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Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojas (-ai),
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Vykdytojas (-ai), kodas (-ai)

2016-ieji
Varėnos rajono savivaldybės administracija, 188773873
Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 188633469
Varėnos rajono savivaldybės administracijos Matuizų seniūnija,
188631450
Varėnos rajono savivaldybės administracijos Merkinės seniūnija,
188631265
Varėnos rajono savivaldybės administracija, A0
Architektūros skyrius, P1
Buhalterinės apskaitos skyrius, P2
Biudžetinių įstaigų ir seniūnijų buhalterinės apskaitos skyrius, P3
Bendrasis skyrius, P4
Centralizuotas vidaus audito skyrius, P5
Ekonomikos ir turizmo skyrius, P6
Finansų ir investicijų skyrius, P7
Kultūros ir sporto skyrius, P8
Personalo skyrius, P9
Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius, P10
Socialinės paramos skyrius, P11
Švietimo skyrius, P12
Ūkio skyrius, P13
Vaiko teisių apsaugos skyrius, P14
Turto valdymo skyrius, P15
Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius, P16
Vyriausiasis specialistas (civilinei ir darbų saugai), S1
Savivaldybės gydytojas, S2
Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, K1
Jakėnų seniūnija, F1
Kaniavos seniūnija, F2
Marcinkonių seniūnija, F3
Matuizų seniūnija, F4
Merkinės seniūnija, F5
Valkininkų seniūnija, F6
Varėnos seniūnija, F7
Vydenių seniūnija, F8

Programos kodas

10

Programos parengimo
argumentai

Programa yra tęstinė. Pagal ją vykdomos Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymu nustatytos savarankiškosios savivaldybių funkcijos
bei valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos,
įgyvendinami įvairūs projektai.
Efektyviai Savivaldybės veiklai būtinas racionalus finansinių, materialinių
ir žmogiškųjų išteklių paskirstymas, sistemingas veiklos planavimas.

Ilgalaikis prioritetas
(pagal Varėnos rajono
savivaldybės strateginį
plėtros planą)

Bendruomenės pažangos skatinimas ir socialinio Kodas
saugumo stiprinimas.
Aplinką tausojančios ekonominės veiklos bei
turizmo plėtros skatinimas.

1
2

Šia programa
įgyvendinamas strateginis
tikslas:

Darni infrastruktūros plėtra.
Gerinti rajono valdymo kokybę.

Kodas
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Programos
Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai Kodas
01
tikslas
įgyvendinti jos funkcijas.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Vienas iš pagrindinių Savivaldybės tikslų yra efektyviai organizuoti darbą, kad būtų tinkamai
įgyvendinamos Savivaldybės funkcijos.
Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti 2 uždavinius:
01 uždavinys. Savivaldybės funkcijų vykdymas.
Savivaldybės funkcijos – tai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo bei kitų įstatymų
savivaldybėms priskirtos vietos valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijos.
Siekiant tinkamai šias funkcijas vykdyti, būtina užtikrinti sklandų ir efektyvų visos Savivaldybės
administracijos, Savivaldybės tarybos bei Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimą.
Įgyvendinant uždavinį, bus vykdomos penkios priemonės:
01. Savivaldybės administracijos darbo organizavimas.
02. Seniūnijų darbo organizavimas.
03. Tarybos darbo organizavimas.
04. Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas.
05. Įvairių projektų finansavimas.
Įgyvendinant šią priemonę, finansuojami įvairių sričių investiciniai, techniniai ir kiti projektai, kurie nėra
įtraukti į kitas strateginio veiklos plano programas, su projektų įgyvendinimu susiję parengiamieji darbai
bei Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai po projektų įgyvendinimo.
Be to, įgyvendinant šią priemonę, 2016 m. numatoma pradėti kurti interaktyvaus Varėnos miesto ribų
žemėlapio aplikaciją, prieinamą Savivaldybės interneto svetainėje, kurioje bus grafiškai pavaizduoti
veiksmai, įtraukti į Alytaus regiono integruotą teritorijų vystymo programą, šių veiksmų įgyvendinimo
etapai, pateikti trumpi jų aprašymai, kita papildoma informacija.
Produkto vertinimo kriterijai:
- atliktų vidaus auditų skaičius;
- išduotų statybos leidimų skaičius;
- surengtų viešųjų pirkimų konkursų skaičius;
- išduotų prekybai naftos gaminiais, dujomis, tabako gaminiais ir alkoholiu bei kelių transporto veiklos
licencijų ir leidimų skaičius;
- Savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojams organizuotų seminarų korupcijos prevencijos klausimais
skaičius;
- atliktų tikslinių grupių apklausų dėl administracinės naštos skaičius;
- Savivaldybės teikiamų 4 lygio elektroninių viešųjų paslaugų skaičius.
Rezultato vertinimo kriterijai:
- aptarnautų asmenų skaičius nuo bendro rajono gyventojų skaičiaus, proc.;
- gyventojų prašymų nagrinėjimo vidutinė trukmė, d.;
- vidutinė sprendimų projektų nagrinėjimo trukmė Tarybos posėdžių metu, min.
02 uždavinys. Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų tinkamas įgyvendinimas.
Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos – tai valstybės funkcijos, perduotos
savivaldybėms atsižvelgiant į gyventojų interesus. Šios funkcijos perduodamos įstatymais ir įgyvendinamos
vadovaujantis teisės aktais. Savivaldybės, įgyvendindamos šias funkcijas, turi įstatymų nustatytą sprendimų
priėmimo laisvę. Šiame programos uždavinyje įvardijamos ne visos valstybinės (perduotos savivaldybėms)
funkcijos, o tik dalis jų (kitos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatytos funkcijos yra
įtrauktos į kitas programas).
Įgyvendinant uždavinį, vykdomos šios priemonės:
01. Valstybės pagalbos registro tvarkymas.
Įgyvendinant šią priemonę, vykdoma valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija – įstatymų
priskirtų registrų tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams.
02. Archyvų tvarkymas.

