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Programos parengimo
argumentai

Programa yra neterminuota.
Įgyvendinant programą, siekiama:
- atlikti Savivaldybei priklausančio nekilnojamo turto ir žemės sklypų
kadastrinius matavimus bei registraciją Nekilnojamo turto registre,
sudaryti geresnes sąlygas jo disponavimui ir investicinių projektų
vykdymui;
- pagerinti kelių ir gatvių dangas, padidinti eismo saugumą ir sumažinti
eismo nelaimių skaičių, rekonstruoti esamas automobilių stovėjimo
aikšteles bei įrengti naujas, rekonstruoti ir atnaujinti transporto ir
pėsčiųjų tiltus, įrengti naujus ir atnaujinti esamus kelio ženklus bei
eismo valdymo priemones;
- įgyvendinti priemones, skirtas bendruomenės infrastruktūros plėtrai;
- sudaryti sąlygas gyventojams susisiekti su rajono centru nuostolingais
keleivių pervežimo maršrutais;
- plėsti ir gerinti gyvenamųjų vietovių apšvietimą ir didinti elektros
energijos naudojimo efektyvumą;
- didinti komunalinio ūkio plėtrą, gerinti komunalinių paslaugų kokybę
ir prieinamumą;
- gerini kapinių priežiūrą ir viešąją infrastruktūrą.
Darni infrastruktūros plėtra.
Kodas
3

Ilgalaikis prioritetas
(pagal Varėnos rajono
savivaldybės strateginį
plėtros planą)

Šia programa įgyvendinamas
strateginis tikslas:

Plėtoti rajono viešąją infrastruktūrą ir užtikrinti
gerą aplinkos kokybę.

Kodas
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Programos
Užtikrinti patikimą savivaldybės nekilnojamo turto teisinį Kodas
01
tikslas
tvarkymą.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Įgyvendinant šį tikslą, siekiama sutvarkyti Savivaldybei priklausančio nekilnojamo turto ir žemės sklypų
kadastrinius matavimus bei registraciją Nekilnojamo turto registre, sudaryti geresnes sąlygas jo
disponavimui ir investicinių projektų vykdymui.
Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti vieną uždavinį:
01 uždavinys. Atlikti žemės sklypų kadastrinius matavimus, tikslinės žemės sklypų naudojimo
paskirties keitimą, tvarkyti nekilnojamojo turto ir žemės sklypų registrą.
Šiam uždaviniui įgyvendinti bus vykdama viena priemonė:
01. Nekilnojamojo turto ir žemės sklypų kadastrinių (geodezinių) matavimų bei teisinės registracijos
vykdymas, tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas, turto vertinimas.
Įgyvendinant šią priemonę, lėšos naudojamos žemės sklypų formavimo (perdalijimo) projektams parengti,
žemės sklypų kadastriniams matavimams atlikti, žemės sklypų projektavimo darbams žemėtvarkos
projektuose atlikti, pastatų kadastriniams matavimams atlikti, inžinerinių tinklų kadastriniams
matavimams atlikti, turto vertinimo paslaugoms, nekilnojamojo turto ir žemės sklypų teisinei registracijai
atlikti.
Produkto vertinimo kriterijai:
- parengtų nekilnojamojo turto ir žemės sklypų kadastrinių matavimų objektų skaičius, vnt.;
- įregistruotų Nekilnojamojo turto registre objektų skaičius, vnt.;
- atliktų turto vertinimo ataskaitų skaičius, vnt.
Rezultato vertinimo kriterijus:
- įregistruotų Nekilnojamojo turto registre objektų dalis nuo visų reikalingų registruoti objektų skaičiaus,
proc.
Programos
Užtikrinti patikimą rajono susisiekimo sistemą ir
tikslas
reikalingą susisiekimo infrastruktūrą.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Įgyvendinat šį tikslą, siekiama:
- kad vietinės reikšmės keliai ir gatvės atitiktų ES reikalavimus;
- pagerinti kelių ir gatvių dangas;
- padidinti eismo saugumą ir sumažinti eismo nelaimių skaičių;
- rekonstruoti esamas automobilių stovėjimo aikšteles bei įrengti naujas;
- rekonstruoti ir atnaujinti transporto ir pėsčiųjų tiltus;
- įrengti naujus ir atnaujinti esamus kelio ženklus bei eismo valdymo priemones.

jai

Kodas
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Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti šiuos uždavinius:
02 uždavinys. Patobulinti gatvių ir šaligatvių dangas ir sumažinti transporto priemonių keliamą
triukšmą.
Uždaviniui įgyvendinti numatytos 2 priemonės:
01. Gatvių ir kelių rekonstravimas.
Įgyvendinant priemonę, planuojama:
- išasfaltuoti Varėnos m. Vytauto g. (planuojamas lėšų poreikis 2016 m. darbams užbaigti – 35 tūkst. Eur);
- atlikti Varėnos m. Dzūkų g. rekonstrukciją (planuojamas lėšų poreikis – 800 tūkst. Eur);
- rekonstruoti Varėnos m. Z. Voronecko g. atkarpą nuo Vytauto g. iki Z. Voronecko g. 5 (planuojamas lėšų
poreikis – 52 tūkst. Eur);
- įgyvendinti projektą „Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo
gatvėse“, finansuojamą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4
prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“
04.5.1-TID-R-516 priemonę „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ (planuojamas lėšų poreikis
– 95,1 tūkst. Eur, iš jų ES lėšos – 80,8 tūkst. Eur);

