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VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojas (-ai),
kodas (-ai)

Vykdytojas (-ai), kodas (-ai)

2019 metai
Varėnos rajono savivaldybės administracija, 188773873
Varėnos rajono savivaldybės administracijos Matuizų seniūnija,
188631450
Varėnos rajono savivaldybės administracijos Merkinės seniūnija,
188631265
Architektūros skyrius, P1
Finansų ir investicijų skyrius, P7
Turto valdymo skyrius, P15
UAB „Varėnos autobusų parkas“, P15.1
UAB „Varėnos komunalinis ūkis“, P15.2
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

08

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.

Šia programa įgyvendinamas Plėtoti rajono viešąją infrastruktūrą ir užtikrinti Kodas
03
strateginis tikslas:
gerą aplinkos kokybę.
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 juo
disponuoti ir investiciniams projektams vykdyti.
Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti vieną uždavinį:

01 uždavinys. Atlikti nekilnojamojo turto kadastrinius matavimus, paskirties keitimą, vykdyti
teisinę registraciją ir kitas procedūras.
Šiam uždaviniui įgyvendinti bus vykdama viena priemonė:
01. Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų atlikimas, paskirties keitimas, vertės nustatymas, teisinės
registracijos ir kitų procedūrų vykdymas.
Įgyvendinant šią priemonę, lėšos naudojamos žemės sklypų formavimo (perdalijimo) projektams parengti,
žemės sklypų kadastriniams matavimams atlikti, žemės sklypų projektavimo darbams žemėtvarkos
projektuose apmokėti, pastatų paskirties keitimo projektams parengti, statinių kadastriniams matavimams
atlikti, turto vertinimo paslaugoms, nekilnojamojo turto ir žemės sklypų teisinei registracijai atlikti
(kasmet po 20,0 tūkst. Eur).
Planuojama, kad 2019–2020 m. 278,5 tūkst. Eur bus panaudota kompensacijai už 12,01 ha miško žemės
pavertimą kitomis naudmenomis apmokėti naujai formuojamame individualių namų kvartale šalia Varėnos
m. Laisvės g. (2019 m. – 140,0 tūkst. Eur, 2020 m. – 138,5 tūkst. Eur).
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 jai Kodas
02
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.
Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti šiuos uždavinius:
02 uždavinys. Patobulinti gatvių ir šaligatvių dangas ir sumažinti transporto priemonių keliamą
triukšmą.
Uždaviniui įgyvendinti numatytos šios priemonės:
01. Gatvių ir kelių rekonstravimas.
Įgyvendinant priemonę, 2019 m. planuojama:
- baigti privažiavimo prie Varėnos ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos ir konsultacijų skyriaus įrengimo
darbus;
- baigti rengti kelio, jungiančio Varėnos m. Melioratorių ir Mechanizatorių gatves, statybos projektą, kelio
Mar-24 Žiūrai–Mardasavas–Puvočiai rekonstrukcijos projektą, kelio Vyd-35 Barčiai-SB ,,Tulpė“ statybos
projektą, Rudnios k. Malūno ir Kalno gatvių rekonstrukcijos projektą, Varėnos m. Žaliosios g.
rekonstrukcijos projektą;
- rekonstruoti privažiavimo kelią nuo Varėnos m. Dzūkų g. prie Varėnos „Ryto“ progimnazijos;
- atlikti Senosios Varėnos k. Mokyklos g. ruožo nuo A. Ryliškio g. iki Stadiono g. rekonstrukciją;
- parengti visų Merkinės miestelio neasfaltuotų gatvių rekonstrukcijos projektus, 2020 m. pradėti jų
asfaltavimo darbus.
2019–2021 m. planuojama:
- atlikti Krivilių k. Alksnyno, Liepų, Sodų gatvių rekonstrukcijos darbus, sprendžiant paviršinių nuotekų
surinkimo problemą;
- atlikti Varėnos m. Spaustuvės, V. Krėvės, Transporto ir Statybininkų gatvių rekonstrukcijos darbus,
įrengiant šiose gatvėse paviršinių nuotekų tinklus;
- atlikti Varėnos m. Šilo, Girios ir Miškininkų gatvių rekonstrukcijos darbus, įrengiant šaligatvius ir
paviršinių nuotekų tinklus;
- atlikti Varėnos m. Savanorių g. rekonstrukcijos darbus, įrengiant dviračių taką ir paviršinių nuotekų