Įgyvendinant šią priemonę, vykdoma valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija –
savivaldybėms pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas.
03. Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui.
Įgyvendinant šią priemonę, vykdoma valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija – įstatymų
priskirtų registrų tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams.
04. Jaunimo teisių apsauga.
Įgyvendinant šią priemonę, vykdoma valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija – vaikų ir
jaunimo teisių apsauga.
05. Vaiko teisių apsauga.
Įgyvendinant šią priemonę, vykdoma valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija – vaikų ir
jaunimo teisių apsauga.
06. Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė.
Įgyvendinant šią priemonę, vykdoma valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija – valstybinės
kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė.
07. Civilinės būklės aktų registravimas.
Įgyvendinant šią priemonę, vykdoma valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija – civilinės
būklės aktų registravimas.
08. Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito turto valdymas.
Įgyvendinant šią priemonę, vykdoma valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija –
savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo
patikėjimo teise.
09. Valstybės garantijų nuomininkams vykdymas.
Įgyvendinant šią priemonę, vykdoma valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija – valstybės
garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų,
vykdymas.
10. Gyvenamosios vietos deklaravimas.
Įgyvendinant šią priemonę, vykdoma valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija –
gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų
tvarkymas.
11. Pirminė teisinė pagalba.
Įgyvendinant šią priemonę, vykdoma valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija – valstybės
garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas.
12. Civilinės gynybos paslaugų administravimas.
Įgyvendinant šią priemonę, vykdoma valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija – civilinė
sauga.
13. Mobilizavimo paslaugų administravimas.
Įgyvendinant šią priemonę, vykdoma valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija –
dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą.
2017 m. Savivaldybės biudžeto lėšomis planuojama įrengti apsauginę-priešgaisrinę signalizaciją
Savivaldybės administracijos kabinete, kuriame yra saugoma įslaptinta informacija.
14. Žemės ūkio funkcijų vykdymas.
Įgyvendinant šią priemonę, vykdomos valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos – žemės
ūkio produkcijos kvotų administravimas; žemės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių registravimas; žemės ūkio
naudmenų ir pasėlių deklaravimo darbų administravimas; stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų
užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros programų įgyvendinimas, medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai
saugomų rūšių laukinių gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymas; traktorių, savaeigių ir
žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas ir techninė priežiūra; kaimo plėtros priemonių
įgyvendinimo administravimas.
Produkto vertinimo kriterijai:
- suteiktų pirminės teisinės pagalbos konsultacijų skaičius;
- įregistruotų civilinės būklės aktų skaičius;
- išduotų archyvinių pažymų skaičius;
- aptarnautų asmenų skaičius gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais.

