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VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO VARĖNOS MIESTO 2016 – 2020 M. VIETOS PLĖTROS
STRATEGIJOS PAKEITIMO PROJEKTUI
2018 m. spalio 30 d. Nr. T-VIIIVarėna

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40
punktu, Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1V-36 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių
patvirtinimo“, 25.3 ir 27 punktais, atsižvelgdama į Vietos plėtros strategijų atrankos ir
įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio
11 d. įsakymu Nr. 1V-992 „Dėl Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių
patvirtinimo“, 43 punktu, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pritarti Varėnos miesto 2016 – 2020 m. vietos plėtros strategijos, patvirtintos Varėnos
miesto vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo 2016 m. vasario 12 d. protokolu Nr. 2,
pakeitimo projektui (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Administracijos direktorius
Alvydas Verbickas
2018-10Rengė Vaida Kaščiokaitienė
DVS „Kontora“ suderinta su Aivaru Batūra, Rasa Varanauskaite, Svetlana Griškevičiene, Irma Krajauskiene,
Vilma Miškinienė.
Derinimas – 1485

Varėnos rajono savivaldybės tarybai
DĖL PRITARIMO VARĖNOS MIESTO 2016-2020 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS
PAKEITIMO PROJEKTUI
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2018-10Varėna
Varėnos rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turizmo
skyriaus specialistė Vaida Kaščiokaitienė

1.

Sprendimo projekto rengėjas

2.

Teisės akto projekto tikslas Atsižvelgiant į 2017 ir 2018 m. kovo mėn. paskelbtus kvietimus
ir uždaviniai (paskatinusios ir gautus bei patvirtintus vietos plėtros projektus Varėnos
rengimą priežastys)
miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijai įgyvendinti, lėšų

panaudojimą strategijos veiksmams įgyvendinti ir jų poreikį bei
vadovaujantis Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015
m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1V-36 „Dėl Vietos plėtros
strategijų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 25.3 ir 27 punktais,
Savivaldybės taryba turi pritarti vietos plėtros strategijos
projektui ir jos pakeitimams, jeigu vietos plėtros strategijai
įgyvendinti numatyta naudoti savivaldybės biudžeto lėšas.
Varėnos miesto 2016-2020 vietos plėtros strategijai įgyvendinti
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. liepos 31
d. įsakymu Nr. 1V-547 „Dėl Siūlomų atrinkti ir finansuoti pagal
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova
su skurdu“ priemones Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 „Vietos plėtros
strategijų įgyvendinimo administravimas“ ir Nr. 08.6.1-ESFAV-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ vietos plėtros
strategijų sąrašo sudarymo pakeitimo“ skirta 381 419,19 ES ir
valstybės biudžeto lėšų arba 92,5 proc. visų Strategijai
įgyvendinti reikiamų lėšų. Likusias lėšas sudaro pareiškėjų
įnašas savanorišku darbu ir savivaldybės biudžeto lėšos.
Atsižvelgiant į lėšų panaudojimą po pirmųjų dviejų kvietimų,
yra keičiamas strategijos finansinis planas. Atsižvelgiant į
faktinę situaciją bei poreikį, taip pat siūloma sujungti strategijos
1.1.1. ir 1.1.2. veiksmus bei dalį lėšų perkelti prie 2.1.1.
veiksmo.
Strategijos 3-ojoje dalyje, 11 lentelėje, ties 1.1. uždavinio
„Produkto rodikliai“ 3-ąjį rodiklį papildyti žodžiais: „<...> ar
kita Varėnos mieste veikianti NVO“.
Taip pat keičiamas 5-oje dalyje esančios 13-os lentelės turinys,
išbraukiant 1.1.2. veiksmą ir su juo susijusią informaciją
priskiriant 1.1.1. veiksmui. Koreguojami visų 5-oje dalyje
esančios 13-oje lentelėje esančių veiksmų (1.1.1., 2.1.1., 2.2.1.)
2.2.2.15 punktai („Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai“),
perskirstant pinigines sumas.
Koreguojama 14-a lentelėje, atsisakant 5-ojo kvietimo teikti
projektinius pasiūlymus bei 4-ąjį kvietimą keičiant į
„Papildomą kvietimą“.
7-oje dalyje keičiama visa 16-a lentelė „Varėnos miesto 2016–

2020 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo finansavimo
planas“, perskirstant pinigines sumas.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.

Šiuo metu galiojančios ir
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
Derinimas
su
kitais
subjektais, kai klausimas
susijęs su jų veiklos sritimi
Galimi teigiami ar neigiami
priimto
teisės
akto
padariniai, kokių priemonių
būtina
imtis,
siekiant
pastarųjų išvengti
Teisės akto ir sukeliamos
administracinės
naštos
vertinimas
Teisės akto ir jo projekto
antikorupcinis derinimas
Būtinybė skelbti priimtą
teisės aktą Teisės aktų
registre (TAR) ir Teisės aktų
informacinėje
sistemoje
(TAIS)
Aplinkybės, pateisinančios
klausimo
nagrinėjimo
neatidėliotinumą (svarbą) ir
sprendimo
projekto
pateikimo
vėlavimo
priežastis
(jei
teikiamas
papildomas klausimas):
Suderinta DVS „Kontora“
su specialistais:
su padaliniu, atsakingu už
valstybinės kalbos kontrolę ir
dokumentų
valdymą,

–

Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 ir 40 punktais, Vietos plėtros
strategijų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1V36 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių
patvirtinimo“, 25.3 ir 27 punktais, atsižvelgdama į Vietos
plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisykles,
patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015
m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-992 „Dėl Vietos plėtros
strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 43
punktu
–

Projektas atitinka savivaldybės strateginį plėtros planą.

–
–

–
–

Skelbti.

–

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius,
Ekonomikos ir turizmo skyrius,
Finansų ir investicijų skyrius,
Bendrasis skyrius.

14.

15.

teisininku ir savivaldybės
administracijos struktūriniais
padaliniais, kai klausimas
susijęs su jų veiklos sritimi.
Priimto
sprendimo
paskirstymas
(kam pateikti sprendimų
kopijas (nuorašus), kokiu
būdu
Priimto
sprendimo
įgyvendinimo kontrolė
(vykdytojas,
įvykdymo
terminas)

1 egz. el. paštu – Vyriausybės atstovui,
1 egz. per DVS „Kontora“ – Ekonomikos ir turizmo skyriui

Ekonomikos ir turizmo skyrius

PRIDEDAMA. Varėnos miesto 2016-2020 metų vietos plėtros strategijos pakeitimo rengimo
medžiaga, 91 lapas.
L. e. Ekonomikos ir turizmo skyriaus vedėjo pareigas

Rasa Varanauskaitė

