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Į Neringos miesto savivaldybes tarybą (toliau – Taryba) pirmą kartą buvau 

išrinkta 2019 m. kovo 3 d. savivaldybės tarybos rinkimuose dalyvaudama Lietuvos 

Respublikos liberalų sąjūdžio kandidatų sąraše, 2019-2023 metų kadencijai. Šiame sąraše 

kandidatavau kaip nepartinė kandidatė. 

 Taryboje dirbu Liberalų frakcijoje (mažumos). Esu kurorto, turizmo plėtros ir 

verslo komiteto (toliau – Komiteto) bei Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento 

nuolatinės komisijos (toliau – Komisijos) narė. 2019 m. dalyvavau visuose Komiteto ir Tarybos 

posėdžiuose. Komitete ir Taryboje palaikau ir pritariu racionaliems sprendimams ir jų 

projektams, tačiau pasisakau prieš tuos sprendimų projektus, kurie, mano nuomone, nėra 

racionalūs, prieštarauja viešam interesui ar yra „pritaikyti“ tam tikroms privačioms interesų 

grupėms: 

- Iš esmės pritariu ir palaikau Kuršių nerijos nacionalinio parko (toliau – KNNP) 

lankytojų centro įsikūrimui Juodkrantėje (buvusios mokyklos patalpose, adresu 

L.Rėzos g. 8, Neringa), tačiau, įgyvendinus šį projektą, Juodkrantės bendruomenė 

netenka sporto aikštelės uždarose patalpose ir lauko krepšinio aikštelės patogioje 

Juodkrantės gyventojams ir miesto svečiams vietoje. Mano manymu, Taryba, 

perduodama šias patalpas KNNP, privalo užtikrinti sporto salės ir krepšinio aikštelės 

atsiradimą kitoje, patogioje gyventojams vietoje Juodkrantės teritorijoje. Kadangi iš 

Neringos savivaldybės administracijos konkrečių veiksmų ir atsakymų šiuo klausimu 

nesulaukdavau (dažniausiai pateikiamas atsakymas – „ieškome vietos“), klausimuose, 

susijusiuose su KNNP lankytojų centro įsikūrimu, balsuojant tenka susilaikyti arba 

balsuoti „prieš“. 
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- Pasisakau „prieš“ dabar galiojančią tvarką ir siūlau keisti arba naikinti tvarkos aprašą, 

patvirtintą Neringos savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. T1-97 

„Dėl mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais 

pakeitimais – dėl žemės nuomos ir nekilnojamo turto mokesčių lengvatų), nes manau, 

kad šis tvarkos aprašas sudaro prielaidas piktnaudžiauti (vos kelios įmonės realiai 

atitinka šio aprašo 6.2.2. punktą  „asmuo vykdo veiklą ištisus metus.“). Tokiu būdu 

savivaldybės biudžetas kasmet netenka apie 70 tūkst. Eur pajamų. 

- Pasisakau „prieš“ privačių grupių kelionių ir sporto klubų (ne Neringos miesto) rėmimą 

bei leidinių finansavimą be leidėjų dalyvavimo projektuose. 

Keletą kartų posėdžiavome Komisijoje dėl Tarybos nario reglamento pakeitimo.  

 Aktyviai dalyvauju susitikimuose su bendruomene ir įvairiuose renginiuose,  

tiesiogiai bendrauju su gyventojais. 

 

Neringos savivaldybės tarybos narė                                                        Sandra Berletaitė 

 

 

 