Programos
Vykdyti finansinius įsipareigojimus.
Kodas
02
tikslas
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Įgyvendindama strateginius tikslus, Savivaldybė vykdo investicinius projektus, kurių finansavimui
neužtenka įvairių fondų ir Savivaldybės biudžeto lėšų, todėl naudojamos iš bankų skolintos lėšos.
Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti vieną uždavinį:
01 uždavinys. Užtikrinti paskolų grąžinimą ir palūkanų mokėjimą.
Vykdant šį uždavinį, mokamos palūkanos, grąžinamos paskolos pagal grafikus ir pasirašytas paskolų
grąžinimo sutartis.
Įgyvendinant uždavinį, bus vykdomos dvi priemonės:
01. Paskolų grąžinimas.
02. Palūkanų mokėjimas.
Savivaldybės pasirašytos paskolų sutartys 2016 m. sausio 1 d.:
1. 2011 m. birželio 29 d. sutartis su Danske banku dėl 721 443,47 Eur paskolos. Paskirtis – investicijų
projektams „Vytauto gatvės rekonstravimas Varėnos m. ir Senosios Varėnos kaime II etapas I ruožas nuo
Marcinkonių g. iki J. Basanavičiaus g.“, „Vytauto gatvės rekonstravimas Varėnos mieste ir Senosios
Varėnos kaime (III etapas I ruožas nuo J. Basanavičiaus gatvės iki Savanorių gatvės ir IV etapas I ruožas
nuo Alytaus gatvės iki Marcinkonių gatvės)“, „Gudžių laisvalaikio ir pramogų centro rekonstravimas“,
„Sporto aikštelių Panočių, Sarapiniškių, Žilinų, Gudžių, Tolkūnų kaimuose rekonstravimas“, „Universalių
daugiafunkcinių centrų steigimas Kabelių ir Sarapiniškių kaimuose“, „Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio
darželio modernizavimas“ finansuoti. Paskolos grąžinimo laikotarpis – nuo 2013 m. balandžio 10 d. iki
2018 m. birželio 29 d. Likutis – 352 761,49 Eur.
2. 2011 m. spalio 25 d. sutartis su AB SEB Vilniaus banku dėl 794 977,99 Eur paskolos. Paskirtis –
investicijų projektams „Dubičių kaimo viešojo pastato rekonstravimas ir jo pritaikymas kompleksiniam
viešųjų paslaugų teikimui“, „Vilkiautinio kaimo bibliotekos ir laisvalaikio centro kapitalinis remontas“,
„Energijos efektyvumo didinimas ir patalpų remontas Varėnos „Šaltinėlio“ pradinėje mokykloje“, „Varėnos
r. Valkininkų vidurinės mokyklos Valkininkų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus (buvusio
Varėnos rajono Valkininkų „Aguonėlės“ vaikų lopšelio-darželio) pastato renovavimas“, „Matuizų kaimo
viešosios infrastruktūros plėtra“, „Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastruktūros plėtra“, „Varėnos
rajono Gudžių kadastro vietovės dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“, „Varėnos rajono Pilvingių ir
Perlojos kadastro vietovėse dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“, „Varėnos rajono Dubičių, Panočių