- įgyvendinti projektą „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių, M. K. Čiurlionio gatvių
rekonstrukcija“, finansuojamą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511
priemonę „Vietinių kelių vystymas“ (planuojamas lėšų poreikis – 835,5 tūkst. Eur, iš jų ES lėšos – 710,1
tūkst. Eur);
- įgyvendinant projektą, finansuojamą iš Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – KPPP) lėšų,
rekonstruoti Varėnos miesto J. Basanavičiaus gatvės atkarpą nuo Perlojos iki Trumposios g. (planuojamas
lėšų poreikis – 569,1 tūkst. Eur);
- parengti kelio į Česukų kaimą rekonstrukcijos projektą (planuojamas lėšų poreikis – 5 tūkst. Eur);
- parengti neasfaltuotų Senosios Varėnos kaimo gatvių techninius projektus (planuojamas lėšų poreikis –
12 tūkst. Eur);
- atlikti Alksnyno g. ir Sodų g. Krivilių k. rekonstrukciją (planuojamas lėšų poreikis – 150 tūkst. Eur);
- atlikti Senosios Varėnos kaimo Mokyklos gatvės rekonstrukciją (planuojamas lėšų poreikis – 80 tūkst.
Eur);
- išasfaltuoti kelio Žiūrai-Trakiškiai-Mardasavas-Puvočiai ruožą nuo Žiūrų k. iki Trakiškių k. tilto
(planuojamas lėšų poreikis – 206 tūkst. Eur) ir kelio ruožą per Mardasavo kaimą (planuojamas lėšų
poreikis – 233 tūkst. Eur);
- išasfaltuoti Pamerkių k. Merkio g. (planuojamas lėšų poreikis – 248 tūkst. Eur);
- atlikti Pakleštarės kaimo Pievų g. ir Valkininkų mstl. Miškininkų g. rekonstrukciją (planuojamas lėšų
poreikis – 340 tūkst. Eur);
- išasfaltuoti Varėnos m. Geležinkelio, Miškų, Perlojos, Žiežulio gatves (planuojamas lėšų poreikis – 350
tūkst. Eur);
- atlikti Matuizų k. Dzūkų g. atkarpos nuo Statybininkų g. iki geležinkelio stoties rekonstrukciją
(planuojamas lėšų poreikis – 75 tūkst. Eur);
- atlikti vietinio kelio Naujieji Valkininkai-Pamerkiai kapitalinį remontą (planuojamas lėšų poreikis – 836
tūkst. Eur).
02. Gatvių, kelių ir šaligatvių remontas.
Įgyvendinant priemonę, numatoma:
- suremontuoti šaligatvį, einantį nuo Varėnos m. Dzūkų g. Varėnos „Ryto“ progimnazijos link
(planuojamas lėšų poreikis – 25 tūkst. Eur);
- suremontuoti privažiavimą ir takus, vedančius prie Varėnos m. stadiono ir daugiafunkcio centro
(planuojamas lėšų poreikis – 40 tūkst. Eur);
- įrengti šaligatvį Seinų g. Merkinės mstl. (planuojamas lėšų poreikis – 40 tūkst. Eur);
- suremontuoti po 1-2 gatves, kurių asfaltbetonio danga labiausiai susidėvėjusi (planuojamas lėšų poreikis
– po 60 tūkst. Eur kasmet);
- gerinti pasienio kelių būklę (planuojamas lėšų poreikis – po 120 tūkst. Eur kasmet);
- suremontuoti šaligatvį prie daugiabučio gyvenamojo namo J. Basanavičiaus g. 15, Varėnoje
(planuojamas Savivaldybės biudžeto lėšų poreikis 2016 m. – 2,5 tūkst. Eur);
- įrengti takelį, jungianti Marcinkonių g. ir Z. Voronecko g. (planuojamas lėšų poreikis 2016 m. – 10 tūkst.
Eur );
- atlikti Matuizų k. Kalno g. atkarpos remontą (planuojamas lėšų poreikis – 10 tūkst. Eur);
- atlikti Varėnos m. Šilo g. remontą (planuojamas lėšų poreikis – 10 tūkst. Eur);
- įrengti šaligatvį Trumpojoje g. Varėnos m. (planuojamas lėšų poreikis – 60 tūkst. Eur);
- remontuoti avarinės būklės šaligatvių atkarpas (planuojamas Savivaldybės biudžeto lėšų poreikis – 1,5
tūkst. Eur kasmet).
03 uždavinys. Rekonstruoti esamas automobilių stovėjimo aikšteles bei įrengti naujas.
Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdoma viena priemonė:
01. Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas ir remontas.
Įgyvendinant šią priemonę, iš Savivaldybės biudžeto lėšų numatoma:
- sustiprinti dangą frezuotu asfaltu praplėstose automobilių stovėjimo aikštelėse, esančiose prie Varėnos
m. daugiabučių gyvenamųjų namų Dzūkų g. 3, Dzūkų g. 68, Savanorių g. 44, Marcinkonių g. 8
(planuojamas lėšų poreikis – 4 000 Eur);
- įrengti automobilių stovėjimo aikštelę prie daugiabučių namų Dzūkų g. 34 ir Dzūkų g. 38 (planuojamas
lėšų poreikis – 10 000 Eur).
Iš KPPP lėšų planuojama:

- įrengti automobilių stovėjimo aikšteles prie Varėnos m. stadiono ir daugiafunkcio centro (planuojamas
lėšų poreikis – 160 tūkst. Eur);
- praplėsti automobilių stovėjimo aikštelę, esančią J. Basanavičiaus g. 31, Varėnoje (planuojamas lėšų
poreikis – 40 tūkst. Eur);
- įrengti automobilių stovėjimo aikštelę Varėnos m. Vytauto g. (prie Dainų slėnio tako pradžios)
(planuojamas lėšų poreikis – 120 tūkst. Eur).
04 uždavinys. Pagerinti kelių dangas ir padidinti eismo saugumą.
Uždaviniui įgyvendinti numatytos keturios priemonės.
01. Kelių ir gatvių priežiūra.
Įgyvendinant šią priemonę, vykdoma kelių priežiūra, žvyravimas, keliai valomi nuo sniego.
02. Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas.
Įgyvendinant šią priemonę, iš KPPP lėšų vykdomas gatvių, kelių ir automobilių stovėjimo aikštelių,
esančių viešose erdvėse, asfalto dangų duobių taisymas.
Iš Savivaldybės biudžeto lėšų atliekamas duobių remontas automobilių stovėjimo aikštelėse, esančiose
prie daugiabučių namų.
03. Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas.
Įgyvendinant šią priemonę, įrengiami kelio ženklai ir kitos saugaus eismo priemonės, vykdoma jų
priežiūra.
04. Kelių ir gatvių kadastriniai matavimai ir teisinė registracija.
Įgyvendinant šią priemonę, vykdomi kelių ir gatvių kadastriniai matavimai, atliekama teisinė registracija.
2017 m. planuojamas Varėnos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo
žemėtvarkos schemos patikslinimas.
05 uždavinys. Pagerinti transporto ir pėsčiųjų tiltų kokybę.
Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdomos 2 priemonės:
01. Tiltų atstatymas ir rekonstrukcija.
Įgyvendinant šią priemonę, numatoma atstatyti tiltą per Merkio upę Perlojos k. 2016 m. planuojama
parengti galimybių studiją „Tilto per Merkio upę Varėnos rajone Perlojos kaime statyba“ (planuojamas
lėšų poreikis – 2,9 tūkst. Eur), 2017 m. – pradėti projektavimo darbus (planuojamas lėšų poreikis – 20
tūkst. Eur).
02. Tiltų ir lieptų priežiūra ir remontas.
Įgyvendinant priemonę, vykdoma tiltų ir lieptų priežiūra ir remontas. Jų priežiūrai kasmet planuojama
panaudoti po 4 tūkst. Eur. 2016 m. taip pat planuojama už 1,5 tūkst. Eur atlikti avarinės būklės liepto,
esančio ant Varėnos I tvenkinio, remontą.
Produkto vertinimo kriterijai:
- rekonstruotų gatvių ir kelių ilgis, km;
- išasfaltuotų gatvių ir kelių ilgis, km;
- įrengtų ir išasfaltuotų automobilių stovėjimo aikštelių plotas, m2;
- įrengtų kelio ženklų ir eismo saugumo priemonių skaičius.
Rezultato vertinimo kriterijai:
- kelių su patobulinta danga dalis nuo viso vietinės reikšmės kelių ilgio rajone, proc.;
- įgyvendintų transporto infrastruktūros investicinių projektų skaičius.
Pagerinti gyvenimo aplinką ir kokybę rajono gyvenvietėse,
įgyvendinant
priemones,
skirtas
bendruomenės
infrastruktūros plėtrai.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti vieną uždavinį:
01 uždavinys. Atnaujinti Varėnos rajono viešąją infrastruktūrą.
Vykdant uždavinį, numatoma įgyvendinti šias priemones:
Programos
tikslas

