines žaliavas Neringoje rinko ir vežė UAB „Ecoservice Klaipėda“. Žaliąsias
atliekas rinko UAB „Neringos komunalininkas“. Savivaldybės gyvenvietėse buvo pastatyti ir
aptarnaujami 226 bendro naudojimo komunalinių atliekų konteineriai ir 258 individualaus
naudojimo konteineriai. Įvairių renginių metu papildomai buvo pastatyta daugiau kaip 50
komunalinių atliekų konteinerių. Nidoje, Purvynės g., nuolatos keičiami 2 didelių gabaritų
komunalinių atliekų konteineriai.
2017 metais Neringoje sutvarkyta 3298 tonos visų kategorijų komunalinių atliekų, kurių
1771 tona sudarė nerūšiuotos (mišrios) komunalinės atliekos (7 diagrama). Šios kategorijos atliekų
surenkama vis mažiau, nors gyventojų daugėja. Analizuodami 2016 metų duomenis matome, kad
bendras atliekų kiekis 2017 m. padidėjo 30 %.
7 diagrama

Mišrios komunalinės atliekos
3000
2500
2000

2425

2188 2166 2117 2207 2037 2037
1928 1834
1771

1500
1000
500
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
8 diagrama

Didžiosios atliekos
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Biologiškai suįrančios
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Statybinės ir griovimo atliekos
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Viešuose rūšiavimo konteineriuose surinkta 83 t popieriaus atliekų, 44 t stiklo, 50 t
plastiko pakuočių. Pavojingų atliekų surinkimas vykdytas „apvažiavimo būdu“, taip pat buvo
sudaryta galimybė atliekas priduoti didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelėje
Nidos–Smiltynės pl. 12, kurioje atliekų turėtojai galėjo priduoti atliekų tvarkytojams visų kategorijų
buityje susidarančias komunalines atliekas.

Tęsėsi bendradarbiavimas su UAB „Dėvėdra“, kuri savo lėšomis pastatė ir
konteinerius tekstilės atliekoms ir juos reguliariai ištuština.
Ataskaitiniu laikotarpiu Neringos savivaldybei nuosavybės teise priklausė 201
žaliavų konteineris. Šie konteineriai perduoti panaudai UAB „Specialus autotransportas“
pavadinimą į UAB „Ecoservice Klaipėda“). Antrinių žaliavų konteinerių tenkančių
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prižiūri
antrinių
(pakeitė
vienam

gyventojui rodiklis Neringoje yra vienas didžiausių Lietuvoje (viena aikštelė tenka 71 gyventojui).
Papildomai antrinių žaliavų rūšiavimui biuruose ir įstaigose yra pastatyti 48 vidiniai rūšiavimo
konteineriai. Tvarkytos bešeimininkės atliekos, gamtoje surinkta ir pristatyta tvarkytojams 1,68 t
statybinių ir griovimo atliekų, savo sudėtyje turinčių asbesto, papildomai surinkta 1,9 t padangų.
Parengta ir pasirašyta Rekreacinių objektų savivaldybės teritorijoje tvarkymo paslaugų sutartis.
2017 metais 100 % vietinės rinkliavos lengvata pritaikyta už komunalinių atliekų
surinkimą ir tvarkymą 2 juridiniams ir 1 fiziniam asmeniui. Komisijos vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą kitai paskirčiai nustatyti posėdžiuose išnagrinėtas 21
prašymas, 16 objektų nustatyta kita paskirtis.
UAB KRATC per 2017 metus atliekų turėtojams priskaičiavo 243740,02 Eurų rinkliavos
už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Surinkta 95,2 % paskaičiuotos sumos, t. y.
225938,45 eurų.
2017 metais patvirtinti strateginių atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai:
susitarimas „Dėl 2007 m. gruodžio 27 d. koncesijos sutarties Nr. V31-07-98 „Dėl Neringos
savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų perdavimo ir vykdymo“,
koncesijos mokesčio apskaičiavimo metodika, Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika,
Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir
atliekų tvarkymą nuostatai, įvesta dvinarė rinkliava.
Kovo mėnesį paskelbus švaros mėnesiu organizuotos visuotinės aplinkos tvarkymo talkos.
Siekiant išvalyti per metus susikaupusias atliekas, sutvarkyti aplinkines teritorijas kartu su UAB
„Specialus autotransportas“ ir Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, Neringos savivaldybės
administracija į talkas pakvietė Neringos savivaldybės įstaigas, įmones, viešbučius bei kavines.
Neringos savivaldybės administracija sėkmingai prisidėjo organizuojant akciją „Mes darom 2017“ .
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa. 2016 m. spalio–
gruodžio mėnesiais buvo priimamos paraiškos finansuoti aplinkosaugines priemones 2017 m.
Specialiosios programos lėšomis. Parengtas ir patvirtintas Neringos savivaldybės aplinkos apsaugos
rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų planavimo, rengimo, vykdymo, kontrolės tvarkos
aprašas. Sudaryta naujos sudėties komisija savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios programos
sąmatai parengti. Vadovaujantis savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos
finansavimo pajamų ir išlaidų planavimo, apskaitos, vykdymo ir kontrolės, ataskaitų teikimo
tvarkos aprašu 2017 m. vasario mėn. surinktos paraiškos ir siūlomos priemonės pateiktos tarybai
tvirtinti. Kontroliuotas 2017 metų specialiosios programos lėšų panaudojimas. Dėl objektyvių
priežasčių neįvykdyta viena veikla – nendrių pjovimas. Parengta ir Aplinkos apsaugos
departamentui pateikta 2016 metų programos vykdymo ataskaita. Visos švietimo ir ugdymo įstaigos
dalyvavo gamtosauginių mokyklų programoje, gavo žaliąsias vėliavas.
Želdinių ir želdynų tvarkymas. Vykdyta Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių
apsaugos taisyklių kontrolė. Suorganizuoti 7 išvažiuojamieji Neringos savivaldybės želdynų ir
želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos posėdžiai. Išnagrinėtas 61 prašymas dėl želdinių kirtimo,
genėjimo, pertvarkymo. Suderintas su institucijomis ir išduotas 51 leidimas saugotinų medžių ir
krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams. Pašalinti 57 pavojų keliantys
ar sausi medžiai, išrauti 26 kelmai, pašalinta 141 m² krūmų, genėti ir formuoti 210 medžiai.
Tvarkant želdinius viešose teritorijose prižiūrėta 2015,80 ha vejų, atstatyta ar naujai įrengta 740 m²
šernų suniokotų ar nepataisomai sugadintų vejų. Gėlėmis apsodinta 836 m² vienmečių gėlynų
(pasodinta 14662 vnt. vienmečių pavasarinių ir vasarinių gėlių), prižiūrėta 657 m² daugiamečių
gėlynų, 168 m² rožynų, rudenį pasodinta 1000 vnt. tulpių svogūnėlių, pakabinti 97 vnt. vazonai su
gėlėmis, gėlėmis apsodintos 32 pastatomos gėlinės. Tvarkyta 1068 m gyvatvorių, pasodinta 60 vnt.
ir prižiūrėta 130 m² dekoratyvinių krūmynų.
Miškų tvarkymas. Parengti raštai, reikalingi sėkmingam miškų tvarkymui. Aplinkos
ministro įsakymu Neringos savivaldybei, kaip miškų valdytojui, 2017 metams patvirtinta 200 m3
tarpinių kirtimų norma. Dėl biurokratinių kliūčių neįteisinus valstybinių miškų valdymo teisės,
miškai buvo tvarkomi minimaliai. Iškirsta 3,9 ha trako miške.
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Neringos savivaldybės aplinkos monitoringo programa. 2008 m. tarybos patvirtinta
Neringos savivaldybės aplinkos monitoringo programa 2017 metais buvo įgyvendinama tik dalinai
–
buvo įgyvendinamas vandens monitoringas. Kuršių marių vandens tyrimus atliko
UAB „Neringos vanduo“, Baltijos jūros maudyklų tyrimus – UAB „Neringos komunalininkas“,
šachtinių šulinių tyrimus atliko savivaldybės administracija iš Visuomenės sveikatos rėmimo
programos lėšų. Tuo tarpu oro, dirvožemio ir dugno nuosėdų monitoringai nebuvo atliekami, nes
nebuvo skirta tam lėšų. Pažymėtina, kad šie monitoringai nebuvo atliekami ir ankstesniais metais.
Kraštovaizdžio monitoringą atlieka Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija. Toliau vykdytas
Jūrinių erelių paplitimo Kuršių nerijoje monitoringas.
Asbesto šalinimo programa. Vadovaujantis Asbesto šalinimo programa, tęsta asbesto
turinčių gaminių inventorizacija. Kadangi projekto finansavimas vykdomas per kaimo plėtros
programą, kol kas šitame etape nėra galimybės gauti paramos.
Kitos veiklos. Pateiktos paraiškos Nidos ir Juodkrantės paplūdimų dalyvavimui
Mėlynosios vėliavos programoje. Paraiškoms pritarta, vėliavos gautos. Parengti du Neringos
savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių pakeitimai. Parengtas ir patvirtintas Neringos
savivaldybės leidimų laidoti išdavimo, laidojimo, kapinių lankymo, priežiūros ir kapaviečių
identifikavimo tvarkos aprašas.

2018, Neringa

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Praėjusiais metais buvo skelbiami konkursai: konkursas dėl dalyvavimo socialiniuose
projektuose, kurie yra finansuojami iš Neringos savivaldybės biudžeto (gautos 3 paraiškos);
konkursas 2018 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams
finansuoti (gauta 1 paraiška). Organizuotas Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos paminėjimas
(dalyvavo 100 senjorų).
Suteikta viena pažyma dėl teisės į paramą būstui įsigyti (2016 m. – 1, 2015 m. - 0). Rezultatai,
kurie buvo pasiekti praėjusiais metais įgyvendinant Strateginį veiklos planą pateikiami 15 lentelėje.
Rezultatai, pasiekti įgyvendinant Strateginės veiklos planą (15 lentelėje):
Vykdyta
priemonė/veikla
Šalpos
išmokų
mokėjimas

Panaudoti
Planuoti
ištekliai (SB, ES rezultatai
ir t.t.) tūkst.
Eur
VBL 102,1
Šalpos išmokas
gaus 60 asmenys.

