1b forma
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojas (-ai),
kodas (-ai)

Vykdytojas (-ai), kodas (-ai)

2017-ieji
Varėnos rajono savivaldybės administracija, 188773873
Varėnos švietimo centras, 195328546
Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba,
184642061
Bendrasis skyrius, P4
Ekonomikos ir turizmo skyrius, P6
Kultūros ir sporto skyrius, P8
Švietimo skyrius, P12
Varėnos švietimo centras, P12.16
Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba, P15.6
Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius, P16
Vyriausiasis specialistas (civilinei ir darbų saugai), S1

Programos kodas

02

Programos parengimo
argumentai

Programa yra neterminuota.
Pagrindiniai programos tikslai yra jaunimo organizacijų, kaimo
bendruomenių ir kitų organizacijų aktyvesnės veiklos skatinimas,
religinių bendruomenių tradicijų puoselėjimas, nusikalstamumo
mažinimas ir rajono visuomenės saugumo užtikrinimas bei savimonės
stiprinimas.
Pagal programą vykdomos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymu nustatytos
savarankiškosios savivaldybių funkcijos:
dalyvavimas, bendradarbiavimas užtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir
įgyvendinant nusikaltimų prevencijos priemones; ikimokyklinio
ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas,
vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas; kitos funkcijos, nepriskirtos
valstybės institucijoms, ir valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms)
funkcija: priešgaisrinė sauga.
Bendruomenės pažangos skatinimas ir socialinio Kodas
1
saugumo stiprinimas.

Ilgalaikis prioritetas
(pagal Varėnos rajono
savivaldybės strateginį
plėtros planą)
Šia programa įgyvendinamas
strateginis tikslas:

Sudaryti palankias sąlygas išsilavinusios, aktyvios,
saugios ir sveikos visuomenės ugdymui.

Kodas

01

Programos
Skatinti rajono bendruomenių aktyvumą ir sudaryti sąlygas jų Kodas
01
tikslas
veiklos plėtotei.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti vieną uždavinį:
01 uždavinys. Skatinti ir remti rajono miesto, kaimo ir religinių bendruomenių, jaunimo bei kitų
organizacijų veiklą.
Uždaviniui įgyvendinti bus vykdomos priemonės:
01. Varėnos rajono bendruomenių, tautinių bendrijų ir kitų organizacijų rėmimas.
Kasmet Savivaldybės biudžete yra numatoma lėšų Varėnos rajono bendruomenėms, tautinėms bendrijoms
ir kitoms organizacijoms remti. Šios lėšos naudojamos: bendruomenių ir tautinių bendrijų registracijos
išlaidoms kompensuoti; stojimo į kaimo bendruomenes, tautines bendrijas vienijančias asociacijas ir
narystės jose mokesčiams kompensuoti; kaimo bendruomenes, tautines bendrijas vienijančių asociacijų ir
kaimo bendruomenių, tautinių bendrijų įgyvendinamiems projektams bendrai finansuoti; kaimo