ir Vydenių kadastro vietovėse dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“, „Varėnos rajono Krūminių
kadastro vietovės dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“, „Matuizų vidurinės mokyklos patalpų
remontas“, „Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų ir katilinės paprastasis remontas“,
„Varėnos rajono švietimo įstaigų pastatų modernizavimas“, „Varėnos miesto daugiafunkcinio sporto,
pramogų, konferencijų, parodų, turizmo ir aktyvaus poilsio centro statyba“. Paskolos grąžinimo laikotarpis
– nuo 2013 m. liepos 10 d. iki 2018-10-19. Likutis – 409 584,09 Eur.
3. 2012 m. balandžio 11 d. sutartis su AB SEB banku dėl 896 634,62 Eur paskolos. Paskirtis – Savivaldybės
paskoloms, gautoms pagal šias kreditavimo sutartis: Nr. 0960812010004-08/MS-1, Nr. K-1000-200814/MS-6, Nr. K-1000-2008-13/MS-5, Nr. K-1000-2008-12/MS-4, Nr. K-1000-2008-11/MS-3, Nr. 08093964-IN/MS-10, Nr. K-0900-2010-22/MS-5, Nr. K-0900-2010-23/MS-4, refinansuoti. Paskolos
grąžinimo laikotarpis – nuo 2014 m. sausio 10 d. iki 2019 m. balandžio 10 d. Likutis – 569 922,69 Eur.
4. 2012 m. gegužės 30 d. sutartis su AB Swedbank banku dėl 179 882,99 Eur paskolos. Paskirtis –
investicijų projektams „Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio modernizavimas“, „Varėnos miesto
daugiafunkcinio sporto, pramogų, konferencijų, parodų, turizmo ir aktyvaus poilsio centro statyba“
finansuoti. Paskolos grąžinimo laikotarpis – nuo 2013 m. balandžio 10 d. iki 2019 m. gegužės 30 d. Likutis
– 102 148,98 Eur.
5. 2012 m. lapkričio 9 d. sutartis su AB Swedbank banku dėl 110 924,47 Eur paskolos. Paskirtis –
investicijų projektui „Varėnos „Šaltinėlio“ pradinės mokyklos pastatų Z. Voronecko g. 2, Varėnoje,
energetinių charakteristikų gerinimas“ finansuoti. Paskolos grąžinimo laikotarpis – nuo 2013 m. spalio 10
d. iki 2019 m. lapkričio 9 d. Likutis – 71 043,79 Eur.
6. 2013 m. gegužės 14 d. sutartis su AB DnB banku dėl 1 411 550,05 Eur paskolos. Paskirtis – investicijų
projektams „Energijos efektyvumo didinimas ir patalpų remontas Varėnos „Šaltinėlio“ pradinėje
mokykloje“, „Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio modernizavimas“, „Varėnos rajono savivaldybės
specializuotų socialinės globos ir slaugos namų seniems ir neįgaliems žmonėms steigimas“, „Sportas –
galimybė gyventi sveikai Varėnos ir Ščiučino rajonuose“, „Amatų centro įkūrimas Dargužių kaime“,
„Vilkiautinio kaimo bibliotekos ir laisvalaikio centro kapitalinis remontas“, „Merkinės miestelio viešosios
infrastruktūros plėtra“, „Šviečiantys pasienio miestai“, „Teritorijų planavimas – ekologinio transporto