Transporto išlaidų
bei
specialiųjų
lengvųjų
automobilių
įsigijimo išlaidų
kompensacijų
mokėjimas

VBL 0,3

Išmokų vaikams
mokėjimas

VBL 44,1

Piniginės
socialinės paramos
nepasiturintiems
gyventojams
skyrimas
ir
mokėjimas

SBB 17,3
SBB vienkartinei
paramai mokėti
– 2,4
Kitai socialinei
paramai
buvo
perskirstytos
lėšos į kitas
priemones:
8 tūkst. Eur
transporto
išlaidų
kompensacijoms
mokėti ir 3,0
tūkst. Eur vienkartinėms
pašalpoms

Mokėti
5
asmenims
kompensacijas ir
1 asmeniui skirti
kompensaciją
įsigyjant lengvąjį
automobilį.

Pasiekti
rezultatai

Priežastys, pastabos

Šalpos išmoką
gavo
69
asmenys.

2017 metais šalpos išmokų
buvo išmokėta 9,1 tūkst.
Eur daugiau nei 2016
metais, nes padaugėjo
asmenų, gavusių šalpos
išmokas skaičius.

Transporto
išlaidų
kompensacija
gavo
3
asmenys.
Nei
vienam
asmeniui
nebuvo
paskirta
kompensacija
įsigijus
specialųjį
lengvąjį
automobilį.
Išmokų vaikams Išmoką
gavėjų skaičius - vaikams gavo
87
114 asmenų.
Piniginės
Socialinę
Socialinei
pašalpai
socialinės
paramą gavo sumokėti panaudota 9,7
paramos gavėjų 69 asmenys.
tūkst. Eur. Soc. pašalpa
skaičius – 70
mokėta 12 šeimų (19
asmenų). 5 asmenims soc.
pašalpa mokėta pervedant į
socialinę
kortelę
,,Maxima“.
Kompensacijoms
už
šildymą, šaltą ir karštą
vandenį, kietąjį ir kitokį
kurą išleista 7,6 tūkst. Eur.
Kompensacijos skirtos 36
šeimoms (50 asmenų).
Kitai socialinei paramai
gauti buvo panaudotos
piniginės
soc.paramos
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mokėti
Iš viso – 19,7
tūkst. Eur

Parama
mirties
atveju skyrimas ir
mokėjimas

Vienkartinių
pašalpų mokėjimas
Paramos
mokiniams
skyrimas
mokėjimas

ir

Subsidijos kainų
skirtumams
padengti
UAB
„Neringos
energija“,
UAB
„Neringos
vanduo“
Būsto nuomos ar
išperkamosios
būsto
nuomos
mokesčių
dalies
kompensacijų
mokėjimas

SBV 9,2
Laidojimo
pašalpai mokėti
panaudota – 7,0
tūkst. Eur;
Paramai
užsienyje
mirusio
(žuvusio)
Lietuvos
Respublikos
piliečio
palaikams
pavežti į LR –
1,9 tūkst. Eur.
Administravimo
išlaidos – 0,3 t.
Eur.
SBB 8,0

SBV 4,3
SBB 0,5
Administravimo
išlaidos – 0,1
Iš viso: 4,9
SBB 540,0

SBVB 1,5

Laidojimo
pašalpos gavėjų
skaičius - 30

Vienkartinių
pašalpų
gavėjų
skaičius - 45
Mokinių, gavusių
paramą, skaičius 35

teikimui skirtų finansuoti
nepanaudotos lėšos:
 7 šeimoms buvo suteikta
vienkartinė
parama
pinigais, atsidūrus kritinėje
situacijoje (2,4 tūkst. Eur).
 transporto
išlaidų
kompensacijoms
mokėti
(panaudota 8,0 tūkst. Eur).
 vienkartinėms pašalpoms
mokėti (3,0 tūkst. Eur.)
Laidojimo
Vadovaujantis
Paramos
pašalpą gavo mirties atveju įstatymu iš
23 asmenys
skirtų lėšų buvo sumokėtos
23 laidojimo pašalpos ir 1
asmeniui buvo sumokėta
1,9 tūkst. Eur parama
užsienyje mirusio (žuvusio)
Lietuvos
Respublikos
piliečio palaikams pavežti į
Lietuvos Respubliką.

Vienkartinę
pašalpą gavo
43 asmenys
Socialinę
Neringos gimnazija 0,5
paramą gavo tūkst.
Eur
mokinių
22 mokiniai
nemokamam
maitinimui
panaudojo iš SBB lėšų.

Butų skaičius - Butų skaičius 2000
2000

Gavėjų skaičius - Gavėjų
6
skaičius – 2
asmenys
(1
šeima)
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Socialinių
paslaugų pirkimas
socialinės globos
namuose

SBB 29,9
gimk
paslaugomis
SBV 11,0
Iš viso: 40,9

Būsto
gyvenamosios
aplinkos
pritaikymas
žmonėms
negalia
Visuomeninio
transporto
kompensacijų
mokėjimas

VBL 0,0
SBB 0,0

Neįgaliųjų,
kuriems
pritaikytas būstas,
skaičius - 0

SBB 64,1

Parduotų
lengvatinių bilietų
skaičius – 41000
Švietimo įstaigose
dirbančių
pedagogų,
gaunančių
važiavimo išlaidų
kompensacijas
skaičius - 30

Renginių,
vykdomų
savivaldybės,
finansavimas

ir

su Socialines
paslaugas gavusių
asmenų skaičius 5

su

SBB 3,2

Socialines
paslaugas
gavusių
asmenų
skaičius – 9.
GIMK
paslaugų
teikimas.

Nebuvo gautas
ne
vienas
prašymas dėl
būsto
pritaikymo.

Parduotų
lengvatinių
bilietų skaičius
– 38071
Švietimo
įstaigose
dirbančių
pedagogų,
gaunančių
važiavimo
išlaidų
kompensacijas
skaičius - 30
Dalyvavusių
Dalyvavusių
asmenų skaičius - asmenų
110
skaičius - 100
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Trumpalaikės ir ilgalaikės
globos paslaugas socialinės
globos namuose pirkimui iš
SBB panaudota – 14,0
tūkst. Eur, iš SB(VB) 11,0
tūkst.
Eur.
Socialinės
globos paslaugas gavo – 8
asmenys.
VŠĮ vaikų globos namai
„Aušros žvaigždė“ iš SB
lėšų panaudojo – 14,0
tūkst. Eur.
Buvo teikiamos paslaugos
šeimoms
globojančioms
vaikus,
globėjams
(rūpintojams) įtėviams ir
šeimynų dalyviams ar
besirengiantiems jais tapti
asmenims. Paslaugas teikė
du atestuoti socialiniai
darbuotojai.
Buvo
suorganizuoti
įvadiniai
mokymai vienai šeimai,
kuri nori tapti globėjais,
organizuojami viešinimo
renginiai,
teikiama
konsultacija
asmenims
(šeimoms) besidomintiems
vaiko globa (įvaikinimu).
Už suteiktas 2016 m.
gruodžio mėn.
GIMK
paslaugas buvo sumokėta iš
2017 m. skirtų lėšų t. y 1,9
tūkst. Eur

E.
Zinkevičiaus
individualiai
įmonei
sumokėta 47,4 tūkst. Eur/
Neringos
savivaldybės
švietimo įstaigų pedagogų
važiavimo
išlaidų
kompensavimui
buvo
panaudota – 16,7 tūkst.
Eur/

Suorganizuota Tarptautinė
pagyvenusių
žmonių
šventė.

Socialinių
projektų, vykdomų
nevyriausybinių ir
kitų organizacijų,
dalinis
finansavimas
Socialinės
reabilitacijos
paslaugų
neįgaliesiems
bendruomenėje
projektų
finansavimas

SBB 8,0

Įgyvendintų
projektų skaičius
–2

Įgyvendintų
projektų
skaičius – 3

SBB 0
VBL 0

Projekto
„Kompleksinės
paslaugos šeimai
Neringos
savivaldybėje“
įgyvendinimas

SBB 0,0
VBL 0
ESF 9,1

Įgyvendintų
socialinės
reabilitacijos
paslaugų
neįgaliesiems
bendruomenėje
projektų skaičius 0
Įgyvendintas
projektas,
25
proc.