bendruomenių ir tautinių bendrijų veiklai vystyti ir mokymams organizuoti.
Įgyvendinant šią priemonę, bus bendrai finansuojami ir Varėnos krašto vietos veiklos grupei (toliau –
VVG) priklausančių kaimo bendruomenių bei kitų organizacijų projektai, įgyvendinami pagal Varėnos
krašto kaimo vietovių plėtros strategiją 2016–2023 metams, bei projektai, įgyvendinami pagal Varėnos
miesto vietos plėtros strategiją 2016–2020 metams.
Numatoma, kad priemonei įgyvendinti 2017 m. iš viso prireiks 76 000 Eur Savivaldybės biudžeto lėšų:
- 10 500 Eur – kaimo bendruomenių, tautinių bendrijų ir kitų organizacijų veiklai finansuoti;
- 50 000 Eur – piniginis indėlis Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos įgyvendinimo
projektuose;
- 6 376 Eur – piniginis indėlis Varėnos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projektuose;
- 9 124 Eur – piniginis indėlis projekte „Valstybės saugomo kultūros paveldo objekto etnografinės
Zervynų kaimo gyvenvietės tradicinės medinės architektūros tvarkyba“.
02. Jaunimo organizacijų projektų rėmimas.
Jaunimo organizacijos – tai jaunų, nuo 14 iki 29 m. žmonių grupės. Pagrindinė jų veikla – kurti ir
įgyvendinti projektus, kurių metu vykdytojai siekia ne tik įgyti patirties konkrečioje srityje, bet ir išspręsti
jaunimo bendruomenėje įsisenėjusią problemą, pakeisti netinkamą situaciją ar požiūrį. Taip jaunimo
organizacijų veikloje dalyvaujantys jaunuoliai gali realizuoti savo gebėjimus ir idėjas.
Iš Savivaldybės biudžeto kasmet yra skiriama lėšų jaunimo organizacijų projektams įgyvendinti.
Finansuojama veikla: pilietiškumo ugdymas; dalyvavimas kultūriniame ir sportiniame gyvenime;
savižudybių, nusikalstamumo, narkomanijos, alkoholizmo, prostitucijos ir AIDS prevencija, pagalba fizinį
ir psichologinį smurtą patyrusiems asmenims; jaunimo informavimas, mokymai susiję su įvairių jaunimo
organizacijų veikla ir jaunimo interesų atstovavimu vietiniame ir nacionaliniame lygmenyje; profesinei,
kultūrinei akademinei ir kitokiai patirčiai įgyti skirtų renginių ir seminarų organizavimas; tarptautinis ir
regioninis jaunimo bendradarbiavimas; jaunimo organizacijų kūrimasis.
Įgyvendindamas šią priemonę ir bendradarbiaudamas su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos, Varėnos švietimo centras įgyvendina Europos socialinio fondo ir valstybės
biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Atrask save“. Projekto metu įgyvendinamos ankstyvos
intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemonės, Varėnos švietimo centro atvirame jaunimo centre rajono
neaktyviam jaunimui teikiamos socialinės, pedagoginės, psichologinės ir motyvavimo paslaugos. Projekto
lėšomis finansuojamas vietos jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatoriaus etatas, jam skiriamos darbo
priemonės, apmokamos ryšio ir transporto išlaidos.
03. Religinių bendruomenių rėmimas.
Kasmet Savivaldybės biudžete yra skiriama lėšų Varėnos rajono religinėms bendruomenėms remti.
Savivaldybė remia religinių bendruomenių veiklą ir iš dalies finansuoja Varėnos rajono savivaldybės
teritorijoje esančių religinėms bendruomenėms priklausančių pastatų remonto darbus bei šių pastatų
pritaikymą bendruomenės poreikiams.
Religinių bendruomenių ūkinei veiklai ateinančiais metais planuojama skirti po 290 Eur:
1. Akmens Nukryžiuotojo Jėzaus parapijai;
2. Babriškių Šv. arkangelo Mykolo parapijai;
3. Dubičių Švč. Jėzaus Širdies parapijai;
4. Kabelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijai;
5. Liškiavos Švč. Trejybės parapijai;
6. Marcinkonių Šv. Apaštalų Simono ir Judo Tado parapijai;
7. Merkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijai;
8. Nedzingės Švč. Trejybės parapijai;
9. Perlojos Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijai;
10. Rudnios Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės globėjos, parapijai;
11. Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijai;
12. Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo parapijai;
13. Varėnos Šv. arkangelo Mykolo parapijai;
14. Žilinų Šv. Antano Paduviečio parapijai;
15. Kalesninkų Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijai.
Po 87 Eur planuojama skirti:
1. Daugų Dievo Apvaizdos parapijai (aptarnaujama Gudžių k. koplyčia);
2. Nedzingės Švč. Trejybės parapijai (aptarnaujama Tolkūnų k. koplyčia);