Kodas
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03. Matuizų kaimo viešosios infrastruktūros plėtra.
Įgyvendinant šią priemonę, planuojama įgyvendinti iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą
projektą „Matuizų kaimo viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“.
Projekto metu numatoma atnaujinti bei pritaikyti bendruomenės poreikiams Matuizų kultūros centro
pastatą, padidinant jo funkcionalumą, įveiklinimą, sutvarkyti aplinką prie jo, įrengti šaligatvius, vaikų
žaidimo aikšteles, mažosios architektūros elementus bei atnaujinti kitus šio kaimo viešosios infrastruktūros
objektus.
2016 m. Savivaldybės biudžeto lėšomis planuojama parengti reikiamus techninius dokumentus.
04. Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastuktūros plėtra.
Įgyvendinant šią priemonę, planuojama įgyvendinti iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą
projektą „Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės
poreikiams“. Projekto metu numatoma įrengti bei pritaikyti bendruomenės poreikiams laisvalaikio zoną
prie pagrindinės mokyklos, paplūdimį prie Varėnės upės, automobilių stovėjimo aikšteles, atnaujinti šio
kaimo gatves bei kitus viešosios infrastruktūros objektus.
Be to, įgyvendinant šią priemonę, numatoma rekonstruoti buvusį policijos pastatą, esantį Vilniaus g. 12,
Senojoje Varėnoje, sutvarkyti aplinką prie jo.
2016 m. Savivaldybės biudžeto lėšomis planuojama parengti reikiamus techninius dokumentus.
08. Savivaldybei priklausančių pastatų (patalpų) remontas, griovimas, naujų pastatų (patalpų)
įsigijimas.
Įgyvendinant šią priemonę, planuojama:
- atlikti Savivaldybei priklausančių pastatų (patalpų), kurie nėra priskirti valdyti panaudos ar patikėjimo
teise kitiems subjektams, remontą;
- įsigyti negyvenamąsias patalpas, esančias Vytauto g. 36-1, Varėnoje, ir gyvenamąsias patalpas, esančias
Vytauto g. 36-3 ir Vytauto g. 36-5, Varėnoje, bei šioms patalpoms priklausančio ūkinio pastato dalį;
- įsigyti buvusias Dargužių kultūros centro patalpas iš AB „TEO LT“ ir buvusio Sarapiniškių kultūros
centro patalpas iš AB Lietuvos paštas;
- pajungti prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ skirstomųjų tinklų Merkinės miestelio amatų centro
pastatą;
- nugriauti kultūros paskirties pastatą Liepų g. 5, Dargužių k., Valkininkų sen.
09. Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I ir II
etapai).
Įgyvendinant šią priemonę, dviem etapais planuojama įgyvendinti iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamą projektą „Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės
poreikiams“. Projekto I etapo metu numatoma atnaujinti Vasario 16-osis pėsčiųjų gatvės dangą,
suformuoti želdynus, sutvarkyti prieigas į Vasario 16-osios ir Aušros gatves, sutvarkyti gretimas
teritorijas, įrengiant automobilių stovėjimo aikšteles ir privažiavimus iki jų, atnaujinant esamus pėsčiųjų
takus, įrengiant vaikų žaidimo aikštelę, teritorijos apšvietimą, saugumo kameras, buitinių atliekų
konteinerių aikštelę, mažosios architektūros ir kt. viešųjų erdvių infrastruktūros elementus.
II šio projekto etapo metu Varėnos krašto legendų ir padavimų parke numatoma įrengti naujus pėsčiųjų ir
dviračių takus, želdynus, sceną, skirtą kameriniams renginiams, bei sėdimas vietas žiūrovams, lauko
treniruoklius, sutvarkyti prieigas į parką. Taip pat parke bus įrengtas naujas viešasis tualetas, šiuolaikiška
apšvietimo sistema bei saugumo kameros, mažosios architektūros elementai.
2016 m. Savivaldybės biudžeto lėšas planuojama skirti projekto II etapo techniniams dokumentams
parengti ir projekto I etapui iš dalies finansuoti.
Be to, įgyvendinant šią priemonę planuojama organizuoti funkcionalių skulptūrų, kurios bus įrengtos
Vasario 16-osios gatvėje, idėjos konkursą (preliminarus lėšų poreikis 2016 m. – 7 000 Eur).
10. Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui.
Panaudojant ES investicijas, numatoma sutvarkyti Karloniškės ežero pakrantę, suformuoti želdynus,
įrengti pėsčiųjų takus, privažiavimus prie šalia esančių objektų, apšvietimą, mažosios architektūros
elementus, vaikų ir suaugusių aktyvaus poilsio aikšteles.
2016 m. Savivaldybės biudžeto lėšomis planuojama parengti investicinį projektą (preliminarus lėšų
poreikis – 8 000 Eur).