infrastruktūros plėtra“ finansuoti. Paskolos grąžinimo laikotarpis – nuo 2015 m. sausio 10 d. iki 2021 m.
balandžio 10 d. Likutis – 1 029 289,34 Eur.
7. 2014 m. balandžio 22 d. sutartis su AB DnB banku dėl 839 898,05 tūkst. Eur ilgalaikės paskolos.
Paskirtis – 724 050,05 Eur investicijų projektams, dalinai finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos
tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti ir 115 848 Eur – turimiems įsipareigojimams grąžinti. Paskolos
grąžinimo laikotarpis – nuo 2015 m. spalio 10 d. iki 2024 m. balandžio 10 d. Likutis – 815 891,07 Eur.
8. 2015 m. gegužės 21 d. sutartis su AB DnB banku dėl 375 090 Eur ilgalaikės paskolos. Paskirtis – turimų
negrąžintų paskolų įmokoms sumokėti. Paskolos grąžinimo laikotarpis – nuo 2016 m. spalio 10 d. iki 2025
m. gegužės 21 d. Likutis – 375 090 Eur.
Paskolos, paimtos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų investicijų projektams, įgyvendinamiems pagal
Lietuvos Respublikos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias
veiksmų programas, finansuoti 2016 m. sausio 1 d.:
9. 2010 m. liepos 9 d. Savivaldybė ir Finansų ministerija pasirašė kredito sutartį Nr. 636/MS-3 dėl 141
015,98 Eur ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų investicijų projektams „Merkinės
miestelio viešosios infrastruktūros plėtra“, „Matuizų k. viešosios infrastruktūros plėtra“, „Senosios Varėnos
k. viešosios infrastruktūros plėtra“, „Vytauto gatvės rekonstravimas Varėnos m. ir Senosios Varėnos k. II
etapas, I ruožas nuo Marcinkonių g. iki J. Basanavičiaus g.“, „Karloniškės ežero išvalymas“ finansuoti.
Paskolos grąžinimo laikotarpis – nuo 2016-03-15 iki 2034-03-15. Likutis – 135 177,46 Eur.
10. 2010 m. rugpjūčio 23 d. Savivaldybė ir Finansų ministerija pasirašė kredito sutartį Nr. 648/S-197 dėl 82
635,76 Eur ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų investicijų projektams „Valkininkų
miestelio viešosios infrastruktūros plėtra“, „Žiežulio ežero rytinės dalies išvalymas“ finansuoti. Paskolos
grąžinimo laikotarpis – nuo 2016-03-15 iki 2034-03-15. Likutis – 80 251,91 Eur.
11. 2011 m. rugsėjo 7 d. Savivaldybė ir Finansų ministerija pasirašė kredito sutartį Nr. 743/S-262 dėl 723
383,20 Eur ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų investicijų projektams „Poilsio ir
turizmo infrastruktūros plėtra prie Varėnos I-ojo tvenkinio“, „Varėnos rajono savivaldybės specializuotų
socialinės globos ir slaugos namų seniems ir neįgaliems žmonėms steigimas“, „Varėnos „Žilvičio“ vaikų
lopšelio-darželio modernizavimas“, „Vytauto gatvės rekonstravimas Varėnos m. ir Senosios Varėnos k. (III
etapas I ruožas nuo J. Basanavičiaus gatvės iki Savanorių gatvės ir IV etapas I ruožas nuo Alytaus gatvės
iki Marcinkonių gatvės)“ finansuoti. Paskolos grąžinimo laikotarpis – nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2034 m.
rugsėjo 1 d. Likutis – 560 733,79 Eur.
12. 2012 m. birželio 13 d. Savivaldybė ir Finansų ministerija pasirašė kredito sutartį Nr. 772/S-176 dėl 83
738,76 Eur ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų investicijų projektams „Universalių
daugiafunkcių centrų steigimas Kabelių ir Sarapiniškių kaimuose“, „Žiežulio tako poilsio ir infrastruktūros
plėtra“ finansuoti. Paskolos grąžinimo laikotarpis prasideda nuo 2016 m. gruodžio 1 d. ir baigiasi 2035 m.
gruodžio 1 d. Likutis – 80 318,78 Eur.
Produkto vertinimo kriterijai:
- grąžinta paskolų, tūkst. Eur;
- sumokėta palūkanų, tūkst. Eur.
Rezultato vertinimo kriterijus:
- finansinių įsipareigojimų vykdymas, proc.
Didinti Savivaldybės veiklos efektyvumą, skaidrumą, Kodas
03
atsakomybę, sprendimų priėmimo kokybę ir vadybinę
kompetenciją.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti vieną uždavinį:
01 uždavinys. Užtikrinti Savivaldybės veiklos skaidrumą bei efektyvų gyventojų aptarnavimą.
Įgyvendinant šį uždavinį, bus vykdoma viena priemonė:
04. Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Varėnos rajono savivaldybėje.
Įgyvendinant šią priemonę, planuojama įgyvendinti ES ir Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamą
projektą, kurio metu Savivaldybėje bus tobulinama paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybė
įdiegiant stebėsenos ir vertinimo priemones (įrankius), stiprinamos darbuotojų kompetencijos, reikalingos
gerinti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybę, tobulinamos veiklos organizavimo procedūros.
Preliminari projekto vertė – 184,8 tūkst. Eur, iš jų ES lėšos – 157,0 tūkst. Eur.
Programos
tikslas