3. Dubičių Švč. Jėzaus Širdies parapijai (aptarnaujama Panočių koplyčia);
4. Varėnos Šv. arkangelo Mykolo parapijai (aptarnaujama Matuizų k. koplyčia);
5. Rudnios Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės globėjos, parapijai (aptarnaujama Rakų k. koplyčia);
6. Pilnų namų bendruomenei (aptarnaujama Dievo Gailestingumo koplyčia).
Be to, 2017 m. 20 000 Eur iš Savivaldybės biudžeto planuojama skirti religinių bendruomenių projektams,
įgyvendinamiems pagal Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategiją 2016–2023 metams ar kitas
programas, finansuoti.
05. Projekto „Pastato, esančio Pušelės g. 11, Naujųjų Valkininkų k., Varėnos r., atnaujinimas ir
pritaikymas bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimas.
Gavus finansavimą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą, planuojama įgyvendinti
projektą „Pastato, esančio Pušelės g. 11, Naujųjų Valkininkų k., Varėnos r., atnaujinimas ir pritaikymas
bendruomenės poreikiams“. Šio projekto metu numatoma atnaujinti pastatą Naujųjų Valkininkų kaime,
pritaikant patalpas Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Valkininkų filialo bei kaimo
bendruomenės poreikiams.
2017 m. planuojama parengti pastato atnaujinimo techninį projektą.
Produkto vertinimo kriterijai:
- Savivaldybės remtų kaimo bendruomenių ir tautinių bendrijų renginių skaičius, vnt.;
- Savivaldybės bendrai finansuotų kaimo bendruomenių ir tautinių bendrijų projektų skaičius, vnt.;
- naujai įsiregistravusių bendruomenių ir tautinių bendrijų skaičius, vnt.;
- VVG strategijose dalyvaujančių bendruomenių ir kitų organizacijų, gavusių finansinę paramą, skaičius,
vnt.;
- jaunimo organizacijoms remti skirta lėšų, tūkst. Eur;
- naujai įsiregistravusių jaunimo organizacijų ir NVO skaičius, vnt.;
- religinėms bendruomenėms remti skirta lėšų, tūkst. Eur;
- 15-29 m. nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių asmenų, dalyvavusių jaunimo
užimtumo iniciatyvos remiamoje intervencijoje, skaičius, vnt.
Rezultato vertinimo kriterijai:
- Varėnos rajono kaimo bendruomenių inicijuotų ir įgyvendinamų projektų santykis, proc.;
- Varėnos rajono jaunimo organizacijų inicijuotų ir įgyvendinamų projektų santykis, proc.;
- paremtų religinių bendruomenių skaičius, vnt.;
- įgyvendinamų rizikos grupės jaunimui skirtų visuomeninių programų skaičius, vnt.
Vykdyti smurto ir nusikalstamumo prevenciją, žmogaus teisių Kodas
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ir laisvių apsaugą, viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo
užtikrinimą.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Įgyvendinant šį tikslą, siekiama užtikrinti rajono gyventojų saugumą, mažinti nusikalstamumą ir stiprinti
teisėtvarką.
Naudojant įvairius metodus, siekiama skatinti jaunimą domėtis ir gauti žinių apie žalingus įpročius,
formuoti moralines vertybes, vykdyti vaikų teisinį švietimą, informuoti apie socialinę, pedagoginę ir
psichologinę pagalbą teikiančias institucijas, ugdyti vaikų sąmoningumą.
Šiam tikslui įgyvendinti vykdomas vienas uždavinys:
01 uždavinys. Sukurti saugią aplinką rajone įgyvendinant smurto ir nusikalstamumo prevencijos
priemones bei teikiant kokybiškas priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugas.
Uždaviniui įgyvendinti vykdomos priemonės:
01. Smurto ir nusikalstamumo prevencijos projektų finansavimas.
Vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. DV-350
patvirtintu Smurto ir nusikalstamumo prevencijos priemonių finansavimo tvarkos aprašu, Savivaldybės
biudžeto lėšomis kasmet finansuojami smurto ir nusikalstamumo prevencijos projektai, atrenkami
konkurso tvarka. Įgyvendinant šiuos projektus, Varėnoje ir rajono gyvenvietėse užtikrinamas visuomenės
saugumas viešosiose vietose bei vykdomas prevencinis darbas užkardant ruošiamus nusikaltimus.
Programos
tikslas

02. Nusikalstamumo mažinimas Varėnos rajone panaudojant vaizdo stebėjimo kamerų tinklą.
Panaudojant vaizdo stebėjimo kameras, rajone vykdoma nusikaltimų prevencija. Iš Savivaldybės biudžeto
kasmet skiriamos lėšos kamerų priežiūrai.