Produkto vertinimo kriterijus:
- atnaujintų ir įrengtų viešosios infrastruktūros objektų skaičius.
Rezultato vertinimo kriterijus:
- kaimo gyvenamųjų vietovių, kuriose sutvarkyta viešoji infrastruktūra, skaičius.
Programos
Užtikrinti būtiną rajono gyventojų susisiekimą su rajono Kodas
05
tikslas
centru.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Įgyvendinant šį tikslą, siekiama sudaryti sąlygas rajono gyventojams, kurie gyvena nuošaliose vietovėse,
susisiekti su rajono centru. Paprastai šiais maršrutais vykstančių keleivių skaičius mažas ir maršrutai yra
nuostolingi. Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti vieną uždavinį:
01 uždavinys. Gerinti rajono gyventojų pervežimą.
Uždaviniui įvykdyti numatyta viena priemonė:
01. Keleivių vežimo nuostolingais maršrutais patirtų nuostolių kompensavimas.
Priemonei įgyvendinti iš Savivaldybės biudžeto 2016 m. planuojama panaudoti 190 tūkst. Eur, 2017 m. –
200 tūkst. Eur, 2017 m. – 210 tūkst. Eur.
Produkto vertinimo kriterijus:
- nuostolingais maršrutais pervežtų keleivių skaičius.
Rezultato vertinimo kriterijai:
- keleivių apyvarta (mln. keleivio-kilometrų);
- vidutiniškai vienam gyventojui tenka kelionių autobusu.
Programos
Gerinti gyvenamųjų vietovių apšvietimą ir didinti elektros Kodas
06
tikslas
energijos naudojimo efektyvumą.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti vieną uždavinį:
01 uždavinys. Modernizuoti rajono gyvenamųjų vietovių apšvietimą, keičiant šviestuvus su energiją
taupančiomis lempomis.
Vykdant šį uždavinį, numatyta įgyvendinti vieną priemonę:
01. Gatvių apšvietimo įrengimas, modernizavimas, eksploatacija ir priežiūra.
Vykdant gatvių apšvietimo tinklų eksploataciją ir priežiūrą, lėšų poreikis 2016 m. Varėnos, Jakėnų,
Marcinkonių, Vydenių, Kaniavos, Valkininkų seniūnijose – 103 tūkst. Eur, Merkinės seniūnijoje – 9,7
tūkst. Eur, Matuizų seniūnijoje – 3,9 tūkst. Eur.
Įgyvendinant šią priemonę, taip pat planuojama:
- įrengti apšvietimą Čižiūnų k. Čižiūnų g. – 2 tūkst. Eur;
- pertvarkyti apšvietimą Perlojos k. (sudarant galimybę teritoriją prie paminklo ir bažnyčios apšviesti
atskirai), perdaryti Varėnos lopšelio – darželio „Pasaka“ teritorijos apšvietimo pajungimą – 500 Eur;
- atnaujinti apšvietimą Varėnos m. daugiabučių namų kiemuose, panaudojant demontuotus miesto parko
šviestuvus – 8 000 Eur;
- įrengti apšvietimą Varėnos m. Šiltnamių g. – 13 000 Eur;
- modernizuoti individualių gyvenamųjų namų kvartalo (Pušyno, Gedimino, Dainavos, Liepų, Glėbo,
Žaliosios, Smėlio, Kęstučio, Birutės, Merkio, Ūlos, Girios, Šilo, Miškininkų gatvių, Pušyno skersgatvio)
apšvietimą – 200 000 Eur;
- modernizuojant Varėnos m. apšvietimą demontuotus šviestuvus su natrio lempomis panaudoti Varėnos r.
kaimų apšvietimo tinklo atnaujinimui ir plėtrai – 38 000 Eur.
Produkto vertinimo kriterijus:
- apšviestų naujų gatvių ir gatvių, kuriose atnaujintas apšvietimas, skaičius.
Rezultato vertinimo kriterijus:
- apšviestų gatvių dalis nuo visų gatvių skaičiaus, proc.

