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           Kuršių nerija  
 

 
Karvaičiai  Nida  Rasytė Nagliai  
Sandkrug   Juodkrantė  Šarkuva  

Gausutė   Preila  Kopgalis Prėdinė  
Pervalka  Schwarzort Neringa  

Alksnynė  Lotmiškis  Kuncai  Smiltynė  
Erlenhorst   

 

 



Keli faktai iš praeities 
Kuršių nerijos gyvenvietės išgyveno du karus, po antrojo neteko brangiausio 
turto – nuo amžių čia gyvenusių žmonių. 

 

Suvažiavę naujakuriai darė čia savo tvarką. Praeities turėjo nelikti.  

Ateitis turėjo būti švari nuo atminties. 

 

１９４６． metais ką tik savo grožiu garsėję Pietų Baltijos kurortai tampa  

miesto tipo gyvenvietėmis, dažnai vadinamomis vasarvietėmis.  

 

1947 m.  Vasarvietės prijungtos prie Klaipėdos, iki miesto įkūrimo veikė Nidos, 
Preilos ir Juodkrantės apylinkės. 



Kas nutiko Kuršių nerijos gyvenvietėms? 



1959 m. išduotas gimimo liudijimas 

 



1965 m. išduotas gimimo liudijimas 



Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių 
vienetų ir jų ribų įstatymas 

            4 straipsnis. Lietuvos Respublikos savivaldybės ir jų centrai 

1995 m. Lietuvos Respublikoje pirmajame teritorijos administracinių 
vienetų reformos etape steigiamos šios savivaldybės: Vilniaus miesto ..... 
Neringos miesto, Palangos miesto,....... 

1999 m. Antrojo teritorijos administracinių vienetų reformos etapo 
pirmojoje    pakopoje:  pakeičiami šie savivaldybių pavadinimai: Birštono 
miesto – į Birštono, Druskininkų miesto – į Druskininkų, Marijampolės 
miesto – į Marijampolės, Neringos miesto – į Neringos, Visagino miesto – 
į Visagino.  

• Nustatomos savivaldybės ir jų centrai: ...Neringos (centras – Nida), ... 

 



Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių 
vienetų ir jų ribų įstatymas 

5 straipsnis. Lietuvos Respublikos apskritys, jų centrai ir 
teritorijos 

Lietuvos Respublikos teritorijoje yra šios apskritys 

....... 

3) Klaipėdos apskritis susideda iš – Klaipėdos rajono, 
Klaipėdos miesto, Kretingos rajono, Neringos, Palangos 
miesto, Skuodo rajono, Šilutės rajono savivaldybės; 



Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių 
vienetų ir jų ribų įstatymas 

9 straipsnis. Pavadinimų ir statuso suteikimas gyvenamosioms vietovėms ir jose 
esantiems objektams bei jų keitimas 

 
Gyvenamosios vietovės pavadinimą sudaro gyvenamosios vietovės 
vardas ir jos tipas (miestas, miestelis, kaimas, viensėdis). 
Gyvenamosioms vietovėms pavadinimus, atsižvelgdama į savivaldybės 
tarybos siūlymą, pateiktą įvertinus vietos gyventojų nuomonę, suteikia ir 
keičia Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 

 
10 straipsnis. Gyvenamųjų vietovių nustatymas ir panaikinimas, jų teritorijų ribų 
nustatymas ir keitimas 

 
Gyvenamąsias vietoves nustato ir panaikina, jų teritorijų ribas nustato ir 
keičia Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į savivaldybės 
tarybos siūlymą, pateiktą įvertinus vietos gyventojų nuomonę. 



Registrų centras: įrašų nėra 

 



Adresų reigistras 

 



Adresų registras 



Vietovardžių geoinformacinė duomenų 
bazė. 



Istorinių vietovardžių duomenų bazė 



Lietuvos visuotinė enciklopedija 



Lietuvos visuotinė enciklopedija 



 

Nidos gyvenvietė – unikalaus objekto kodas 17098 
Preilos gyvenvietė – 2069 
Pervalkos gyvenvietė – 2068 
Juodkrantės gyvenvietė – 2067 
Juodkrantės gintaro gavybos kolonijos vietovė, vad. Gintaro įlanka – 43957 
Alksnynės sodybos pastatų kompleksas – 2070 
Smiltynės gyvenvietė - 21809 
 

  



Portalas turizmo gidas 
Galimybės poilsiauti: Nida, Juodkrantė, Preila, Pervalka ir Smiltynė – 
senosios Kuršių nerijos vasarvietės, pasižyminčios puikiais 
rekreaciniais ištekliais – smėlio paplūdimiais, švariu jūros vandeniu, 
saulėtais pušynais ir greta esančiomis gamtos ir kultūros paveldo 
vertybėmis.  

Šiose gyvenvietėse gausu viešbučių, poilsio namų, nakvynės paslaugas 
teikia ir vietiniai gyventojai. Nidoje, Juodkrantėje ir Smiltynėje yra 
uostai, Preiloje ir Pervalkoje – valčių prieplaukos. 

Portalas kurortas 
Nida, Preila, Pervalka, Juodkrantė - visa Neringa - laukia Jūsų! 



Nida - vienas geriausių Baltijos paplūdimių 
kurortų 



Preila 



Preila 



Pervalka 





Pervalka 



Juodkrantė 





Nida 

 









2019-uosius Vietovardžių metais 
paskelbė Seimas. Taip 
akcentuojama senuosiuose 
gyvenviečių, kaimų bei vienkiemių 
pavadinimuose glūdinti etnologinė, 
lingvistinė, istorinė, kultūrinė ir kita 
svarbi informacija, saugotina kaip 
Lietuvos ir pasaulio kultūros 
palikimo dalis. 
„Lietuvos vietovardžiai – tai 
atminties ir kalbos lobynas, o kartu 
– mūsų protėvių kūrybingumo 
išraiška. Praturtinkime savo 
dabartį, juos įamžindami ir 
prakalbindami naujai“ 



 



Ar sugrąžinsime? 

• Praėjo 58 nuo Kuršių nerijos gyvenviečių likvidavimo. 

• Likviduotos gyvenvietės klesti ir toliau, jas kasmet aplanko apie 
milijoną žmonių. 

• Kas yra dabar Nida, Preila, Pervalka, Juodkrantė, Smiltynė, 
Alksnynė? 

• Kur gyvena Kuršių nerijos gyventojai? Kur jie norėtų gyventi? 

• Ką esame pasiruošę aukoti dėl gyvenviečių statuso sugrąžinimo? 

• Galbūt ir šį kartą vienintelė išeitis – atskiras Kuršių nerijos, kaip 
išskirtinės pasaulio paveldo vietovės įstatymas. 



 
 
Aš Nidoj gyvenu. Giliai kvėpuoju. 
Pušų sakais ir marių vandeniu kvepiu. 
Kapoju malkas, praeitį kapoju 
ir žuvį nepažįstamą kepu... A.Mikuta  

Ačiū už dėmesį 