Šiuo metu Varėnos mieste veikia 14 modernių skaitmeninių vaizdo stebėjimo kamerų, vaizdą
perduodančių į Varėnos rajono policijos komisariatą. Vaizdo stebėjimų kamerų tinklą Varėnos mieste ir
seniūnijose planuojama plėsti įgyvendinant įvairius ES ir kitomis lėšomis finansuojamus projektus.
03. Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas.
Įgyvendinant šią priemonę, teikiamos būtinos paslaugos žmonėms ir įmonėms nelaimės atveju, tiriamos ir
analizuojamos gaisrų priežastys, užtikrinamas rajono gyventojų saugumas.
Priemonę įgyvendina Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba. Tarnyba atlieka šias
funkcijas: organizuoja ir kontroliuoja profesinio saugumo veiklą, atsako už saugą kaimo ugniagesių
komandose; remdamasi Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžios Varėnos rajono
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – Varėnos PGT) rekomendacijomis, organizuoja ir vykdo kaimo
ugniagesių komandų darbuotojų parengimą; gesinant gaisrus bei atliekant pirminius gelbėjimo darbus,
bendradarbiauja su rajono savivaldos institucijomis, policija, kitomis tarnybomis; vykdo Varėnos PGT
gaisro gesinimo ar gelbėjimo darbų vadovo nurodymus; aiškina Varėnos rajono savivaldybės gyventojams
priešgaisrinių saugos taisyklių reikalavimus buityje ir moko rajono gyventojus, kaip elgtis kilus gaisrui,
bei pirminių gaisrų gesinimo veiksmų; patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja Savivaldybės turtu;
kontroliuoja priešgaisrinių vandens šaltinių ir privažiavimų prie jų būklę, apie rastus pažeidimus
informuoja rajono savivaldybės atitinkamų įstaigų vadovus ir Varėnos PGT vadovą; bendradarbiauja su
Varėnos PGT vadovu steigiant savanoriškas ugniagesių grupuotes ir kartu organizuoja jų narių mokymus.
04. Projekto „Jungtiniai veiksmai priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų kokybei gerinti“
įgyvendinimas.
Gavusi finansavimą pagal Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programą, 2017 m. Varėnos
rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba kartu su partneriais iš Lenkijos ir Lazdijų rajono
planuoja įgyvendinti projektą „Jungtiniai veiksmai priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų kokybei
gerinti“. Šio projekto tikslas – sustiprinti vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, siekiant pagerinti
vietos valdžios teikiamų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo viešųjų paslaugų Lietuvos ir Lenkijos
pasienio teritorijoje kokybę. Projekto metu Marcinkonių kaime numatoma pastatyti naują gaisrinės pastatą.
Bendra šio projekto vertė – 999 442 Eur, iš kurių Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos
tarnybai tenkanti dalis – 115 854 Eur. Visos tinkamos projekto išlaidos bus apmokamos Savivaldybės
biudžeto lėšomis, o tik vėliau 85 proc. jų bus kompensuojama ES lėšomis. Be to, dalį Savivaldybės
biudžeto išlaidų (7,5 proc.) 2018 m. planuojama kompensuoti valstybės biudžeto lėšomis.
05. Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos veiklos efektyvumo didinimas.
Įgyvendindama šią priemonę, Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba planuoja
įgyvendinti projektą, finansuojamą pagal 2014–2020 m. Europos kaiminystės priemonės Latvijos,
Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Įgyvendinus šį projektą, būtų pagerinta
gyventojų perspėjimo garsiniais signalais sistema, modernizuota ryšio infrastruktūra ir ekstremalių
situacijų valdymo centro darbo vieta, atnaujintas ugniagesių komandų autoūkis bei gelbėjimo įranga.
Gavus finansavimą pagal minėtą programą (558 tūkst. Eur), iš Savivaldybės biudžeto reikėtų skirti 62
tūkst. Eur (10 proc. planuojamų išlaidų).
Produkto vertinimo kriterijai:
- įgyvendintų smurto ir nusikalstamumo prevencijos projektų skaičius, vnt.;
- veikiančios kameros, vnt.;