surinkimo tinklus.
2020–2021 m. numatoma:
- atlikti Matuizų k. Dzūkų ir Statybininkų g. rekonstrukcijos darbus;
- atlikti Varėnos m. Trumposios ir Miškų g. rekonstrukcijos darbus.
Be to, įgyvendinant priemonę, bus asfaltuojamos gatvės, atrinktos vadovaujantis Varėnos rajono
savivaldybės gatvių su žvyro (grunto) danga atrinkimo asfaltuoti aprašu, patvirtintu savivaldybės
administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. DV-1127:
- 2019 m. planuojama išasfaltuoti Krivilių k. Kreivąją g., Bartelių k. Merkio g., Valkininkų mstl. Dzūkų g.,
Miško g. ir dalį Spenglos g., Varėnos m. Viržių, Zervynų ir Žiūrų gatves, Kijučių k. Sodų ir Vilties gatves;
- 2020 m. planuojama išasfaltuoti Biekšių k. Paupio g., Gudakiemio k. Burokaraisčio g., Varėnos m.
Perlojos g.;
- 2021 m. planuojama išasfaltuoti Žilinų k. Sodų g., Pamusių k. Alksnio g., Sarapiniškių k. Lenktąją g.,
Urkionių k. Samanų g.
02. Gatvių, kelių ir šaligatvių remontas.
Įgyvendinant priemonę, numatoma:
- 2019–2020 m. atlikti tako ruožo nuo Vytauto g. iki Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio remontą;
- 2020 m. atlikti privažiavimo kelių nuo Varėnos m. Pušyno g. ir Šiltnamių g. remontą;
- 2021 m. atnaujinti Varėnos m. Aušros g. šaligatvių dangą ir takelio, jungiančio Varėnos m. Marcinkonių
g. ir Z. Voronecko g., dangą;
- kasmet suremontuoti po 2-5 gatves, kurių asfaltbetonio danga labiausiai susidėvėjusi, užklojant ištisinį
asfalto sluoksnį;
- remontuoti avarinės būklės takų atkarpas prie Varėnos miesto daugiabučių namų.
03. Projekto „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių, M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“
įgyvendinimas.
2019 m. planuojama baigti 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“.
Įgyvendinant šį projektą, Varėnos m. Savanorių ir M. K. Čiurlionio g. sankryža rekonstruota į žiedinę
sankryžą, atlikta J. Basanavičiaus g. atkarpos nuo Trumposios g. iki M. K. Čiurlionio g. rekonstrukcija,
įrengta naują asfalto danga, paviršinių nuotekų tinklai, atnaujintas apšvietimas, įdiegtos inžinerinės
saugaus eismo priemonės.
04. Projekto „Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse“
įgyvendinimas.
2019 m. planuojama baigti 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“.
Įgyvendinant šį projektą, 2018 m. įrengtas dviračių ir pėsčiųjų takas Varėnos m. J. Basanavičiaus gatvės
atkarpoje nuo Perlojos g. iki Trumposios g., 2019 m. bus įrengtas dviračių takas Varėnos m. Žiedo g.
05. Projekto „Varėnos r. Dargužių kaimo Liepų gatvės ir viešosios erdvės įrengimas“ įgyvendinimas.
Įgyvendinant projektą „Varėnos r. Dargužių kaimo Liepų gatvės ir viešosios erdvės įrengimas“ pagal
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą, atnaujinama Dargužių k. Liepų gatvė ir tvarkoma
viešoji erdvė prie Dargužių amatų centro. Rangos darbus planuojama baigti 2019 m. vasarą.
06. Projekto „Varėnos r. Rudnios kaimo Pušyno gatvės įrengimas įgyvendinimas.
Įgyvendinant projektą „Varėnos r. Rudnios kaimo Pušyno gatvės įrengimas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 metų programą, išasfaltuota Rudnios k. Pušyno gatvė ir sutvarkytos jos prieigos.
2019 m. ES ir valstybės biudžeto lėšomis bus kompensuotos 2018 m. patirtos ir savivaldybės biudžeto
lėšomis apmokėtos projekto išlaidos.
07. Projekto „Varėnos r. Vazgirdonių kaimo Klevų gatvės įrengimas“ įgyvendinimas.
Gavus finansavimą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą, 2019 m. planuojama