Įgyvendintų
socialinės
reabilitacijos
paslaugų
neįgaliesiems
bendruomenėje
projektų
skaičius - 0
Įgyvendintas
Projekto vykdymo metu
projektas, 25 buvo suorganizuota:
proc.
19 pozityvios tėvystės
mokymų.
2017
m.
paslaugą gavo 17 asmenų;
116
individualių
psichologų
konsultacijų.
2017 m. paslaugą gavo 23
asmenys; 4 vaikų vasaros
dienos stovyklos. 2017 m.
paslaugą gavo 37 asmenys.
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ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS
Įgyvendinant Vietos savivaldos įstatymu nustatytas savarankiškas savivaldybės funkcijas
(ikimokyklinis ir priešmokyklinis vaikų ugdymas, vaikų ir jaunimo neformalusis švietimas bei
užimtumas, suaugusiųjų neformalusis švietimas, vežiojimo paslaugų teikimas) ir priskirtąsias
(ribotai savarankiškas) savivaldybės funkcijas (vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo ugdymo
organizavimas, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi bendrojo ugdymo
mokykloje užtikrinimas), buvo siekiama užtikrinti mokinių privalomą mokymą(si), padidinti
mokymosi prieinamumą įvairių poreikių turintiems mokiniams, švietimo įstaigų aprūpinimą
intelektualiniais ir materialiniais resursais, rūpintis mokyklų vadovų ir mokytojų kvalifikacijos
kėlimu, vykdyti vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas.
Neringos savivaldybėje 2017 m. rugsėjo 1 d. veikė 1 ikimokyklinio ugdymo įstaiga,
1 bendrojo ugdymo mokykla ir 2 neformaliojo ugdymo mokyklos. Neringos gimnazijoje pagal
bendrojo ugdymo programas 2017 m. rugsėjo 1 d. mokėsi 129 mokiniai. Neringos savivaldybės
tarybos 2017 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. T1-67 „Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo
grupių skaičius bei mokinių skaičiaus vidurkio Neringos savivaldybės švietimo įstaigose 2017–
2018 mokslo metais nustatymo“ Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriuje
nevykdomas pradinio ugdymo procesas. Šiuo metu sprendžiami optimaliausi šių patalpų
panaudojimo klausimai.
Kaip rodo statistiniai duomenys, 2017 m. rugsėjo 1 d. Nidos lopšelį-darželį „Ąžuoliukas“
lankė 53 vaikai. Neringos gimnazijos Juodkrantės pradiniame ir ikimokykliniame skyriuje buvo
ugdomi 19 ikimokyklinio amžiaus vaikų (tame tarpe 4 priešmokyklinio amžiaus vaikai). Įstaigos
dirbo pagal atnaujintas ikimokyklinio ugdymo programas.
Neringos meno mokykloje savo kompetencijas muzikos, dailės, teatro, fotografijos ir šokio
srityse gilino 138 mokiniai, iš kurių 24 lankė dvi programas. Savivaldybėje buvo siekiama užtikrinti
ir suaugusiųjų meninį ugdymą. Šiuo metu menines ar muzikines programas lanko 21 suaugusysis.
Meno mokykloje taip pat įsteigta ankstyvojo meninio ugdymo grupė ir vykdomos išplėstinio
muzikinio ugdymo programos.
Neringos sporto mokykloje vystomos dvi sporto šakos – buriavimo ir orientavimosi sporto,
buvo treniruojami 73 sportininkai. Renovavus mokyklos patalpas, sportiniai užsiėmimai vykdomi
visus metus. Naujai pradėtos vykdyti aerobikos, krepšinio, sportinių žaidimų programos.
Švietimo kokybės, prieinamumo ir valdymo užtikrinimas. Atliekant švietimo veiklos
analizę ir vykdant ugdymo įstaigų veiklos priežiūrą, nagrinėti šie svarbiausi švietimo klausimai:
švietimo įstaigų strateginiai planai, metiniai veiklos planai; mokyklų ugdymo planai ir ugdymo
programos; Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos
duomenys, vasaros poilsio organizavimas švietimo įstaigose; mokinių vežimo į mokyklas
organizavimo sąlygos; pasiruošimo naujiems mokslo metams problemos.
Savivaldybės švietimo bendruomenių komanda įsitraukė į „Lyderių laikas 3“ projektą.
Tikimasi, kad tai padės švietimo bendruomenėms susitelkti, numatyti ir įgyvendinti reikiamus
pokyčius, tobulinant mokytojų kvalifikaciją, kuriant naujas edukacines erdves, kuriant pokyčio
projektą, orientuotą į mokinių mokymosi sėkmę.
Siekiant aprūpinti Neringos gimnaziją šiuolaikinėmis gamtos ir technologijų mokslų
ugdymo priemonėmis, sutikta dalyvauti Švietimo ir mokslo ministerijos vykdomame ES projekte
„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (toliau – projektas).
Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2017–2019 metai. Per 2017–2019 m. beveik visos
šalies mokyklos (717 mokyklų), kurios vykdo pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo I pakopos
programas, bus aprūpintos gamtos mokslų, šiuolaikinių technologijų, iš dalies matematikos ir
informacinių technologijų mokymo priemonėmis ir įranga. Tam yra skirtos Europos Sąjungos
struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Siekiant tinkamai įgyvendinti Valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo įstatymo nuostatas, parengta Švietimo įstaigų darbo apmokėjimo sistema, patvirtinti
vadovų pastoviosios dalies koeficientai ir numatyti steigėjo atvejai, kada pastovioji dalis didinama,
suderintos visų švietimo įstaigų darbuotojų pareigybės pagal vieningą sistemą ir nustatyti
pareigybių kodai, patvirtintos visų švietimo įstaigų struktūros ir pareigybių sąrašai, parengti kiti
savivaldos institucijų teisės aktai, susiję su švietimo vadovų darbo santykiais ir apmokėjimu.
Siekiant objektyviai įsivertinti Neringos savivaldybės mokinių mokymosi pasiekimų lygį,
teikti pagalbą Neringos gimnazijai, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti, buvo inicijuotas
Neringos savivaldybės paraiškos dėl Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) atlikimo
Neringos gimnazijoje Nacionaliniam egzaminų centrui teikimas. NEC patvirtinus paraišką, buvo
pasirašyta Neringos savivaldybės administracijos ir NEC bendradarbiavimo sutartis, parengtas
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo, vykdymo ir vertinimo Neringos
savivaldybėje tvarkos aprašas, o įgyvendinus NMPP ir gavus duomenis iš NEC, jie aptarti su
gimnazija, paskelbti švietimo bendruomenei. Inicijuotame Neringos gimnazijos dalyvavime
Nacionalinio egzaminų centro veiksmo tyrime „Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas
savivaldybėse / mokyklose 2016–2017 m. m.“ buvo pasitikrintos 2, 4, 6, 8 klasių Neringos
gimnazijos mokinių žinios ir gebėjimai. Standartizuotų testų (ST) rezultatai atitinka savivaldybių
vidurkį. ST rezultatai rodo aukštus pasaulio pažinimo, matematikos pasiekimus. Apie NMPP
vykdymą pateikta ataskaita NEC.
Organizuotas būtinų dokumentų parengimas ir veiklų atlikimas dėl Neformaliojo vaikų
švietimo programų 2017 m. vykdymo Neringos savivaldybėje. Siekiant apibrėžti lėšų, skiriamų
mokiniams ugdyti pagal Neringos savivaldybėje akredituotas neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ)
programas, skyrimo principus, lėšų naudojimą, reikalavimus švietimo teikėjui ir NVŠ programoms,
NVŠ programų vertinimo, kokybės užtikrinimo ir atsiskaitymo už NVŠ lėšas tvarką, parengti būtini
dokumentai dėl teisės aktų pakeitimo, dėl NVŠ teikėjų pateiktų programų atitikties reikalavimams
nustatymo ir programų akreditavimo, pasirašytos sutartys su NVŠ tiekėjais dėl jų vykdomų
programų finansavimo, visus metus koordinuotas programų finansavimas, atlikta programų
stebėsena, parengta NVŠ programų tikslinio finansavimo ataskaita:
Siekiant įvairiuose registruose esančios informacijos tikslumo, savalaikiai peržiūrimi ir
tikslinami registrų duomenys: suformuotos Mokinio krepšelio lėšų ataskaitos Mokinių registre
(MR); patikrintos Pedagogų tarifikacijos pagal Pedagogų registro duomenis (PR); išsiaiškintos
nesimokančių mokinių priežastys, patikslinti duomenys, pateiktos ataskaitos NEMIS registre;
patikslinti švietimo įstaigų duomenys (nauji nuostatai) Švietimo ir mokslo institucijų registre
(ŠMIR); akredituotos neformaliojo vaikų švietimo programos Kvalifikacijos tobulinimo programų
ir renginių registre (KTPRR).
Vykdyti mokinių pasiekimų vertinimai, mokykliniai ir koordinuoti valstybiniai brandos
egzaminai, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai. Pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimas (PUPP) rodo žemus lietuvių kalbos, matematikos pasiekimus. Bendra mokinių dalis
per PUPP pasiekusių pagrindinį pasiekimų lygų, ryškiai didesnė už šalies vidurkį. Viduriniame
ugdyme vykdyti 9 brandos egzaminai (VBE), kuriuose dalyvavo 11 kandidatų. VBE rezultatai rodo
nepakankamą mokinių pasirengimą lietuvių kalbos ir matematikos srityse, aukštesni už šalies
vidurkį anglų kalbos pasiekimai.
Įgyvendintos nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojusios Lietuvos Respublikos švietimo
įstatymo pataisos dėl smurto ir patyčių prevencijos savivaldybėje. Siekiant įgyvendinti Lietuvos
Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nuostatas, patvirtintas Vaiko
minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių, auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo
Neringos savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašas, kuris įsigaliojo
nuo š. m. rugsėjo 1 dienos; atnaujinta Neringos savivaldybės administracijos vaiko gerovės
komisijos sudėtis ir patvirtintas jos darbo reglamentas. Siekiant koordinuotai spręsti teikiamų
paslaugų klausimus, atnaujinta tarpinstitucinės komandos sudėtis. Įkurta tarpinstitucinio

bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybė, kuriai be kitų funkcijų perduota ir Vaiko minimalios
ir vidutinės priežiūros įstatymo nuostatų įgyvendinimas.
Vykdant Neringos savivaldybės komitetų pavedimą ir siekiant neformaliojo ugdymo
programų kokybės, atlikta stebėsena dėl neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo,
neformaliojo ugdymo reglamentuojančių teisės aktų rengimo, grupių komplektavimo, tvarkaraščių
laikymosi, registruotų ir realiai dalyvaujančių mokinių programose apskaitos, pedagoginės
priežiūros. Stebėsenos metu vyko individualūs pokalbiai su gimnazijos administracijos
darbuotojais, mokytojais ir mokiniais. Išanalizavus neformalųjį ugdymą gimnazijoje
reglamentuojančius veiklos dokumentus ir įvertinus programų vykdymą Neringos gimnazijai
pateiktos išvados ir siūlymai dėl veiklos gerinimo. Vykdyta trijų NVŠ teikėjų programų
įgyvendinimo ir mokinių lankomumo stebėsena, išvados ir rekomendacijos aptartos su programų
teikėjais, atliktas neformaliojo vaikų švietimo teikiamų paslaugų kokybės vertinimas. Siekiant
užtikrinti teisingai proporcingą Mokinio krepšelio lėšų skyrimą Formalųjį švietimą papildančio
ugdymo programų (FŠPUP) teikėjams, atlikta FŠPU programų stebėsena, lankantis Neringos meno
mokykloje ir Neringos sporto mokykloje. FŠPUP teikėjai konsultuoti dėl programų rengimo ir
registracijos (KTPRR). Patikrintas mokinių įrašymas į registruotas programas (MR). Pagal parengtą
FŠPU programų finansavimo aprašą Neringos meno mokyklai ir Neringos sporto mokyklai
paskirstyta 2,5 tūkst. Eur.
Vykdyta Neringos savivaldybės švietimo įstaigų atestacijos komisijų veiklos stebėsena
mokyklose. Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėjai buvo nustatyta veiklos
ir kompetencijos atitiktis turimai vadybinei kvalifikacinei kategorijai. Vykdant visų švietimo įstaigų
steigėjo delegavimą dėl mokytojų atestacijos, dalyvauta Atestacijos komisijų posėdžiuose,
vertinimo grupėse, stebėta praktinė veikla, parengti stebėsenos dokumentai. Po apsilankymų
mokytojų vedamuose užsiėmimuose, pateiktos pastabos ir siūlymai veiklos kokybei gerinti.
Siekiant įgyvendinti naujoves ir inovacijas, pasirengta Savivaldybės švietimo pažangos
skatinimo ataskaitos rengimui. Dalyvauta Mokyklų pažangos skatinimo projektiniuose mokymuose
dėl metinės savivaldybės švietimo pažangos ataskaitos rengimo, Savivaldybės strateginio plėtros
plano, strateginio veiklos plano bei savivaldybės administracijos veiklos programos įgyvendinimo
rezultatų/pasekmių vertinimo. Seminarų metu dalintasi praktika ir patirtimi. Pagilintos
kompetencijos savivaldybės švietimo pažangos klausimais.
Kūno kultūros ir sportinės veiklos vystymas. Siekiant aktyvinti asmenų domėjimąsi
kūno kultūra, skatinti sportininkų pasirengimą siekti aukštų sportinių rezultatų, 2017 m. įgyvendinti
sporto infrastruktūros gerinimo projektai, įvairintos teikiamos sporto ir kūno kultūros paslaugos, iš
dalies finansuoti kitų asmenų organizuoti sportiniai renginiai, vertinti aukštus rezultatus pasiekę
sportininkai.
Kryptingai vystyta sporto infrastruktūra: atlikta lauko krepšinio aikštelės
G. D. Kuverto g. 12, Neringa, rekonstrukcija; parengta Kiemo aikštelės G. D. Kuverto g. 12,
Neringa, rekonstravimo į lauko tinklinio ir badmintono aikšteles projektas; atliktas mažojo golfo
remontas Nidoje; įrengta sintetinė danga (3 aikštelėms) lauko stalo teniso žaidimui Juodkrantėje,
Preiloje ir Pervalkoje; įrengta lauko treniruoklių zona Nidoje (UAB „Jūros būstas“ dovana) – 5 vnt.
(10 darbo vietų); įsigyta paplūdimio tinklinio įranga – 2 kompl.; pakeista krepšinio lenta Preilos
sporto aikštelėje; įsigyti ir sumontuoti mobilūs futbolo vartai (4 vnt., 5x2 m) Juodkrantės futbolo
aikštelėje; atliktas lauko treniruoklių remontas (pakeistos treniruoklių rankenos – 60 vnt.); parengti
ir pagaminti lauko treniruoklių naudojimosi aprašai – 200 vnt.
Užtikrintas sporto renginiams leidimų išdavimų procesas: išanalizuoti 42 prašymai ir
parengti 42 įsakymai dėl leidimo išdavimo organizuoti renginius.
Plėtota kūno kultūros ir sporto paslaugų įvairovė: organizuoti kūno kultūros ir sporto
projektų, iš dalies finansuojamų Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis bei Neįgaliųjų socialinės
integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo konkursai. Parengta 10 kūno kultūros ir
sporto sutarčių. Parengti 4 raštai projektų vykdytojams dėl ataskaitų pateikimo. Apibendrintos

7 gautos projektų įvykdymo ataskaitos ir pateiktos Neringos savivaldybės administracijos kūno
kultūros ir sporto projektų vertinimo komisijai.
Organizuota ir dalyvauta sporto renginiuose: organizuoti arba prisidėta organizuojant šiuos
renginius: Pavasario sporto šventė; Stalo teniso turnyras Neringa-Paviluosta; Paplūdimio tinklinio
turnyras „Neringos taurė 2017“; Vasaros sporto festivalis. Suburtos komandos ir dalyvauta:
Pavasario plaukimo varžybose „Plauk už miestą“, laimėta II vieta; Kuršių marių regatos rėmėjų
etape; Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos
paplūdimio tinklinio turnyre, laimėta I vieta; Rudens plaukimo varžybose „Plauk už miestą“,
laimėta I vieta; Neringos policijos komisariato krepšinio turnyre, laimėta I vieta; X Lietuvos
seniūnijų sporto žaidynių zoninėse atrankinėse varžybose Klaipėdoje paplūdimio tinklinio rungtyje.
Įsteigti Neringos savivaldybės prizai šiems sporto renginiams: Automobilių žiemos slalomas
Nidoje; Istorinių automobilių slalomas Neringos mero taurei laimėti; Lauko teniso turnyras
Neringos miesto garbės piliečio A. Zavišos atminimui; Tradicinių ir istorinių burlaivių regata
„Burpilis 2017“; 50-oji Kuršių marių regata; Jūrinės žūklės varžybos „Neringos taurė 2017“.
Įsigytos sporto prekės (krepšinio apranga – 16 kompl., kitos krepšinio, tinklinio sporto prekės,
sporto prizai), paslaugos, susijusios su renginių organizavimu (M. Mikutavičiaus koncerto
organizavimo, lauko scenos ir garso įrangos nuomos) ir kt.
Skatinti geriausi Neringos savivaldybės sportininkai. Organizuotas Neringos miestą
atstovaujančių sportininkų skatinimo paraiškų priėmimas ir paskatinti piniginiais prizais 7
sportininkai.
Projektinė veikla. Parengti projektai „Žaidimų aikštelių įrengimas“ ir „Sportas visiems“
bei pateiktos paraiškos Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV (toliau – KKSD)
organizuojamam projektų Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui. Iš KKSD gautas finansavimas
šiems projektams įgyvendinti: „Sporto aikštelės rekonstrukcija“ – 5000,00 Eur; „Lietuvos seniūnijų
sporto žaidynių I etapo organizavimas“ – 450,00 Eur. Kreiptasi į Lietuvos futbolo federaciją dėl
mažojo futbolo aikštelės remonto finansavimo.
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė funkcijos vykdymas. Siekiant
užtikrinti viešosios valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo Neringos savivaldybės teritorijoje
kontrolę, teikiant pagalbą fiziniams ir juridiniams asmenims valstybinės kalbos vartojimo
klausimais, deleguota valstybinės kalbos taisyklingumo kontrolės funkcija pavesta atlikti Švietimo
ir sporto skyriaus vedėjai.
Kiekvienais metais Valstybinei kalbos inspekcijai yra parengiamas ateinančių metų veiklos
planas ir pateikiamos einamųjų metų veiklos plano įvykdymo ataskaitos. Deleguojama funkcija
atliekama trimis kryptimis: kontrolės (atliekami tikrinimai), prevencijos (derinimai, konsultacijos),
šviečiamoji (atmintinės, metodiniai patarimai, renginiai).
2017 m. buvo patikrintos visų švietimo įstaigų, savivaldybės administracijos, savivaldybės
kultūros įstaigų interneto svetainės, šių įstaigų raštai, trijų kavinių valgiaraščiai, savivaldybės
tarybos sprendimų projektai; patikrinta 48 viešieji užrašai ir stendai, suderinta 16 reklamos stendų,
iškabų tekstų, virš 30 kultūros ir sporto įstaigų afišų, kvietimų į renginius. Parengtas Lietuvių
kalbos dienų renginių planas 2017 m.; pateikti pasiūlymai Lietuvių kalbos dienų renginių 2018 m.
planui. Suteikta daugiau kaip 220 konsultacijų juridiniams ir fiziniams asmenims. Organizuotas
suaugusiųjų raštingumą skatinantis konkursas „Nacionalinis diktantas 2017“.

VAIKO TEISIŲ IR JAUNIMO REIKALŲ SKYRIUS
Šalyje, taip pat ir Neringos savivaldybėje, siekiant sudaryti tinkamas sąlygas jauniems
žmonėms aktyviai dalyvauti atviroje ir demokratinėje visuomenėje, įgyvendinamos programos,
kuriomis užtikrinamas jaunimo politikos įgyvendinimas, sukuriamos palankios sąlygos jaunimo
verslumui ugdymui, skatinamas jaunimo nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas ir įsitraukimas
formuojant jaunimo politiką, stiprinami jų ryšiai su valstybės ir savivaldybių institucijomis, kaimo
bei miesto bendruomenėmis.
Remiantis Neringos savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus turimais
gyvenamosios vietos deklaravimo duomenimis, 2017 metais Neringoje gyveno – 553 jauni žmonės
(2016 – 578, 2015 – 574). Pasiskirstymas pagal amžiaus grupes pateikiamas 16 lentelėje.
Jaunų žmonių skaičius Neringoje pagal amžiaus grupes (16 lentelė)
metų 20–24
amžiaus

14–19
amžiaus
Vaikinų
skaičius

ir

merginų

170

metų

175

25–29 metų amžiaus

208

VISO:

553

Atsižvelgiant į 2017 metų Neringos savivaldybės Kultūros ir jaunimo veiklos programos
(Nr. 03) tikslų, uždavinių, priemonių ir išlaidų suvestinę, buvo siekiama užtikrinti kokybišką
jaunimo politikos įgyvendinimą ir plėtrą. Dalyvauta 8 nacionaliniuose ir tarptautiniuose jaunimo
projektuose. Remti 3 neformalių jaunimo grupių iniciatyvų projektai. Vienam studentui suteikta
parama studijoms. Organizuotas seminaras-diskusija jaunimo verslumo skatinimo tema.
Parengti 4 savivaldybės tarybos sprendimai, 15 administracijos direktoriaus įsakymų bei 1
mero potvarkio projektas.
2017 metais skyriaus koordinuoti, organizuoti svarbiausi jaunimo veiklos renginiai ir
projektai: dalyvavimas tarptautiniame projekte (jaunimo mainuose) ,,Neringos jaunimo kelionė į
Prahą, Vieną ir Budapeštą”; Renginys (koncertas Rugsėjo 1-osios proga; Renginys (koncertas)
Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti; „Neringos jaunimo apdovanojimai 2017”; Susitikimasdiskusija su Neringos VšĮ Neringos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriumi tema –
„Išmokime gyventi šia diena“; Susitikimas jaunimo verslumo skatinimo tema „Apie svajones,
verslą, kavą ir ne tik...“
Statistiniai duomenys vaiko teisių apsaugos srityje 2017 metais (17 lentelė):
Vaikų skaičius savivaldybėje
600
Vaiko globos (rūpybos) nustatymas
2
Laikinosios globos tėvų prašymu atvejų skaičius
1
Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, skaičius
1
Atstovavimas vaiko interesams ikiteisminiame ir teisminiame procese
9
Asmenų, kuriems apribota tėvų valdžia ar nuo kurių buvo atskirti vaikai, skaičius
1
Teikta konsultacijų
45
Darbas su siunčiama/gaunama informacija (raštų skaičius)
100
Surengta pasitarimų, posėdžių vaiko teisių apsaugos klausimais
5
Neringos savivaldybė dalyvavo įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei
gyventojų užimtumo programas viešiesiems darbams organizuoti. 2017 m. viešųjų darbų
projektams bei Neringos savivaldybės užimtumo didinimo programai panaudota 5243,13 Eur –
įdarbinti 5 asmenys. Viešųjų darbų projektuose bei 2017 metų Neringos savivaldybės užimtumo
didinimo programoje dalyvavo 2 Neringoje registruotos įmonės – UAB ,,Neringos komunalininkas“
ir Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija.