- gesintų gaisrų ir atliktų pirminių gelbėjimo darbų skaičius, vnt.
Rezultato vertinimo kriterijai:
- Smurto ir nusikalstamumo prevencijos programoje dalyvavusių įstaigų ir organizacijų skaičius, vnt.;
- ištirta nusikalstamų veikų, proc.
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Plėtoti vaikų ir mokinių socializacijos galimybes, ugdyti jų Kodas
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tikslas
gyvenimo įgūdžius, vertybines nuostatas.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Siekdamos įgyvendinti šį tikslą, rajono ugdymo įstaigos kiekvienais metais rengia Vaikų socializacijos ir
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programas. Programos finansuojamos iš Varėnos rajono
savivaldybės biudžeto pagal Vaikų socializacijos programų finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. DV-409, ir Psichoaktyvių
medžiagų vartojimo prevencijos programų finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Savivaldybės
administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. DV-349.
Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti šį uždavinį:
01 uždavinys. Organizuoti Vaikų socializacijos ir Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos
programų įgyvendinimą savivaldybėje.
Uždavinio įgyvendinimo priemonės:
01. Vaikų socializacijos programų įgyvendinimas.
Savivaldybės biudžeto lėšomis kasmet finansuojamos Vaikų socializacijos programos, atrenkamos
konkurso tvarka. Įgyvendinant šias programas, plėtojamos vaikų ir jaunimo, besimokančio pagal bendrojo
ugdymo programas, socializacijos galimybės, užtikrinant jų įvairovę ir prieinamumą.
02. Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programų įgyvendinimas.
Savivaldybės biudžeto lėšomis kasmet finansuojamos Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos
programos atrenkamos konkurso tvarka.
Produkto vertinimo kriterijai:
- įgyvendintų Vaikų socializacijos programos projektų skaičius, vnt.;
- įgyvendintų Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programos projektų skaičius, vnt.
Rezultato vertinimo kriterijai:
- Vaikų socializacijos programoje dalyvavusių vaikų dalis nuo bendro mokinių skaičiaus, proc.;
- Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programoje dalyvavusių vaikų dalis nuo bendro mokinių
skaičiaus, proc.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
Jaunimo ir kitų organizacijų, kaimo bendruomenių ir kitų organizacijų savarankiškos projektinės veiklos
skatinimas, įsisavinant ES, valstybės ar Savivaldybės biudžeto lėšas, religinių bendruomenių rėmimas,
vaikų ir paauglių neformalaus švietimo ugdymas tiesiogiai prisidės prie nusikalstamumo rajone mažėjimo.
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:
Savivaldybės biudžeto lėšos, lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, ES ir
valstybės biudžeto lėšos.
Veiksmai, numatyti Varėnos rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su
vykdoma programa:
1.1.3.8. Rengti ir įgyvendinti vaikų ir mokinių socializacijos ir prevencijos programas.
1.6.1.1. Remti bendruomenių veiklai skirtų patalpų renovaciją.
1.6.1.3. Remti bendruomenes, dalyvaujančias socialinėse, ekonominėse, jaunimo užimtumo ir kt.
programose.
1.6.1.4. Skatinti bendruomenių aktyvumą, sprendžiant miestelių infrastruktūros tobulinimo klausimus,
teikti konsultavimo paslaugas.
1.6.1.9. Teikti finansinę paramą jaunimo organizacijoms.
1.6.3.1. Plėtoti Savivaldybės bendradarbiavimą su Varėnos rajono policijos komisariatu (toliau Varėnos r.
PK), įgyvendinant ilgalaikes nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos programas.
1.6.3.2. Didinti vaikų bei jaunimo nusikalstamumo, alkoholio ir tabako vartojimo, ŽIV ir kitų infekcijų bei
narkomanijos prevencijai skirtų šviečiamųjų renginių ir akcijų socialinę aprėptį.