įgyvendinti projektą „Varėnos r. Vazgirdonių kaimo Klevų gatvės įrengimas“. Šio projekto metu
numatoma išasfaltuoti Vazgirdonių k. Klevų gatvę.
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:
- remontuoti automobilių stovėjimo aikšteles, esančias prie daugiabučių gyvenamųjų namų (planuojamas
savivaldybės biudžeto lėšų poreikis – kasmet po 10,0 tūkst. Eur);
- 2020–2021 m. rekonstruoti automobilių stovėjimo aikštelę, esančią prie Varėnos r. Valkininkų
gimnazijos (planuojamas savivaldybės biudžeto lėšų poreikis – 160,0 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, nuo kelių valomas sniegas.
02. Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas.
Įgyvendinant šią priemonę, iš Kelių priežiūros ir plėtros programos 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, vykdomi horizontalaus ženklinimo darbai, įrengiami kelio ženklai ir kitos
saugaus eismo priemonės, vykdoma jų priežiūra, remontuojamos ir įrengiamos autobusų sustojimo
stotelės.
04. Kelių ir gatvių kadastriniai matavimai ir teisinė registracija.
Įgyvendinant šią priemonę, vykdomi kelių ir gatvių kadastriniai matavimai, atliekama teisinė registracija.
05 uždavinys. Pagerinti transporto ir pėsčiųjų tiltų kokybę.
Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdomos 2 priemonės:
01. Tiltų atstatymas ir rekonstrukcija.
Įgyvendinant šią priemonę, 2019 m. numatoma atlikti tilto per Ūlos upę Rudnios k. kapitalinį remontą,
2020 m. – parengti tilto per Merkio upę Perlojos k. statybos projektą.
02. Tiltų ir lieptų priežiūra ir remontas.
Įgyvendinant priemonę, vykdoma tiltų ir lieptų priežiūra ir remontas. Šiems darbams kasmet planuojama
panaudoti po 16,0 tūkst. Eur.
Produkto vertinimo kriterijai:
- rekonstruotų kelių ilgis, km;
- išasfaltuotų kelių ilgis, km;
- įrengtų ir išasfaltuotų automobilių stovėjimo aikštelių plotas, m2;
- įrengtų kelio ženklų ir eismo saugumo priemonių skaičius, vnt.;
- rekonstruotų, suremontuotų transporto ir pėsčiųjų tiltų skaičius, vnt.
Rezultato vertinimo kriterijai:
- kelių su asfalto 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:
Programos
tikslas

Kodas
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01 uždavinys. Atnaujinti Varėnos rajono viešąją infrastruktūrą.
Vykdant uždavinį, numatoma įgyvendinti šias priemones:
03. Matuizų kaimo viešosios infrastruktūros plėtra.
Įgyvendinant šią priemonę, įgyvendinamas iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas
„Matuizų kaimo viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“.
Projekto metu bus atnaujintas bei pritaikytas bendruomenės poreikiams buvęs Matuizų kultūros centro
pastatas, padidinant jo funkcionalumą, įveiklinimą, sutvarkyta aplinka prie jo bei viešoji erdvė prie
daugiabučių namų, įrengti šaligatviai, apšvietimas, automobilių stovėjimo ir vaikų žaidimo aikštelės,
mažosios architektūros elementai ir kt.
Rangos darbus planuojama atlikti per 2019–2020 m.
04. Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastuktūros plėtra.
Įgyvendinant šią priemonę, įgyvendinamas iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas
„Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės
poreikiams“. Projekto metu tvarkomos ir pritaikomos bendruomenės poreikiams Senosios Varėnos kaimo
viešosios erdvės prie pagrindinės mokyklos ir Varėnės upės bei jų prieigos (Stadiono g. ir A. Ryliškio g.)
Rangos darbus planuojama atlikti per 2019 m.
08. Savivaldybei priklausančių pastatų (patalpų) išlaikymas, remontas, griovimas, naujų pastatų
(patalpų) įsigijimas.
Įgyvendinant šią priemonę planuojamas savivaldybei priklausančių pastatų (patalpų) išlaikymas, remontas,
griovimas, naujų pastatų (patalpų) įsigijimas, teritorijų aplink pastatus sutvarkymas, inžinerinių tinklų iki
pastatų įrengimas ir remontas. Priemonės išlaidos atskirai skaičiuojamos gyvenamiesiems ir
negyvenamiesiems pastatams.
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų gerinimo darbų atlikimą reglamentuoja
Varėnos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto būklės gerinimo darbų vykdymo tvarkos aprašas,
patvirtintas savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. DV-317.
Sprendimus dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų būklės gerinimo darbų vykdymo priima Varėnos rajono
savivaldybės būsto ir socialinio būsto būklės gerinimo darbų vykdymo komisija, sudaryta savivaldybės
administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. DV-319. Gyvenamųjų patalpų būklės
gerinimo ir kitas su šių patalpų išlaikymu ir administravimu susijusias išlaidas planuojama apmokėti iš
surenkamų lėšų už savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomą.
Pagal priemonę savivaldybės biudžeto lėšos naudojamos savivaldybės administracijos patikėjimo teise
valdomų negyvenamųjų patalpų, nenaudojamų administracinei veiklai, išlaikymui, priežiūrai, remontui
(lėšų poreikis 2019 m. – 48,0 tūkst. Eur, 2020–2021 m. – po 8,0 tūkst. Eur).
Be to, įgyvendinant šią priemonę, 2019 m. planuojama atlikti mokslo paskirties pastatų Parko g. 6,
Varėnoje, dalinę ekspertizę, siekiant nustatyti, ar pastatai atitinka esminį statinio reikalavimą „Gaisrinė
sauga“ (lėšų poreikis – 5,0 tūkst. Eur), nugriauti avarinės būklės gyvenamąjį namą, esantį Vytauto g. 19A,
Varėnoje (lėšų poreikis – 20,0 tūkst. Eur), išpirkti likusias privačias patalpas gyvenamajame name Vytauto
g. 36, Varėnoje (lėšų poreikis – 15,0 tūkst. Eur), sutvarkyti sklypo Z. Voronecko g. 2 teritoriją (lėšų
poreikis – 25,0 tūkst. Eur). 2020 m. numatoma nugriauti avarinės būklės namus Vytauto g. 36 ir 40A (lėšų
poreikis – 40,0 tūkst. Eur).
09. Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I ir II
etapai).
Įgyvendinant priemonę, 2019 m. bus baigtas įgyvendinti iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamas projektas „Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės
poreikiams (II etapas)“. Įgyvendinant jį, atnaujinamas Varėnos krašto legendų ir padavimų parkas. Parke
įrengtas viešasis tualetas, atnaujinamos dangos, apšvietimas, aplinka, mažoji architektūra ir pan., bus
įrengtos vaikų žaidimų aikštelės, scena, skirta kameriniams renginiams.
Rangos darbus planuojama baigti 2019 m. balandžio mėn.
10. Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui.
Panaudojant ES investicijas (pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.
07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“), 2019 m. numatoma sutvarkyti viešąją erdvę šalia
Karloniškės ežero. Projekto metu bus įrengti pėsčiųjų takai, 2 sporto aikštelės (teniso ir rankinio/futbolo),