Produkto vertinimo kriterijus:
- atnaujinta Savivaldybės interneto svetainė www.varena.lt.
Rezultato vertinimo kriterijus:
- projektų, susijusių su informacinių sistemų kūrimu ir diegimu bei gavusių finansavimą iš ES ir kitų fondų,
programų, skaičius.
Programos
tikslas

Plėtoti ryšius su visuomene ir Savivaldybės tarptautinį
bendradarbiavimą.

Kodas

05

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti vieną uždavinį:
01 uždavinys. Gerinti Savivaldybės ryšius su visuomene ir skatinti tarptautinį bendradarbiavimą.
Įgyvendinant šį uždavinį, bus vykdomos trys priemonės:
01. Ryšių su visuomene plėtojimas.
Vykdydama kasdienines funkcijas, Savivaldybė pateikia visuomenei informaciją apie svarbiausius rajono
įvykius. Informacija bendruomenei apie Savivaldybės veiklą pateikiama naujienų agentūrose, spaudoje,
informaciniuose leidiniuose, internete.
Produkto vertinimo kriterijai:
- išleista informacinio biuletenio „Savivaldybės žinios“ numerių;
- Savivaldybės skyrelių rajono laikraščiuose, kuriuose paskelbta informacija apie Savivaldybės veiklą,
skaičius.
02. Bendradarbiavimas su užsienio valstybėmis bei miestais partneriais.
Savivaldybės tarptautinis bendradarbiavimas vyksta įgyvendinant bendrus projektus, finansuojamus ES bei
kitų fondų, programų lėšomis, organizuojant įvairius dvišalius pažintinius, gerosios patirties perėmimo
vizitus, mainus bei kitus bendrus renginius įvairiose srityse.
Produkto vertinimo kriterijus:
- pasirašytų naujų bendradarbiavimo sutarčių skaičius.
Rezultato vertinimo kriterijus:
- projektų su užsienio partneriais, gavusių finansavimą iš ES bei kitų fondų, programų, skaičius.
03. Savivaldybės dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijoje ir kitų organizacijų veikloje.
Lietuvos savivaldybių asociacija (toliau – LSA) realizuoja esmines vietos savivaldos savarankiškumo ir
plėtros nuostatas, daro įtaką valdžios bei tarptautinių institucijų veiklai. Ši organizacija atstovauja
bendriesiems visų Lietuvos savivaldybių interesams ir daro esminę įtaką vietos savivaldos raidai.
Kasmet Varėnos rajono savivaldybė skiria 0,02–0,04 proc. Savivaldybės biudžeto išlaidų LSA nario
mokesčiui mokėti. 2016 m. numatoma skirti 5 900 Eur.
Produkto vertinimo kriterijus:
- LSA nario mokesčiui skirta pinigų suma, tūkst. Eur.
Programos
Vykdyti darnios teritorijų plėtros rajone planavimą.
tikslas
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti vieną uždavinį:

Kodas

06

01 uždavinys. Rengti teritorijų planavimo dokumentus.
Įgyvendinant šį uždavinį, bus vykdomos šios priemonės:
02. Bendrųjų planų parengimas ir keitimas.
Įgyvendinant šią priemonę, atliekamas Varėnos miesto bendrojo plano keitimas (lėšų poreikis iš
Savivaldybės biudžeto 2016 m. – 16 189 Eur).
Taip pat 2016 m. numatoma parengti Varėnos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir Varėnos
miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo monitoringą TPSIS sistemoje (preliminarus lėšų poreikis –