Susiję įstatymai ir kiti svarbūs teisės aktai:
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas;
Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas 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. Lėšos valstybinėms
(perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms vykdyti
(SB(VB)-VD)
2.2. Kiti šaltiniai:
2.2.1. Europos Sąjungos
lėšos (ES)
2.2.2. Valstybės biudžeto
lėšos (LRVB)
2.2.3. Kiti finansavimo
šaltiniai (Kt)

Asignavimai
2016-iesiems
metams

Lėšų poreikis
biudžetiniams
2017-iesiems
metams

Projektas
2018-iesiems
metams

Projektas
2019-iesiems
metams

668122

867176

1438132

796472

639622

692079

661510

671172

343296

391929

389586

384900

28500

175097

776622

125300

668122

867176

1438132

796472

620300

815026

720172

685672

122500

251826

156972

122472

497800

563200

563200

563200

47822

52150

717960

110800

7280

49407

697357

94180

6542

2743

20603

16620

34000

0

0

0

2 lentelė
BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
Strateginio Programos Programos Uždavinio
tikslo kodas
kodas
tikslo
kodas
kodas
01

02

01

02

01

01

02

01

01
01

02
02

01
01

01

02

02

01
01

02
02

02
03

01

02

03

01

02

01

01

01

02

01

01

01

02

01

01

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Efekto kriterijus
Nusikalstamumo lygis (užregistruota
nusikalstamų veikų 100 000 gyventojų)
Rezultato kriterijai
Varėnos rajono kaimo bendruomenių inicijuotų
ir įgyvendinamų projektų santykis, proc.
Varėnos rajono jaunimo organizacijų inicijuotų
ir įgyvendinamų projektų santykis, proc.
Paremtų religinių bendruomenių skaičius, vnt.
Įgyvendinamų rizikos grupės jaunimui skirtų
visuomeninių programų skaičius, vnt.
Smurto ir nusikalstamumo prevencijos
programoje dalyvavusių įstaigų ir organizacijų
skaičius, vnt.
Ištirta nusikalstamų veikų, proc.
Vaikų socializacijos programoje dalyvavusių
vaikų dalis nuo bendro mokinių skaičiaus, proc.
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos
programoje dalyvavusių vaikų dalis nuo bendro
mokinių skaičiaus, proc.
Produkto kriterijai
Savivaldybės remtų kaimo bendruomenių ir
tautinių bendrijų renginių ir projektų skaičius,
vnt.
Savivaldybės bendrai finansuotų kaimo
bendruomenių ir tautinių bendrijų projektų
skaičius, vnt.
Naujai įsiregistravusių bendruomenių ir tautinių
bendrijų skaičius, vnt.

Vertinimo
kriterijaus kodas

2016-ųjų
metų
planas

2017-ųjų
metų
planas

2018-ųjų 2019-ųjų 2030-ųjų
metų
metų
metų
planas
planas
planas

E-01-02-01

2 100

2 100

2 000

2 000

1 400

R-02-01-01

95,0

97,0

97,0

97,0

X

R-02-01-02

90,0

90,0

90,0

90,0

X

R-02-01-03
R-02-01-04

21
9

21
9

21
9

21
9

X
X

R-02-02-01

5

7

7

7

X

R-02-02-02
R-02-03-01

65,0
10,0

65,0
10,0

65,0
10,0

65,0
10,0

X
X

R-02-03-02

10,0

15,0

15,0

15,0

X

P-02-01-01-01

5

5

5

5

X

P-02-01-01-02

3

8

8

8

X

P-02-01-01-03

1

1

1

1

X

01

02

01

01

01

02

01

01

01

02

01

01

01

02

01

01

01

02

01

01

01

02

02

01

01
01

02
02

02
02

01
01

01

02

03

01

01

02

03

01

VVG strategijose dalyvaujančių bendruomenių
ir kitų organizacijų, gavusių finansinę paramą,
skaičius, vnt.
Jaunimo organizacijoms remti skirta lėšų, tūkst.
Eur
Naujai įsiregistravusių jaunimo organizacijų ir
NVO skaičius, vnt.
Religinėms bendruomenėms remti skirta lėšų,
tūkst. Eur
15-29 m. nedirbančių, nesimokančių ir
mokymuose nedalyvaujančių asmenų,
dalyvavusių jaunimo užimtumo iniciatyvos
remiamoje intervencijoje, skaičius, vnt.
Įgyvendintų smurto ir nusikalstamumo
prevencijos projektų skaičius, vnt.
Veikiančios kameros, vnt.
Gesintų gaisrų ir atliktų pirminių gelbėjimo
darbų skaičius, vnt.
Įgyvendintų Vaikų socializacijos programos
projektų skaičius, vnt.
Įgyvendintų Psichoaktyvių medžiagų vartojimo
prevencijos programos projektų skaičius, vnt.

P-02-01-01-04

5

12

13

13

X

P-02-01-01-05

4,5

4,5

4,5

4,5

X

P-02-01-01-06

1

1

1

1

X

P-02-01-01-07

5,0

24,9

7,4

7,4

X

P-02-01-01-10

30

10

10

10

X

P-02-02-01-01

5

7

7

7

X

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

4
220

14
245

15
245

24
245

X
X

P-02-03-01-01

10

10

10

10

X

P-02-03-01-02

5

7

7

10

X