VERSLO IR STRATEGINĖS PLĖTROS SKYRIUS
Neringos savivaldybės administracija vykdo verslo aplinkos analizę savivaldybėje bei
teikia siūlymus dėl smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo galimybių. Administracijos siūlymu, į
2018–2020 metų strateginį veiklos planą įtraukta 1 prioriteto „Turizmo ir verslo plėtrai palankios
aplinkos kūrimas ir kurortinių paslaugų kokybės užtikrinimas“, 1.3 tikslo „Gerinti sąlygas verslo
plėtrai ir investicijų pritraukimui“, 1.3.1 uždavinio „Užtikrinti efektyvią verslo skatinimo ir rėmimo
sistemą“, 1.3.1.1 priemonė „Efektyvios smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo sistemos sukūrimas ir
įgyvendinimas“ bei numatytos atitinkamos veiklos, kurių įgyvendinimas numatomas 2019–2020
metais.
Transportas. Praėjusiais metais, kaip ir anksčiau, buvo derinami ir tvirtinami dokumentai,
susiję su viešojo transporto paslaugomis, kontrole, maršrutais, grafikais, teikiama informacija
spaudai, įvairiems portalams. Išduodami taksi leidimai. Neringos savivaldybės tarybos 2017 m.
vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-21 „Dėl Kompetencijų paskirstymo, valdant viešąjį transportą“
pagrindu, 2017 m. balandžio 1 d. buvo sudaryta su VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ (toliau –
įgaliotinis) Pavedimo sutartis Nr. 20170401/01/V31-70, kurioje įgaliotiniui pavedama organizuoti
keleivių vežimą maršrutais, vykdyti maršrutų, užtikrinančių susisiekimą su Klaipėdos regiono
savivaldybėmis, vežėjų ir keleivių kontrolę.
Paslaugų teikimas ir prekyba Neringos savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose
vietose. Buvo organizuojami savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto, susijusio su prekyba ar
paslaugų teikimu, viešieji konkursai (aukcionai) ir atrankos leidimams prekiauti ar teikti paslaugas
savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose gauti. 2017 metais buvo išduota 116 leidimų
prekiauti ar teikti paslaugas Neringos savivaldybės tarybos nustatytose vietose.
Individualia veikla, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą/fiksuoti pajamų
mokesčio dydžiai. Buvo rengiami ir tvirtinami Neringos savivaldybės tarybos sprendimai dėl
individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą bei fiksuotų pajamų
mokesčių pagal veiklos rūšis dydžius einamiesiems metams. Pagal pateikiamus Valstybinės
mokesčių inspekcijos duomenis, 2017 m. buvo išduoti 1353 verslo liudijimai veiklai Neringos
savivaldybėje.
Licencijos ir leidimai. Neringos savivaldybės administracija išdavė licencijas verstis
mažmenine prekyba tabako gaminiais, mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, teikė informaciją
Narkotikų, alkoholio ir tabako kontrolės departamentui apie išduotas licencijas. Buvo priimami
dokumentai ir išduodamos šilumos tiekimo licencijos, nefasuotų naftos produktų leidimai, leidimai
verstis didmenine ir mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis.
Neringos savivaldybės administracija bendradarbiauja su asociacija „Vidmarės”.
Dalyvaujama Klaipėdos regiono plėtros tarybos darbo grupėse, asociacijos „Klaipėdos regionas”
veikloje, Klaipėdos regiono turizmo tarybos veikloje,
Turizmo politika. Neringos savivaldybės administracija koordinuoja ir įgyvendina
strateginio veiklos plano Turizmo rekreacijos, smulkaus ir vidutinio verslo programą, dalyvauja
įgyvendinant savivaldybės turizmo rinkodaros ir komunikacijos strategijos 2016–2022 metams
priemones. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomi ir įgyvendami projektai, susiję su turizmo erinkodara:
Projektas „Pažink Vakarų krantą“, skirtas populiarinti Klaipėdos regioną, pristatant jo
unikalumą, bei visas regione esančias savivaldybes. Projekto rezultatai – e-rinkodaros priemonės,
kurios skirtos turistams keliaujantiems po regiono savivaldybes ar norintiems jas aplankyti.
Projektas „Laisva, skanu, unikalu – žuvies keliu“, skirtas didinti pamario krašto gamtos ir
kultūros paveldo objektų žinomumą ir lankomumą, pasitelkiant e-rinkodaros priemones. Šiam
tikslui kuriamos e-rinkodaros priemonės: virtualus turas 360, edukacinis žaidimas, gamtos ir
kultūros paveldo objektų fotografijos, reprezentaciniai filmai, reklama internetiniuose portaluose.

Projektas „Pamario švyturių keliu“, skirtas sustiprinti šio regiono įvaizdį ir supažindinti
turistus su išskirtiniu Lietuvos pamario švyturiu keliu bei galimais vandens, pėsčiųjų ir dviračių
maršrutais. Informacijos apie pamario kraštą plėtrai kuriami šie e-rinkodaros produktai: gamtos ir
kultūros paveldo objektų fotografijos, virtualios realybės nuotraukos, audiogidai, reprezentaciniai
filmukai, interaktyvus žaidimas, keliautojo dienoraščiai (angl. blog), interneto svetainė, mobilioji
aplikacija, reklama socialiniuose tinkluose, reklamos paieškų sistemų (SEA ir SEO) optimizavimas,
reklaminės žinutės interneto portaluose.
Projektas „Kurortų paveldas išmaniai“, skirtas didinti kultūros ir gamtos paveldo
žinomumą projektą įgyvendinančių savivaldybių teritorijose. Projekto metu vykdoma komunikacija
bus nukreipta į tikslines Lietuvos, Vokietijos, Rusijos, Latvijos ir Lenkijos auditorijas. Maršrutų
populiarinimui bus naudojamos e-rinkodaros priemonės: mobilus audiogidas 5 užsienio kalbomis
(anglų, vokiečių, rusų, latvių ir lenkų), interneto svetainė, su atsikartojančia mobilios aplikacijos
informacija, bendras kurortų vaizdo klipas ir vaizdo klipai kiekvienam kurortui atskirai bei
interaktyvūs stendai, reklama socialiniuose tinkluose.
Projektas „Gintaro kelionė“, skirtas didinti Palangos bei Neringos kurortų kultūros ir
gamtos paveldo objektų, susijusių su gintaru žinomumą ir lankomumą. Į projektą įtrauktas 21
objektas iš Palangos ir Neringos, susijęs su gintaru. Objektų žinomumui ir lankomumui didinti
pasitelktos šiuolaikiškos elektroninės priemonės – kuriamas papildytos realybės ir virtualios
realybės 360 turinys, mobilioji aplikacija bei žaidybinė platforma. Visos elektroninės priemonės
akcentuos atsakingą gamtos išteklių naudojimą bei kultūros paveldo apsaugą. Informacija apie
projekto rezultatus bus skleidžiama per socialinius tinklus (facebook, twitter, instagram ir pan.) ir
kt. el. priemones.
Projektas „Baltijos jūros turizmo centras“, kurio tikslas – sukurti ilgalaikę komunikavimo
struktūrą tarptautinio turizmo plėtrai ir bendradarbiavimui palaikyti bei skatinti tvarų, atsakingą ir
inovatyvų turizmą Baltijos jūros regione. Baltijos jūros turizmo centro sukūrimas yra numatytas
Europos Sąjungos Baltijos jūros strategijos 2014–2020 m. veiksmų plane. Projekto rezultatas –
sukurti turizmo maršrutai apimantys Klaipėdos regiono savivaldybes, regiono ir sukurto turizmo
maršruto administratoriaus pristatymas tarptautinėse parodose, turizmo maršruto viešinimas
tarptautiniuose leidiniuose.
Projektas „Pietų Baltijos krantas – ilgalaikių laivybos krypčių tarp šalių kūrimas
MARRIAGE bendradarbiavimo tinklų pagrindu“, skirtas stiprinti Pietų Baltijos kranto kryptį
įgyvendinant bendrą rinkodarą, gerinant laivybos paslaugas ir infrastruktūrą, siekiant projekto
regioną padaryti patraukliu laivybai ilgalaikėje perspektyvoje. Įgyvendinamos priemonės: leidiniai
skatinantys domėjimąsi Pietų Baltijos kranto uostais, dalyvavimas laivybos parodose BOOT2018
(Vokietija) (dalyvavo Nidos jachtų uosto kapitonas Karolis Atkočaitis) ir „All for sjon“ (Švedija),
regioninio tinklo kūrimas organizuojant renginius, laivybos kliūčių Kuršių mariose pašalinimo
studija, verslo misijos buriuotojų klubuose Danijoje ir Vokietijoje, fotografijų duomenų bazė,
įkurtas informacijos punktas buriuotojams (numatyta vieta – Smiltynės jachtklubas), jachtklubų
darbuotojų mokymai.
Strateginis planavimas. 2017 m. rugsėjo 28 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu
Nr. 162 „Dėl Neringos savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ patvirtinta nauja strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo redakcija,
2017 m. spalio 19 d. tarybos sprendimu Nr. 179 „Dėl Neringos savivaldybės strateginio plėtros
plano 2014–2020 metams tarpinės įgyvendinimo 2014–2016 m. ataskaitos patvirtinimo“ patvirtinta
tarpinė strateginio plėtros plano ataskaita – atlikta plėtros plano prioritetų, tikslų, priemonių
įgyvendinimo analizė ir pateiktos rekomendacijos dėl tolimesnio plėtros plano įgyvendinimo.
Projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių fondų,
koordinavimas. Praėjusiais metais Neringos savivaldybės administracija buvo nominuota „Europos
burių“ apdovanojimui ir pateko tarp keturių projektų organizatorių, kurie sėkmingai vykdė
viešuosius aptarimus.