Programos
Didinti komunalinio ūkio plėtrą, gerinti komunalinių paslaugų Kodas
07
tikslas
kokybę ir prieinamumą.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti vieną uždavinį:
01 uždavinys. Vykdyti komunalinio ūkio plėtrą.
Vykdant šį uždavinį, numatyta įgyvendinti 7 priemones:
01. Naminių gyvūnų registracija ir beglobių gyvūnų gaudymas, prieglauda, karantinas ir eutanazija.
Įgyvendinant šią priemonę, planuojama beglobių gyvūnų gaudymas. Šias paslaugas pagal 2014 m.
rugpjūčio 19 d. Paslaugų teikimo sutartį Nr. S-207 teikia UAB „Nuaras“.
02. Gatvių pavadinimų bei namų numerių lentelių gamyba.
Įgyvendinant priemonę, gaminamos lentelės su gatvių pavadinimais ir namo numeriais.
Už lenteles su namų numeriais gyventojai sumoka ir šios lėšos grįžta į Savivaldybės biudžetą.
03. Komunalinių paslaugų teikimas.
Įgyvendinant šią priemonę, atliekami komunalinio ūkio darbai ir teikiamos paslaugos Jakėnų, Kaniavos,
Matuizų, Merkinės, Marcinkonių, Valkininkų, Varėnos ir Vydenių seniūnijų miesteliuose bei kaimuose,
prižiūrima ir remontuojama žolės pjovimo technika, suolai, skelbimų lentos, vykdomas Kalėdų eglių
puošimas ir nupuošimas, prižiūrimi fontanai.
04. Pirčių eksploatavimas.
2016 m. planuojamos Varėnos m. ir Marcinkonių k. pirčių eksploatavimo ir priežiūros išlaidos – 25 610
Eur, planuojamos gauti pajamos – 6 852 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšų poreikis – 18 758 Eur.
05. Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų rėmimas.
Įgyvendinant priemonę, dengiama dalis išlaidų, susijusių su daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo
naudojimo objektų atnaujinimu įgyvendinant šiluminę energiją taupančias priemones (laiptinių durų,
laiptinių ir rūsių langų keitimas, šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas), daugiabučių
gyvenamųjų namų techninių defektų, kurie kelia grėsmę namo ar atskirų jo konstrukcijų stabilumui ir (ar)
žmonių saugumui, pašalinimu, investicijų planų rengimu bei koregavimu, dengiamos daugiabučių
gyvenamųjų namų savininkų bendrijų ar kitų valdymo organų steigimo išlaidos (įstatų parengimas, jų
registravimas valstybės įmonėje Registrų centre ir kt.)
2016–2018 m. šiai priemonei finansuoti planuojama kasmet panaudoti po 12,0 tūkst. Eur.
06. Paplūdimių ir rekreacinių teritorijų įrengimas ir priežiūra.
Rekreacinių teritorijų priežiūrai kasmet planuojama panaudoti po 2 tūkst. Eur.
2016 m. planuojama nupirkti 1 biotualetą (500 Eur), 2017 m. – vykdant įsipareigojimus Vaiko teisių
apsaugos kontrolieriui, įrengti penkiuose Varėnos rajono paplūdimiuose vaikų maudymosi vietas (1,0
tūkst. Eur), 2018 m. – perkelti fontaną nuo Varėnos I tvenkinio ant Karloniškių ežero (1,5 tūkst. Eur).
07. Kraštovaizdžio tvarkymas, želdynų ir želdinių priežiūra.
Įgyvendinant šią priemonę, 2016 m. bus vykdoma želdinių priežiūra pagal Varėnos miesto ir Senosios
Varėnos kaimo želdinių priežiūros bei viešosios infrastruktūros objektų priežiūros ir remonto paslaugos
sutartį (77 410 Eur), įgyvendinami apželdinimo projektai (10 000 Eur), atliekamas avarinių medžių
išpjovimas ir genėjimas (3 600 Eur).
Įgyvendinant projektą, finansuojamą iš ES lėšų pagal priemonę 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio
apsauga“, planuojamas Varėnos rajono kraštovaizdžio formavimas. Šį projektą planuojama įgyvendinti
2016–2018 m. 2016 m. Savivaldybės biudžeto lėšomis (5 000 Eur) planuojama parengti investicinį
projektą.
Produkto vertinimo kriterijai:
- rekonstruotų ir suremontuotų komunalinės paskirties objektų skaičius;
- renovuota daugiabučių namų;
- sugautų beglobių gyvūnų skaičius;
- prižiūrimų teritorijų plotas, ha;
- įgyvendinta apželdinimo projektų, vnt.

Rezultato vertinimo kriterijai:
- gyventojų, kurie naudojasi suteiktų komunalinių paslaugų rezultatais, dalis nuo visų rajono gyventojų
skaičiaus, proc.;
- renovuotų daugiabučių namų dalis nuo bendro daugiabučių namų skaičiaus, proc.
Programos
Gerinti kapinių priežiūrą ir viešąją infrastruktūrą.
Kodas
08
tikslas
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti vieną uždavinį:
01 uždavinys. Vykdyti kapinių tvarkymą.
Vykdant šį uždavinį, numatyta įgyvendinti vieną priemonę:
01. Kapinių teritorijų plėtra, tvarkymas, priežiūra, kapinių tvorų ir vartų įrengimas.
Įgyvendinant šią priemonę, planuojama remontuoti ir įrengti naujas kapinių tvoras ir vartus, kasti šulinius,
vykdyti kapinių priežiūrą.
Produkto vertinimo kriterijus:
- sutvarkytų kapinių skaičius.
Rezultato vertinimo kriterijus:
- padidintas kapinių teritorijos plotas, ha.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
Sutvarkius nekilnojamo turto registrą, pagerės sąlygos juo disponuoti ir investiciniams projektams vykdyti.
Pagerinus kelių ir gatvių dangas, sumažės triukšmas, dulkės ir avaringumas.
Sumažės autotransporto priemonių eksploatacinės išlaidos ir oro tarša.
Pagerės gyvenimo aplinka ir kokybė rajono miesteliuose ir kaimuose.
Bus sudarytos sąlygos gyventojams susisiekti su rajono centru nuostolingais keleivių pervežimo
maršrutais.
Pagerės gyvenamųjų vietovių apšvietimas ir elektros energijos naudojimo efektyvumas.
Pagerės komunalinio ūkio ir kapinių viešoji infrastruktūra.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:
Savivaldybės biudžeto, ES, valstybės biudžeto ir Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.
Veiksmai, numatyti Varėnos rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su
vykdoma programa:
3.1.2.3. Asfaltuoti Varėnos m. Vytauto gatvės atkarpą individualių namų kvartale bei Transporto, Laisvės,
Mechanizatorių, Mergežerio, Smetonos, Kadagių, Pušyno, Žiežulio, Smetonos, Žiedo, Lakštingalų gatves.
3.1.2.4. Įrengti automobilių stovėjimo aikšteles prie gyvenamųjų namų Matuizų k., Valkininkų glž. st.,
Varėnos m., Perlojos k., S. Varėnos k. prie gyvenamųjų namų Stadiono g. Nr. 4, 6, 8 ir sporto aikštyno
Mokyklos g.
3.1.2.6. Asfaltuoti Vydenių, Krivilių, Pirčiupių, Panočių, Tolkūnų, Sarapiniškių kaimų gatves.
3.1.2.9. Asfaltuoti Perlojos k. Sodų g.; Matuizų k. – Žaliąją g.; Merkinės miestelyje – K.Jagmino g.,
Kauno g., Žilinų k. – Bytautonių g.; Senosios Varėnos k. – Antakalnio g., Mokyklos g., Varėnės g.;
Vilkiautinio k. – Liepų g., Marcinkonių k. – Kastinio g.
3.1.2.15. Žvyruoti Paramėlio, Jasauskų, Mantotų, Noškūnų kaimų pagrindines gatves.
3.1.4.1. Rekonstruoti ir asfaltuoti Marcinkonių sen. kelią Nr. 075 Žiūrai-Trakiškiai-Mardasavas-Puvočiai.
3.1.4.4. Renovuoti tiltą per Versekos upę Mielupių k., tiltą per Merkio upę Dargužių k., tiltą ir užtvanką
per Ūlos upę Rudnios k.
3.1.4.5. Renovuoti tiltus per Ūlos upę Kašėtų k., per Merkio upę Kukiškių k., per Derėžnyčios upelį
Moliadugnio k., per upelį Karužų k., pėsčiųjų tiltus per Versekos upę Butvydonių k., per Merkio upę
Smalninkų k., per Raudonėlės upelį Dargužių k.
3.1.4.6. Rekonstruoti tiltą per Ūlos upę Žiūrų k.