10 000 Eur).
2017 m. planuojama parengti Valkininkų miestelio bendrąjį planą, 2018 m. – Merkinės miestelio bendrąjį
planą.
03. Detaliųjų planų parengimas.
Įgyvendinant Varėnos miesto bendrojo plano sprendinius, 2016 m. numatoma parengti Varėnos miesto
kvartalo detalųjį planą (individualių gyvenamųjų namų statybai) ir Senosios Varėnos k. dalies detalųjį
planą, 2017 m. – Senosios Varėnos k. kitos dalies detalųjį planą.
04. Specialiųjų planų parengimas.
Įgyvendinant priemonę, 2017 m. numatoma parengti Varėnos rajono vandens telkinių apsaugos zonų ir
juostų nustatymo specialųjį planą (preliminarus lėšų poreikis – 40 000 Eur).
Produkto vertinimo kriterijai:
- parengta bendrųjų planų, vnt.;
- parengta detaliųjų planų, vnt.
Rezultato vertinimo kriterijus:
- vadovaujantis patvirtintais bendraisiais planais, parengta žemesnio lygmens teritorijų planavimo
dokumentų, vnt.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
Kryptingas ir rezultatyvus Savivaldybės darbas, gerėjanti darbo ir valdymo kokybė, ekonomiškai ir
efektyviai naudojamos Savivaldybės biudžeto lėšos ir kitas turtas, greitas ir kokybiškas asmenų,
besikreipiančių į Savivaldybę, aptarnavimas teikiant jiems viešąsias paslaugas.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:
Savivaldybės biudžeto lėšos, biudžetinių įstaigų pajamos, lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms vykdyti, ES ir valstybės biudžeto lėšos.
Veiksmai, numatyti Varėnos rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su
vykdoma programa:
2.3.1.4. Parengti arba patikslinti Varėnos miesto bendrąjį planą.
2.3.1.7. Rengti seniūnijų centrų ir kitų gyvenamųjų vietovių detaliuosius planus.
2.3.3.1. Inicijuoti ir organizuoti teritorijų, infrastruktūros vystymo planus, teritorijų parengimą
investicijoms, vadovaujantis privataus ir viešojo sektorių partnerystės principais, naudojantis ES
struktūrinių fondų finansavimo galimybėmis.
2.4.1.3. Inicijuoti tarptautinį bendradarbiavimą ir rengti projektus su užsienio šalių miestais–partneriais
turizmo srityje.

Susiję įstatymai ir kiti svarbūs teisės aktai:
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas;
Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas;
Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas;
Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymas;
Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymas;
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymas;
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimas Nr. 345 „Dėl Savivaldybių skolinimosi
taisyklių patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 1K-170 „Dėl Biudžetinių
įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 ,,Dėl asmenų prašymų

nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo
administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ ir kt.
Kita svarbi informacija: nėra.

Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai
(Eur)
Ekonominės
klasifikacijos grupės
1. Iš viso lėšų
poreikis:
1.1. išlaidoms:
1.1.1. iš jų darbo
užmokesčiui
1.2. turtui įsigyti ir
finansiniams
įsipareigojimams
vykdyti
2. Finansavimo
šaltiniai
2.1. Savivaldybės
lėšos:
2.1.1. Savivaldybės
biudžeto lėšos (SB)
2.1.2. Biudžetinių
įstaigų pajamos
(SB(SP))
2.1.3. Lėšos
valstybinėms
(perduotoms
savivaldybėms)
funkcijoms vykdyti
(SB(VB)-VD)
2.1.4. Valstybės ir
savivaldybės biudžeto
tarpusavio
atsiskaitymų lėšos
(SB(TA))
2.2. Kiti šaltiniai:
2.2.1. Europos
Sąjungos lėšos (ES)
2.2.2. Valstybės
biudžeto lėšos (LRVB)

Asignavimai
2015-iesiems
metams

Lėšų poreikis
biudžetiniams
2016-iesiems
metams

Projektas
2017-iesiems
metams

Projektas
2018-iesiems
metams

3032056

3302420

3453129

3182424

2115910

2326299

2475594

2309682

1204475

1288712

1292501

1296672

916146

976121

977535

872742

3032056

3302420

3453129

3182424

2873133

3272867

3289172

3181204

2572780

2966860

2983165

2875197

12224

11984

11984

11984

284517

294023

294023

294023

3612

0

0

0

158923

29553

163957

1220

151898

28333

162737

0

7025

1220

1220

1220

2 lentelė
SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
Strateginio Programos Programos Uždavinio
tikslo kodas
kodas
tikslo
kodas
kodas
04

10

04

10

01

04

10

01

04

10

01

04

10

02

04

10

03

04

10

05

04

10

06

04
04
04

10
10
10

01
01
01

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Vertinimo
kriterijaus kodas

Efekto kriterijus
Asmenų, patenkintų Savivaldybės darbu,
E-04-10-01
dalis nuo visų aptarnautų ir savo nuomonę
pareiškusių asmenų skaičiaus, proc.
Rezultato kriterijai
Aptarnautų asmenų skaičius nuo bendro
R-10-01-01
rajono gyventojų skaičiaus, proc.
Gyventojų prašymų nagrinėjimo vidutinė
R-10-01-02
trukmė, d.
Vidutinė sprendimų projektų nagrinėjimo
R-10-01-03
trukmė Tarybos posėdžių metu, min.
Finansinių įsipareigojimų vykdymas, proc.
R-10-02-01