Ataskaitiniu laikotarpiu Neringos savivaldybės administracija pateikė pareiškinius
dokumentus įgyvendinančioms institucijoms 10 projektų finansavimui gauti bei vykdė 15, Europos
Sąjungos fondų investicijomis finansuojamų, projektų veiklas, įskaitant jau aprašytų e-rinkodaros
projektų.
Kiti projektai, kurie buvo įgyvendinami 2017-aisiais:
Projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai Neringos savivaldybėje“, kurio tikslas –
suteikti kompleksinę pagalbą šeimai, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos
gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes. Projekto vykdymo laikotarpiu,
iki 2020 m. pabaigos, teikiamos kompleksinės paslaugos šeimoms: pozityvios tėvystės mokymai,
psichosocialinė pagalba, šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos, paslaugos, vaikų
priežiūros paslaugos. Projekto vertė – 88,3 tūkst. Eur, projektas finansuojamas 100 % ES lėšomis.
Projektas „CO2 mažinimas logistikoje“, kurio pagrindinis tikslas – gerosios praktikos
pritaikymas keturiuose Pietų Baltijos regiono vietovėse mažinant CO2 išmetimą logistikoje.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2016 m. birželio mėn. iki 2019 m. gegužės 31 d. Projekto
veiklų įgyvendinimui skiriama ES lėšų – 116,8 tūkst. Eur, Neringos savivaldybės indėlis –
20,6 tūkst. Eur. Projekte dalyvaujama partnerio teisėmis kartu su partneriais iš Švedijos,
Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos.
Projektas „Socialinio būsto Neringoje, Preiloje, statyba“, kurio tikslas – naujo daugiabučio
gyvenamojo socialinio būsto namo (adresu Preilos g. 73B, Preila, Neringos sav.) statyba. Projekto
vertė – 185,7 tūkst. Eur, t.sk. 157,9 tūkst. Eur finansavimas planuojamas ES lėšomis. Projekto
finansavimo sutartis pasirašyta 2017 m. liepos mėn., tačiau pagal šiuo metu galiojantį Pajūrio
juostos įstatymą Nr. IX-1016, stabdoma statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūra
neapibrėžtam laikotarpiui.
Projektas „Neringos savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio gerinimas“, kurio pagrindiniai
uždaviniai: Urbo kalno tvarkymas gerinant kraštovaizdžio arealo būklę bei kraštovaizdžio teritorijų
būklės gerinimas, likviduojant bešeimininkius statinius. Planuojama projekto vertė – 554,1 tūkst.
Eur, iš kurių 85% ( 471 tūkst. Eur) finansuojama ES lėšomis. Dėl užsitęsusių Kuršių nerijos
nacionalinio parko vidinės miškotvarkos projekto keitimo procedūrų ir projekto parengimo
paslaugų vėlavimo vertinama atsiradusi rizika dėl projekto įgyvendinimo iki nustatyto termino, t.y.
iki 2018 m. pabaigos.
Projektas „Neringos savivaldybės darnaus judumo strateginio plano parengimas“, kurio
vertė – 16,9 tūkst .Eur, iš kurių 85% finansuojama ES lėšomis. Parengus Neringos savivaldybės
darnaus judumo strateginį planą, šio plano sprendiniai bus palaipsniui diegiami ir įgyvendinami.
Įgyvendinus projektą, Neringos savivaldybės administracija planuoja teikti paraiškas kitiems
projektams pagal Veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo atsinaujinančių išteklių
energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.5.1-TID-R-514 priemonę ,,Darnaus judumo
priemonių diegimas“. Šios priemonės lėšomis galės būti finansuojami darnaus judumo mieste
planus atitinkantys projektai.
Neringos savivaldybė partnerio teisėmis dalyvauja projekte „Evangelikų Liuteronų
bažnyčios Nidoje tvarkyba, pritaikant kultūrinėms ir socialinėms reikmėms“. Projekto vertė –
126,5 tūkst. Eur. Neringos savivaldybės administracija įsipareigojo prisidėti prie projekto
investicijų projekto parengimu, projektinio pasiūlymo, paraiškos parengimu bei finansiniu
19,0 tūkst. Eur įnašu.
Partnerio teisėmis įgyvendinamas projektas „Turizmo informacinės infrastruktūros
sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams pietvakarinėje Klaipėdos regiono dalyje“, kurio
tikslas – sukurti vieningą, neįgaliųjų poreikiams pritaikytą turizmo ženklinimo infrastruktūros
sistemą Klaipėdos regiono pietvakarinėje dalyje.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo pabaigtas pirmasis 2014–2020 m. finansavimo periodo
projektas „Užterštos degalinės teritorijos Neringos sav., Neringos m., Gintaro įlankos g.
sutvarkymas“. Projekto metu išvalyta Juodkrantėje esanti teritorija, kurioje beveik tris dešimtmečius

veikė degalinė, skirta tuometinio miškų ūkio transportui aptarnauti. Projekto įgyvendinamo metu
buvo išvalyta apie 0,044 ha praeityje užterštos teritorijos, užterštą gruntą išvežant tvarkymui. Vėliau
ši teritorija buvo rekultivuojama, kasinius užpilant švariu gruntu. Tai, kad planuotos teršalų
pašalinimo priemonės buvo įvykdytos, patvirtino išvadą pateikusi Lietuvos geologijos tarnyba prie
Aplinkos ministerijos. Bendra projekto vertė – 91, 8 tūkst. Eur. Sanglaudos fondo lėšos – *
87,2 tūkst. Eur; Savivaldybės biudžeto lėšos – 4,6 tūkst. Eur.
2017 m. pabaigoje buvo pradėti rengti dokumentai finansavimui gauti šių projektui
įgyvendinimui: „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Neringos
savivaldybėje“, „Automobilių statymas tampa išmanus“, „Klaipėdos regiono turizmo
infrastruktūros sistemos sukūrimas ir įdiegimas“, „Sveikos gyvensenos skatinimas Neringos
savivaldybėje“, „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos m., Skuodo ir
Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“, „
Problemos. Strateginio planavimo sistemos IT įrankio naudojimas išliko vienu didžiausiu
iššūkiu dirbant su strateginiu planavimu, nes vis iškylančios techninio pobūdžio problemos stabdo
pačio strateginio planavimo įgyvendinimo bei jo tobulinimo procesą. 2018 m. pasibaigus
prisiimtiems sutartiniams įsipareigojimams (jei Įgyvendinančioji institucija termino nepratęs),
planuojama kreiptis į atsakingus struktūrinius padalinius dėl šios sistemos naudojimo peržiūros bei
funkcionalumo įvertinimo pagal egzistuojančius Neringos savivaldybės administracijos poreikius ir
vykdomas funkcijas.

CENTRALIZUOTA VIDAUS AUDITO TARNYBA
Centralizuota vidaus audito tarnyba, siekdama užtikrinti Tarnybai keliamų uždavinių ir
tikslų įgyvendinimą vykdė nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą,
atliko 3 vidaus auditus, t. y. auditavo trylika savivaldybės administracijos struktūrinių, dvylika
biudžetinių įstaigų, dvi viešąsias įstaigas.
Savivaldybės administracijos direktoriui bei audituotų subjektų vadovams buvo pateikta
17 rekomendacijų – 6 korupcijos rizikos valdymo srityje, 6 veiklos ir valdymo tobulinimo srityje,
3 finansų valdymo srityje, 2 informacinių sistemų srityje.
Atliekant vidaus auditus, nebuvo nustatyta pažeidimų, kuriuos turėtų nagrinėti teisėsaugos
institucijos.

ATSTOVAS SPAUDAI, RYŠIAMS SU VISUOMENE
Neringos savivaldybės administracija 2017 m. įgyvendino Informacijos spausdinimo
dienraštyje paslaugų ir dienraščio egzempliorių pirkimo sutartį, kuri praėjusiais metais buvo
pasirašyta su viešųjų pirkimų būdu parinktu dienraščiu „Vakarų ekspresas“.
Pagal šią sutartį, du kartus per savaitę spausdinami Neringos savivaldybės puslapiai,
kuriuose pateikiama informacija apie priimamus sprendimus, mieste vykstančias iniciatyvas, viešai
atsakoma į bendruomenės nariams kilusius klausimus. Atsižvelgiant į tai, kad minėtos sutarties
galiojimas baigiasi, 2018-ųjų rugsėjo mėnesį planuojama vykdyti viešąjį pirkimą šios paslaugos
teikimui.
Vietos savivaldos įstatymo nuostatos, teigiančios kad Savivaldybės institucijų ir kitų
savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės
gyventojams, kurie tuo domisi, jiems turi būti sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl
daroma, buvo įgyvendintos ne tik Neringos savivaldybės puslapių regioniniame dienraštyje,
pagalba, bet ir informaciją skelbiant Savivaldybės internetinėje svetainėje www.neringa.lt,
socialiniame tinkle „Facebook“ bei 2017-aisiais įkurtame Neringos savivaldybės profilyje
socialiniame tinkle „Instagram“.
Nuosekliai skelbiant informaciją apie Neringą, nuotraukas bei trumpus filmukus, buvo
padidintas lankytojų Neringos savivaldybės puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“ skaičius –
2017 metų pradžioje puslapio sekėjų skaičius siekė 3608 (2016-ųjų pradžioje buvo 2573).
Socialinių tinklų bei internetinės svetainės pagalba gyventojai įtraukti į savivaldybės sprendimų
priėmimą. Neringos savivaldybės puslapio socialiniame tinkle „Facebook“ aktualumą atspindi ir
didėjantis užklausų šiame puslapyje skaičius.
Siekiant kryptingai informuoti žurnalistus, masines informacijos priemones apie
Savivaldybės veiklą, perteikti Savivaldybės tarybos ir administracijos vadovų požiūrį, informuoti
apie pagrindinius kurorto renginius, 2017-aisiais buvo platinami pranešimai žiniasklaidai (išplatina
daugiau kaip 30 pranešimų). Inicijuotos publikacijos įvairiose žiniasklaidos priemonėse.
Vykdytas bendradarbiavimas su Lietuvos televizija – Neringoje viešėjo laidos „Labas rytas,
Lietuva“ komandos nariai bei vyko laidos „Laba diena, Lietuva“ tiesioginės transliacijos iš
Neringos.
Neringos savivaldybė prisijungė prie visuomeninių iniciatyvų – dalyvavo organizuojant
mieste Konstitucijos egzaminą, pasaulinę akciją „Žemės valanda“. Neringos savivaldybė palaikė
bendradarbiavimą su miestais partneriais.