3.1.4.7. Renovuoti kelius Nr. 112 Naujų Valkininkų k. (Valkininkų glž. st.)-Pamerkiai, Nr. 095 UrkionysMielupiai, Nr. 036 Dubičiai-Kalviai.
3.1.4.9. Žvyruoti grunto kelius į Kuklių k., Dubičiai-Karaviškės, Krukliai-Dalina, Kaniava-Rudnia,
Šklėriai-Senovė, Samūniškės-Subartonys, Pūčkornės-Vaitakarčmis, S.Varėna-Ežeriekai, į Padaugės,
Genionių, Vadėnų k. kapines.
3.1.4.12. Žvyruoti grunto kelius: Barteliai-Karpiškės, Strielčiškės-Palielukis, Vazgirdonys-Paručiai,
Damononys-Kalėnai, Žilinai-Voniškės, Dubičiai-Gribaša, Karaviškės-Krokšlys, Noškūnai-Pakaniavys,
Dubičiai-Stojai, Drucminai-Rudnia, Šarkiškės-Moliai, Papiškės-Semoškai, Pamerkiai-Barteliai,
Valkininkai-Pūčkornės, į Šunupį, Navasodus.
3.1.5.3. Renovuoti šaligatvius Varėnos m. M.K. Čiurlionio g. (nuo J.Basanavičiaus g. iki Ligoninės g.),
Dzūkų g., į „Ryto“ vidurinę mokyklą, Matuizų k. Kalno g. ir Dzūkų g.
3.2.3.3. Modernizuoti gyvenamųjų vietovių apšvietimą, keičiant šviestuvus su energiją taupančiomis
lempomis.
Susiję įstatymai ir kiti svarbūs teisės aktai:
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
Lietuvos Respublikos žemės įstatymas;
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas;
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas;
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas;
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
Lietuvos Respublikos kelių įstatymas;
Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas;
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;
Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti
(modernizuoti) įstatymas;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimas Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos
aprašo patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos
kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ ir kt.
Kita svarbi informacija: nėra.

Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai
(Eur)
Ekonominės
klasifikacijos grupės

Asignavimai
2015-iesiems
metams

Lėšų poreikis
biudžetiniams
2016-iesiems
metams

Projektas
2017-iesiems
metams

Projektas
2018-iesiems
metams

2125559

2370509

4753405

4989348

1017751

1285270

1261600

1345061

56914

51239

53321

55500

1107808

1085239

3491805

3644287

2. Finansavimo šaltiniai

2125559

2370509

4753405

4989348

2.1. Savivaldybės lėšos:

665237

937579

774344

786139

665237

937579

774344

786139

2378

0

0

0

1457944

1432930

3979061

4203209

188386

122152

2446239

2606252

72804

10778

182822

196957

1196753

1300000

1350000

1400000

1. Iš viso lėšų
poreikis:
1.1. išlaidoms:
1.1.1. iš jų darbo
užmokesčiui
1.2. turtui įsigyti ir
finansiniams
įsipareigojimams vykdyti

