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VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL PROJEKTO „KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR TVARKYMAS VARĖNOS
R. SAVIVALDYBĖJE (II ETAPAS)“ ĮGYVENDINIMO
2018 m. gegužės 29 d. Nr. T-VIIIVarėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Varėnos
rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T–VIII-89 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos
reglamento“, 5.1.40 papunkčiu, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“
projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.
kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-209 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos investicijų veiksmų
programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 įgyvendinimo priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 61.9 ir 68.8 papunkčiais ir atsižvelgdama į 2018 m.
vasario 23 d. Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus apskrities
skyriaus kvietimą Nr. 51/6D-34 teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regiono 2014–2020 m.
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių
darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.5.1-APVAR-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų sąrašui sudaryti, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u
s p r e n d ž i a:
1. Įgyvendinti projektą „Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r.
savivaldybėje (II etapas)“ (toliau – Projektas).
2. Numatyti Varėnos rajono savivaldybės 2019–2022 metų biudžetuose projektui
„Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje“ (II etapas)“ finansuoti 15 proc.
visų tinkamų projekto išlaidų ir įsipareigoti apmokėti projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių
nepadengia projekto finansavimas, visas netinkamas finansuoti su projektu susijusias išlaidas ir 5
metus po projekto užbaigimo padengti sutvarkytos teritorijos priežiūros išlaidas.
3. Įpareigoti Savivaldybės administracijos direktorių parengti Projekto dokumentus ir
juos teikti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšoms gauti.
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4. Pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui vykdyti statytojo (užsakovo)
funkcijas įgyvendinant Projektą.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Savivaldybės meras
Architektūros skyriaus vedėja
Orinta Lakickienė
2018-05-

Administracijos direktorius

Alvydas Verbickas

Parengė
Finansų ir investicijų skyriaus
vyr. specialistė
Eglė Čapkovskienė
2018-05-
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Varėnos rajono savivaldybės tarybai
DĖL PROJEKTO „KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR TVARKYMAS
VARĖNOS R. SAVIVALDYBĖJE (II ETAPAS)“ ĮGYVENDINIMO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2018-05-07
Varėna

1.

Sprendimo projekto rengėjas

2.

Teisės akto projekto tikslas ir
uždaviniai (paskatinusios
rengimą priežastys).

3.

Šiuo metu galiojančios ir

Finansų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Eglė
Čapkovskienė
Projekto
pavadinimas
–
„Kraštovaizdžio
formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje
(II etapas)“.
Projekto tikslas – pagerinti Varėnos r.
savivaldybės kraštovaizdžio būklę.
Projekto veiklos:
1. Kraštovaizdžio formavimas sutvarkant
Varėnos miesto želdinius gamtinio karkaso
teritorijoje.
Įgyvendinant
šią
veiklą
bus
parengtas
Kraštovaizdžio tvarkymo projektas, atliktos
konsultavimosi su visuomene procedūros –
visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime
programos parengimas bei sutvarkyta Varėnos
miesto teritorijos dalis sudaryta iš penkių teritorijų
(želdynų) apimančių šiuos sklypus/sklypų dalis:
1.1. Parkas tarp J. Basanavičiaus, Perlojos ir
Marcinkonių gatvių Varėnos m. Sklypo
plotas – 9,3983 ha;
1.2. Kitos (atskirųjų želdynų teritorijos) paskirties
žemės sklypas, esantis J. Basanavičiaus g.,
Varėnos m. Sklypo plotas – 1,1332 ha;
1.3. Varėnos kultūros centro sklypas J.
Basanavičiaus g. 2. Sklypo plotas – 0,8249 ha;
1.4. Skveras J. Basanavičiaus gatvėje Varėnos m.
prie Varėnos kultūros centro kino ir parodų salės
(0,0975 ha) ir dalis Varėnos kultūros centro kino ir
parodų salės sklypo J. Basanavičiaus g. 17,
Varėnos m. ( apie 0,0357 ha). Bendras plotas –
0,1332 ha;
1.5. Skveras prie Varėnos geležinkelio stoties
Savanorių g., Varėnos m. Teritorijos
plotas apie 0,30 ha.
2. Bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas
Varėnos rajone.
Įgyvendinant šią veiklą bus parengti griovimo
aprašai/projektai ir nugriauti ne mažiau kaip 50
bešeimininkių apleistų statinių.
Preliminari projekto vertė – 554 211 Eur.
ES paramos lėšos – 471 079 Eur.
Savivaldybės biudžeto lėšos – 83 132 Eur.
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4.