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS CIVILINEI SAUGAI IR MOBILIZACIJAI
Savivaldybės teritorijoje nėra valstybinės reikšmės
ir pavojingų objektų. 2017 m. Neringoje užregistruotas
1 ekstremalus įvykis – rastas sprogmuo prie Preilos
gelbėjimo stoties. Neringos savivaldybės administracijos
direktoriaus 2017 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V13-50 bei
2017 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. V13-70 buvo uždrausta
lipti ant Kuršių marių ledo.
Informacija apie gresiančius ar artėjančius
gamtinio pobūdžio ekstremaliuosius reiškinius buvo
skelbiama per radijo stotį „Neringa FM“ bei savivaldybės Draudimas lipti ant ledo skelbtas du kartus
interneto svetainėje.
Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu taip pat patvirtinta:
savivaldybės civilinės ir priešgaisrinės saugos tarnybos metinis 2017 m. veiklos planas; Gyventojų
civilinės saugos mokymų grafikas; Planuojamų civilinės saugos būklės kompleksinių patikrinimų
ūkio subjektuose ir įstaigose grafikas; Pakeista ir patvirtinta Neringos savivaldybės Ekstremaliųjų
situacijų komisijos sudėtis, nuostatai ir iškvietimo schema.
Praėjusiais metais Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu taip pat
buvo patvirtinta Neringos savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudėtis ir
iškvietimo schema. 2017 m. savivaldybės ekstremalių situacijų komisija buvo susirinkusi į
3 planinius posėdžius. 2017 metais savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras buvo
aktyvuotas pratybų metu.
Organizuotos savivaldybės lygio civilinės saugos pratybos: 2017 m. kovo 31 d.
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V13-160 patvirtinta pasirengimo
savivaldybės lygio stalo pratyboms ir jų vykdymo rengimo grupė; 2017 m. balandžio 13 d.
pravestos Neringos savivaldybės civilinės saugos kompleksinės pratybos. Pratybose dalyvavo
Neringos savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų nariai, savivaldybės ESOC
koordinatorius, Neringos savivaldybės darbuotojai.
2017 m. įvairiomis formomis buvo organizuojamas visuomenės švietimas civilinės saugos
srityje. Išleisti ir išplatinti lankstinukai apie sprogmenų keliamą pavojų ir kaip saugiai elgtis su
pirotechnika, per vietinę radijo stotį „Neringa FM“ buvo rengiamos 10 min. laidos gyventojams
apie civilinės saugos signalus ir kaip elgtis ES ir EĮ metu, nuolatos talpinama atnaujinta informacija
savivaldybės svetainėje.
2017 m. kovo 22 d. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V13-148
patvirtintas savivaldybės darbuotojų civilinės saugos mokymų planas. Neringos savivaldybės
civilinės ir priešgaisrinės saugos tarnyba atliko 2 planinius civilinės saugos būklės patikrinimus –
„Neringos komunalininkas“ ir AB „Ąžuolynas“.
Savivaldybės turimi materialiniai ir techniniai ištekliai, kuriuos prireikus būtų galima
panaudoti gresiančioms ar susidariusioms ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams
šalinti:
 Autotransportas: savivarčiai – 5 vnt., iš jų: 2 vnt. iki 2 t; 2 vnt. iki 5 t; 1 vnt. daugiau nei 5 t;
bortiniai – 3 vnt., iš jų: po 1 vnt. iki 2 t, iki 5 t, daugiau nei 5 t; autobusai – 22 vnt., iš jų: 5 vnt. iki
11 vietų, 3 vnt. iki 25 vietų, 2 vnt. iki 35 vietų, 7 vnt. iki 45 vietų, 5 vnt. iki 60 vietų;
 Statybinė technika: buldozeriai – 3 vnt., iš jų: 2 vnt. iki 100 AJ, 1 vnt. daugiu nei 100 AJ;
ekskavatoriai – 3 vnt. iki 0,5 m³.
 Kilnojamosios elektros stotys – 12 vnt., iš jų: iki 10 kW – 9 vnt., iki 50 kW – 2 vnt., daugiau
nei 50 kW – 1 vnt.
 Kibirai 50 vnt.; kastuvai - 84 vnt.; šakės - 40 vnt.; šilti vatinukai - 10 vnt.; medvilniniai
kostiumai – 50 vnt.

SAVIVALDYBĖS GYDYTOJAS
2017 m. parengta Neringos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji
programa ir jos pajamų-išlaidų sąmata, kartu su VšĮ Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos filialu
Neringoje organizuotos kraujo donorystės akcijos, vykdyta triukšmo kontrolė (nagrinėti 4 gyventojų
skundai dėl triukšmo) ir koordinuotas triukšmo prevencinių priemonių įgyvendinimas.
Praėjusiais metais nustatytas statybos darbų laikas savivaldybėje, Neringos paplūdimiuose
įteisintos vyrų zonos bei zonos, skirtos lankytis su gyvūnais, paskirti statybos darbų triukšmo
kontrolieriai, patvirtintas pasirengimo gripo pandemijai 2017–2018 m. priemonių planas.
Strateginio veiklos plano vykdymas ir pasiekti rezultatai (17 lentelė):
Planuotas rodiklis
Pasiektas rodiklis
Pastabos
teikimo Asmenų,
gavusių Asmenų,
gavusių
odontologines
paslaugas, odontologines
skaičius – 400
paslaugas, skč. – 1072
Projekto
„Neringos
savivaldybės Įsigytos įrangos dalis, 100 Įsigytas įrangos – 0
SAM iš
viešosios įstaigos Neringos pirminės proc.
Valstybės
sveikatos priežiūros centro pastato
investicijų
(unikalus Nr. 4400-1654-2360:2216)
programo
Taikos g. 11, Neringa, rekonstravimas“
s neskyrė
įgyvendinimas
lėšų
GMP posto Juodkrantėje veiklos GMP posto Juodkrantėje Užtikrinta GMP posto
užtikrinimas
veiklos
liepos-rugpjūčio Juodkrantėje
veikla
mėn. užtikrinimas, 100 proc. 100 proc.
Neringos PSPC Slaugos ir palaikomojo Užtikrinta
slaugos
ir Užtikrinta slaugos ir Skyrius
gydymo skyriaus veiklos užtikrinimas palaikomojo
gydymo palaikomojo gydymo dirbo
septynis metų mėnesius
skyriaus
veikla,
dienų skyriaus veikla, dienų 01.01–
skaičius – 208;
skaičius – 202;
04.28 ir
Asmenų,
gavusių Asmenų,
gavusių 10.09–
stacionarias
slaugos stacionarias
slaugos 12.31
paslaugas, skaičius – 45
paslaugas, skč. – 108
Slaugos įrangos įsigijimas Neringos Įsigytos įrangos skaičius – Įsigytos
įrangos
PSPC
10
skaičius – 11
Valstybinių (perduotų savivaldybėms) Asmenų,
dalyvavusių Asmenų, dalyvavusių
funkcijų
(visuomenės
sveikatos sveikatos
stiprinimo sveikatos stiprinimo
stebėsena ir visuomenės sveikatos veikloje, skaičius – 315;
veikloje, skaičius –
stiprinimas) įgyvendinimas
Parengta
visuomenės 325;
sveikatos
stebėsenos Parengta visuomenės
ataskaita – 1
sveikatos stebėsenos
ataskaita – 1
Valstybinės (perduotos savivaldybėms) Aptarnaujamų
mokinių Aptarnaujamų mokinių
funkcijos
(visuomenės
sveikatos skaičius –210
skaičius – 210
priežiūra mokyklose) įgyvendinimas
Savarankiškosios
savivaldybės Pravestų
sveikatinimo Pravestų sveikatinimo
funkcijos (vaikų ir jaunimo sveikatos priemonių
vaikams
ir priemonių vaikams ir
priežiūra) įgyvendinimas
jaunimui skaičius – 6
jaunimui skaičius – 6
Savivaldybės visuomenės sveikatos Įgyvendintų
VSRSP Įgyvendintų VSRSP
rėmimo
specialiosios
programos priemonių
(projektų) priemonių (projektų)
(VSRSP)
priemonių
(projektų) skaičius –10;
skaičius –12;
įgyvendinimas
Atliktų triukšmo stebėsenos Atliktų
triukšmo
laboratorinių tyrimų skaičius stebėsenos
– 20
laboratorinių tyrimų
skaičius – 28
Veiklos pavadinimas
Odontologinių
paslaugų
Neringos PSPC užtikrinimas