2.1.1. Savivaldybės
biudžeto lėšos (SB)
2.1.2. 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)
2.2.3. Kelių priežiūros ir
plėtros programos lėšos
(KPPP)

_____________________

2 lentelė
VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
Strateginio Programos Programos Uždavinio
tikslo kodas
kodas
tikslo
kodas
kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Vertinimo
kriterijaus kodas

2015-ųjų
metų
planas

2016-ųjų
metų
planas

2017-ųjų 2018-ųjų 2030-ųjų
metų
metų
metų
planas
planas
planas

E-03-08

23

22

21

20

15

R-08-01-01

91,0

91,5

92,0

92,5

X

R-08-02-01

5,0

5,1

5,2

5,3

X

R-08-02-02

1

1

3

3

X

R-08-03-01

3

0

0

2

X

R-08-05-01
R-08-05-02

1,9
68

1,8
65

1,8
65

1,8
65

X
X

R-08-06-01

88,0

49,2

49,4

49,8

X

R-08-07-01

98,0

98,5

98,5

98,5

X

R-08-07-02

13,7

15,0

16,0

17,0

X

R-08-08-01

1,0

0,2

0,2

0,2

X

P-08-01-01-01

20

20

15

15

X

P-08-01-01-02

20

20

15

15

X

P-08-01-01-03

5

5

5

5

X

Efekto kriterijus
03

Kelių eismo įvykių skaičius

08
08

01

03

08

02

03

08

02

03

08

03

03
03

08
08

05
05

03

08

06

03

08

07

03

08

07

03

08

08

03

08

01

01

03

08

01

01

03

08

01

01

Rezultato kriterijai
Įregistruotų Nekilnojamojo turto registre
objektų dalis nuo visų reikalingų registruoti
objektų skaičiaus, proc.
Kelių su patobulinta danga dalis nuo viso
vietinės reikšmės kelių ilgio rajone, proc.
Įgyvendintų transporto infrastruktūros
investicinių projektų skaičius
Kaimo gyvenamųjų vietovių, kuriose
sutvarkyta viešoji infrastruktūra, skaičius
Keleivių apyvarta (mln. keleivio-kilometrų)
Vidutiniškai vienam gyventojui tenka kelionių
autobusu, km
Apšviestų gatvių dalis nuo visų gatvių
skaičiaus, proc.
Gyventojų, kurie naudojasi suteiktų
komunalinių paslaugų rezultatais, dalis nuo
visų rajono gyventojų skaičiaus, proc.
Renovuotų daugiabučių namų dalis nuo bendro
daugiabučių namų skaičiaus, proc.
Padidintas kapinių teritorijos plotas, ha
Produkto kriterijai
Parengtų nekilnojamojo turto ir žemės sklypų
kadastrinių matavimų objektų skaičius, vnt.
Įregistruotų Nekilnojamojo turto registre
objektų skaičius, vnt.
Atliktų turto vertinimo ataskaitų skaičius, vnt.

03
03
03

08
08
08

02
02
02

01
02
03

03

08

02

04

03

08

02

05

03

08

03

01

03

08

05

01

03

08

06

01

03

08

07

01

03
03
03
03
03

08
08
08
08
08

07
07
07
07
08

01
01
01
01
01

Rekonstruotų gatvių ir kelių ilgis, km
Išasfaltuotų gatvių ir kelių ilgis, km
Įrengtų ir išasfaltuotų automobilių stovėjimo
aikštelių plotas, m2
Įrengtų kelio ženklų ir eismo saugumo
priemonių skaičius
Rekonstruotų, suremontuotų transporto ir
pėsčiųjų tiltų skaičius
Atnaujintų ir įrengtų viešosios infrastruktūros
objektų skaičius
Nuostolingais maršrutais pervežtų keleivių
skaičius
Apšviestų naujų gatvių ir gatvių, kuriose
atnaujintas apšvietimas, skaičius
Rekonstruotų ir suremontuotų komunalinės
paskirties objektų skaičius
Renovuota daugiabučių namų
Sugautų beglobių gyvūnų skaičius
Prižiūrimų teritorijų plotas, ha
Įgyvendinta apželdinimo projektų, vnt.
Sutvarkytų kapinių skaičius

P-08-02-01-01
P-08-02-02-01
P-08-02-03-01

1,0
0,5
200

1,0
0,5
200

3,0
2,0
200

3,0
2,0
200

X
X
X

P-08-02-04-01

45

50

50

50

X

P-08-02-05-01

3

3

3

3

X

P-08-03-01-01

3

0

2

5

X

P-08-05-01-01

190 000

180 000

180 000

180 000

X

P-08-06-01-01

3

5

25

5

X

P-08-07-01-01

2

2

1

1

X

P-08-07-01-02
P-08-07-01-03
P-08-07-01-04
P-08-07-01-06
P-08-08-01-01

30
10
1 000
0
16

4
6
1 000
2
16

2
10
1 000
3
16

2
10
1 000
2
16

X
X
X
X
X