5.

6.

7

teikiamu klausimu siūlomos
naujos teisinio reguliavimo
nuostatos
Suderinamumas su galiojančiais
teisės norminiais aktais

Kokius galiojančius teisės aktus
būtina pakeisti ar panaikinti,
priėmus teikiamą projektą.
Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui
įgyvendinti ir projekto atitiktis
savivaldybės strateginiam plėtros
planui

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
16 straipsnio 4 dalimi, Varėnos rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamento 5.1.40
papunkčiu, 2016 m. kovo 23 d. Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1209 patvirtinto 2014-2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas
ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1APVA-R-019
įgyvendinimo
priemonės
„Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo
sąlygų aprašo 61.9 ir 68.8 papunkčiais ir
atsižvelgiant į 2018–2028 metų strateginį plėtros
planą, patvirtintą Varėnos rajono savivaldybės
tarybos 2017 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. TVIII-766 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2018–
2028 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“.
Priėmus šį teisės aktą galiojančių sprendimų keisti
nereikės.
Numatomas įgyvendinti projektas atitinka 2018–
2028 metų strateginio plėtros plano, patvirtinto
Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m.
rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-VIII-766 „Dėl
Varėnos rajono savivaldybės 2018–2028 metų
strateginio plėtros plano patvirtinimo“, 3 krypties
„Aplinka“, 3.1. tikslo „Vystyti ir puoselėti
gyvenamąją ir viešąją aplinką, patrauklią gyventi,
dirbti, atvykti“ 3.1.1 uždavinio “Kurti ir palaikyti
patrauklią, švarią aplinką”. Projektui finansuoti
Varėnos rajono savivaldybės 2018-2022 metų
biudžetuose reikia numatyti apie 83 132 Eur.
-

Derinimas su kitais subjektais,
kai klausimas susijęs su jų veiklos
sritimi.
8. Galimi teigiami ar neigiami
Negalimi.
priimto teisės akto padariniai,
kokių priemonių būtina imtis,
siekiant pastarųjų išvengti.
9. Teisės akto sukeliamos
Administracinės naštos poveikio nebus.
administracinės naštos
vertinimas
10. Teisės akto ir jo projekto
antikorupcinis vertinimas
11. Būtinybė skelbti priimtą teisės
Neskelbti.
aktą Teisės aktų registre (TAR) ir
Teisės aktų informacinėje
sistemoje (TAIS)
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12. Aplinkybės, pateisinančios
klausimo nagrinėjimo
neatidėliotinumą (svarbą) ir
sprendimo projekto pateikimo
vėlavimo priežastis (jei teikiamas
papildomas klausimas):
13. Suderinta DVS „Kontora“ su
specialistais:
su padaliniu, atsakingu už
valstybinės kalbos kontrolę ir
dokumentų valdymą, teisininku
ir savivaldybės administracijos
struktūriniais padaliniais, kai
klausimas susijęs su jų veiklos
sritimi.
14 Priimto sprendimo paskirstymas
(kam pateikti sprendimų kopijas
(nuorašus), kokiu būdu
15 Priimto sprendimo įgyvendinimo
kontrolė
(vykdytojas, įvykdymo terminas)
Architektūros skyriaus vedėja

-

Suderinta su Orinta Lakickiene, Aivaru Batūra,
Agne Šiaučiūniene, Egidijumi Zaleskiu, Svetlana
Griškevičiene.

1 – į bylą, 1- Vyriausybės atstovui, 1 –
Architektūros skyriui, 1 –Finansų ir investicijų
skyriui, 1- Turto valdymo skyriui
Architektūros skyriaus vedėja Orinta Lakickienė.
Planuojamas projekto veiklų įvykdymo terminas
iki 2022 m.
Orinta Lakickienė
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