Maudyklių stebėsena. 2017-aisiais, kaip ir kasmet, administracijos direktoriaus įsakymu,
buvo patvirtintas maudyklų vandens stebėsenos grafikas. Apibendrinti maudyklų stebėsenos
rezultatai kas 2 savaites buvo teikiami Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui, Mėlynosios
vėliavos koordinatoriui, UAB „Neringos komunalininkas“ ir Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus
vyr. specialistui (ekologijai, aplinkosaugai). Atlikti 32 mikrobiologiniai, 32 fizikiniai ir 10 cheminių
tyrimų. Visi tyrimai atitiko normai. Prieš vasaros sezoną ištirtas visų savivaldybės paplūdimių
dirvožemis dėl helmintų ir salmonelių. Tyrimai atitiko normai.
Šachtinių šulinių stebėsena. Ištirti 9 šachtiniai šuliniai ir 3 individualūs gręžiniai (18
lentelė). Mėginius atrinko ir ištyrė AB „Klaipėdos vanduo“ laboratorija. Toksiniai (cheminiai)
rodikliai – nitratas ir nitritas – atitiko ribines vertes visuose tirtuose šuliniuose ir gręžiniuose,
mikrobiologinė tarša nustatyta 5 šuliniuose, bendroji geležis ribinę vertę (200 mikrogramų litre)
viršijo 6 šuliniuose ir visuose tirtuose gręžiniuose, manganas ribinę vertę viršijo 3 šuliniuose ir 2
gręžiniuose. Bendroji geležis ir manganas yra indikatoriniai rodikliai, kurie tiesioginės įtakos
žmogaus sveikatai neturi, bet pablogina vandens savybes. Vanduo įgauna savotišką kvapą, skonį,
spalvą (nuo geležies – rudą, nuo mangano – pilką), padidėja jo drumstumas, pablogėja vandens
priimtinumas vartotojui.
Šachtinių šulinių ir individualių gręžinių stebėsenos 2017 m. rezultatai (18 lentelė)
Šachtinio šulinio,
individualaus
gręžinio adresas

Žarninės
lazdelės
(E. coli)
sk. 100
ml
Ribinis
mikroor
ganizmų
skaičius
-0

Žarnin
iai
entero
kokai
sk.100
ml
Ribinis
mikroo
rganiz
mų
skaičiu
s-0

Nitratas
mg/l

Nitritas
mg/l

Ribinė
rodiklio
vertė 50

Ribinė
rodiklio
vertė 0,1

Taikos g. 10 A 2017-11-15
(Švyturio)

0

0

3,11

Lotmiškio g. 15

2017-11-15

0

1

Preilos g. 9

2017-11-15

0

Preilos g. 25,29

2017-11-15

Preilos g. 45

Preilos g. 87

Tyrimo data

Bendr
oji
geležis
mikro
gramai
/litre
Ribinė
rodikli
o vertė
– 200

Mang
anas
mikr
ogra
mai/li
tre

0,009

220

26

10,97

0,09

100

<10

3

<0,10

0,010

140

19

0

0

22,91

0,004

1290

183

2017-11-15

0

0

6,82

0,005

310

82

2017-11-15

0

2

<0,10

0,008

460

24

Pastabos

Ribin
ė
rodik
lio
vertė
– 50

Bendroji geležis
viršija
ribinę
rodiklio vertę.
Žarninių
enterokokų
skaičius
viršija
ribinį skaičių.
Žarninių
enterokokų
skaičius
viršija
ribinį skaičių.
Bendroji geležis ir
manganas viršija
ribines
rodiklių
vertes.
Bendroji geležis ir
manganas viršija
ribines
rodiklių
vertes.
Žarninių
enterokokų
skaičius
ir
bendroji geležis
viršija
ribines
rodiklių vertes.

Nidos–
Smiltynės pl. 10

2017-11-15

0

8

<0,10

0,010

170

17

Pervalkos g. 6c

2017-11-15

0

14

0,37

<0,003

360

60

Pervalkos g. 7-2

2017-11-15

0

0

0,15

<0,003

310

45

Pervalkos g. 8
a, b

2017-11-15

0

0

<0,10

<0,003

1330

146

Pervalkos g. 42

2017-11-15

0

0

<0,10

<0,003

270

44

Gintaro įl. g. 6
(gręžinys)

2017-11-15

0

0

<0,10

<0,003

580

229

Žarninių
enterokokų
skaičius
viršija
ribinį skaičių.
Žarninių
enterokokų
skaičius, bendroji
geležis
ir
manganas viršija
ribines
rodiklių
vertes.
Bendroji geležis
viršija
ribinę
rodiklio vertę.
Bendroji geležis ir
manganas viršija
ribines
rodiklių
vertes.
Bendroji geležis
viršija
ribinę
rodiklio vertę.
Bendroji geležis ir
manganas viršija
ribines
rodiklių
vertes .

Triukšmo stebėsena. Neringos savivaldybei inicijavus, Nacionalinės visuomenės
sveikatos laboratorijos Klaipėdos skyrius atliko triukšmo lygio matavimus. Iš 28 atliktų triukšmo
tyrimų 21 (75 proc.) neatitiko taikomų triukšmo lygio rodiklių (duomenys pateikiami 19 lentelėje).
Triukšmo stebėsenos 2017 m. rezultatai (19 lentelė)
Matavimų vieta, laikas
Tyrimų
skaičius

Matavimo
rezultatai
Ekviva
lentinis
garso
slėgio
lygis
dBA

Maksi
malus
garso
slėgio
lygis
dBA

Reglamentuojamas
garso slėgio lygis
savivaldybėje dBA
Ekviva Maksim
lentini
alus
s
garso
garso
slėgio
slėgio
lygis
lygis
dBA
dBA

Nea
titi
ko
normai

Tyliosios viešosios zonos 6
1
Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ teritorija, adresu Taikos g. 9A, Neringa
2017-08-11
2
43,8
53,7 50
55
Matavimų atlikimo paros
laikotarpis: 22:00–23:30
val.

Gyvenamojo namo, adresu, Kopų g. 1, Neringa, aplinka
2017-08-11
2
49,3
71,8 50
Matavimų atlikimo paros
laikotarpis: 18:00–22:00
val.

55

1

Pastabos

Triukšmo šaltinis – Taikos g.
pravažiuojantis
transportas
(toliau – PT) (per 15 min.
matavimo trukmę (toliau 15
MT) pravažiavo 89 lengvieji
ir
1
sunkiasvoris
automobiliai)
Triukšmo šaltinis – PT (per
15
MT
pravažiavo
32 lengvieji ir 1 sunkiasvoris
automobiliai)

Gyvenamojo namo Kopų g. 23 aplinka
2017-08-11
2
47,9
55
1
57,3 50
Matavimų
atlikimas:
22:00–23:30 val.
Triukšmo prevencijos 16
15
zonos
Gyvenamųjų namų adresu, G. D. Kuverto g. 4/Pamario g. 10, Neringa, aplinka
2017-08-11
2
55
2
61,2
78,9 50
Matavimų
atlikimas:
22:00–23:30 val.

Triukšmo šaltinis –PT (per 15
MT pravažiavo 41 lengvasis
automobilis)

Triukšmo šaltinis – PT (per
15 MT Pamario ir Kuverto
gatvėmis
pravažiavo 69
lengvieji ir 2 sunkiasvoriai
automobiliai)

Gyvenamojo namo, adresu, Naglių g. 17, Neringa, aplinka
2017-08-11
2
49,6
67,9 50
Matavimų
atlikimas:
22:00–23:30 val.

55

1

Triukšmo šaltinis Taikos ir
Naglių g. PT (per 15 MT
pravažiavo 120 lengvųjų ir 6
sunkiasvoriai automobiliai)

Gyvenamojo namo, adresu L. Rėzos g. 12, Neringa, aplinka
2017-08-11
2
63,6
72,9 50
Matavimų
atlikimas:
22:00–23:30 val.

55

2

Triukšmo šaltinis – PT (per
15 MT L. Rėzos gatve
pravažiavo 132 lengvieji ir 12
sunkiasvorių automobilių)

Gyvenamojo namo, adresu L. Rėzos g. 23, Neringa, aplinka
2017-08-11
2
54,9
71,3 50
Matavimų
atlikimas:
22:00–23:30 val.

55

2

Triukšmo šaltinis – PT (per
15 MT pravažiavo 74
lengvieji ir 2 sunkiasvoriai
automobiliai)

Gyvenamojo namo, adresu L. Rėzos g. 46, Neringa, aplinka
2017-08-11
2
55,8
69,2 50
Matavimų
atlikimas:
22:00–23:30 val..

55

2

Triukšmo šaltinis – PT (per
15 MT pravažiavo 78
lengvieji ir 5 sunkiasvoriai
automobiliai)

Gyvenamojo namo adresu, L. Rėzos g. 62, Neringa, aplinka
2017-08-11
2
62,3
77,4 50
Matavimų
atlikimas:
22:00–23:30 val.

55

2

Triukšmo šaltinis – PT (per
15 MT pravažiavo 63
lengvieji ir 4 sunkiasvoriai
automobiliai)

Gyvenamojo namo, adresu L. Rėzos g. 62, Neringa, aplinka
2017-08-11
2
62,3
77,4 50
Matavimų
atlikimas:
22:00–23:30 val.

55

2

Triukšmo šaltinis – PT (per
15 MT pravažiavo 63
lengvieji ir 4 sunkiasvoriai
automobiliai)

Gyvenamojo namo, adresu L. Rėzos g. 66, Neringa, aplinka
2017-08-11
2
62,0
76,3 50
Matavimų
atlikimas:
22:00–23:30 val.

55

2

Triukšmo šaltinis – PT (per
15 MT pravažiavo 69
lengvieji ir 6 sunkiasvoriai
automobiliai)

VISUOMENINĖS
2
PASKIRTIES
APLINKA
Neringos PSPC adresu, Taikos g. 11, Neringa aplinka
2017-08-11
2
51,3
63,5 50
Matavimų
atlikimas:
22:00–23:30 val.

2

55

2

Triukšmo šaltinis –Taikos g.
PT (per 15 MT pravažiavo 89
lengvieji ir 1 sunkiasvoris)

PAGAL GYVENTOJŲ 4
3
SKUNDUS
Gyvenamųjų namų, adresu Kuverto g. 4/Pamario g. 10, Neringa, aplinka
2017-08-24
2
55
2
55,3
79,5 50
Matavimų
atlikimas:
±4,0 ±2,3
19:00–22:00 val.
Gyvenamojo namo, adresu Taikos g. 22, Neringa, aplinka
2017-08-11
2
47,9
55
1
57,3 50
Matavimų
atlikimas:
22:00–23:30 val.
VISO
28
21
(75%)

____________________________

Triukšmo šaltinis –Taikos g.
PT (per 15 MT pravažiavo 64
lengvieji automobiliai)