01
01
01

Projektų, susijusių su informacinių
R-10-03-02
sistemų kūrimu ir diegimu bei gavusių
finansavimą iš ES ir kitų fondų, programų,
skaičius
Projektų su užsienio partneriais, gavusių
R-10-05-01
finansavimą iš ES bei kitų fondų,
programų, skaičius
Vadovaujantis patvirtintais bendraisiais
R-10-06-01
planais, parengta žemesnio lygmens
teritorijų planavimo dokumentų, vnt.
Produkto kriterijai
Atliktų vidaus auditų skaičius
P-10-01-01-01
Išduotų statybos leidimų skaičius
P-10-01-01-02
Surengtų viešųjų pirkimų konkursų
P-10-01-01-03
skaičius

2015-ųjų
metų
planas

2016-ųjų
metų
planas

2017-ųjų
metų
planas

2018-ųjų
metų
planas

2030-ųjų
metų
planas

77,0

84,0

86,0

89,0

100,0

70,0

50,0

50,0

50,0

X

8

8

7

7

X

6

5

4

4

X

100

100

100

100

X

1

1

1

0

X

0

0

2

2

X

5

1

3

2

X

8
120
60

7
120
70

7
120
80

7
120
80

X
X
X

04

10

01

01

04

10

01

01

04

10

01

01

04

10

01

01

04

10

01

02

04

10

01

02

04
04

10
10

01
01

02
02

04
04
04

10
10
10

02
02
03

01
01
01

04

10

03

02

04

10

05

01

04

10

05

01

04

10

05

01

04

10

05

01

04
04

10
10

06
06

01
01

Išduotų prekybai naftos gaminiais,
dujomis, tabako gaminiais ir alkoholiu bei
kelių transporto veiklos licencijų ir
leidimų skaičius
Savivaldybės institucijų ir įstaigų
darbuotojams organizuotų seminarų
korupcijos prevencijos klausimais skaičius
Atliktų tikslinių grupių apklausų dėl
administracinės naštos skaičius
Savivaldybės teikiamų 4 lygio elektroninių
viešųjų paslaugų skaičius
Suteiktų pirminės teisinės pagalbos
konsultacijų skaičius
Įregistruotų civilinės būklės aktų skaičius

P-10-01-01-04

35

36

39

40

X

P-10-01-01-05

1

1

1

1

X

P-10-01-01-06

1

1

1

1

X

P-10-01-01-07

10

64

70

75

X

P-10-01-02-01

500

600

600

600

X

P-10-01-02-02

950

900

900

900

X

Išduotų archyvinių pažymų skaičius
Aptarnautų asmenų skaičius
gyvenamosios vietos deklaravimo
klausimais
Grąžinta paskolų, tūkst. Eur
Sumokėta palūkanų, tūkst. Eur
Atnaujinta Savivaldybės interneto svetainė
www.varena.lt
Įdiegta bendra finansų valdymo ir
mokesčių apskaitos sistema
Išleista informacinio biuletenio
„Savivaldybės žinios“ numerių
Savivaldybės skyrelių rajono
laikraščiuose, kuriuose paskelbta
informacija apie Savivaldybės veiklą,
skaičius
Pasirašytų naujų bendradarbiavimo
sutarčių skaičius
LSA nario mokesčiui skirta pinigų suma,
tūkst. Eur
Parengta bendrųjų planų, vnt.
Parengta detaliųjų planų, vnt.

P-10-01-02-03
P-10-01-02-04

500
3 300

400
3 200

300
3 100

150
3 000

X
X

P-10-02-01-01
P-10-02-01-02
P-10-03-01-05

726,3
155,1
0

853,8
128,0
0

885,9
103,9
1

821,1
82,4
0

X
X
X

P-10-03-02-03

1

0

0

0

X

P-10-05-01-01

20

10

10

10

X

P-10-05-01-02

0

55

60

60

X

P-10-05-01-03

1

0

1

1

X

P-10-05-01-04

8,8

5,9

5,9

5,9

X

P-10-06-01-01
P-10-06-01-01

0
5

1
1

0
2

2
2

X
X