teritorijos apšvietimas, vaizdo stebėjimo sistema, mažosios architektūros elementai (suoliukai ir
šiukšliadėžės), 2 vaikų žaidimo aikštelės, sutvarkyti želdiniai.
11. Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas
visuomenės poreikiams.
Panaudojant ES investicijas (pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.
07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“), 2019–2020 m. planuojamas vaikų žaidimo aikštelių
įrengimas, privažiavimų ir priėjimų dangų atnaujinimas prie Varėnos mieste esančių daugiabučių
gyvenamųjų pastatų.
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 2019 m. planuojama panaudoti 260,0 tūkst. Eur, 2020 m. –
280,0 tūkst. Eur, 2021 m. – 300,0 tūkst. Eur.
Produkto vertinimo kriterijus:
- nuostolingais maršrutais pervežtų keleivių skaičius.
Rezultato vertinimo kriterijai:
- keleivių apyvarta (mln. keleivio-kilometrų);
- vidutiniškai vienam gyventojui tenka kelionių autobusu, km.
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 2019 m. Varėnos, Jakėnų,
Marcinkonių, Vydenių, Kaniavos ir Valkininkų seniūnijose – 72,4 tūkst. Eur, Merkinės seniūnijoje – 10,3
tūkst. Eur, Matuizų seniūnijoje – 4,2 tūkst. Eur.
Įgyvendinant šią priemonę, taip pat planuojama:
- 2019 m. modernizuoti Varėnos m. Vytauto g. apšvietimą, sumontuojant LED tipo šviestuvus (lėšų
poreikis – 14,3 tūkst. Eur);
- 2019 m. vykdyti Varėnos m. daugiabučių kiemų apšvietimo tinklo atnaujinimo ir plėtros darbus (lėšų
poreikis – 10,0 tūkst. Eur);
- 2019–2021 m. vykdyti Varėnos r. kaimų apšvietimo tinklo atnaujinimo darbus, keičiant gyvsidabrio
lempas į natrio bei sumontuojant papildomus šviestuvus (lėšų poreikis – 16,9 tūkst. Eur);
- 2019–2021 m. vykdyti Varėnos r. kaimų apšvietimo tinklo plėtros darbus (lėšų poreikis – kasmet po 10,0
tūkst. Eur);
- 2020 m. modernizuoti Varėnos m. Mitriškių g. ruožo iki Smetonos g. apšvietimą, pakeisti atramas ir

sumontuojant LED tipo šviestuvus (lėšų poreikis – 7 tūkst. Eur);
- 2020–2021 m. modernizuoti Varėnos miesto gatvių apšvietimo valdymą, valdymo spintose įrengiant
fotoreles ir astronominius laikrodžius (lėšų poreikis – 20,0 tūkst. 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 šias priemones:
01. Naminių gyvūnų registracija ir beglobių gyvūnų gaudymas, prieglauda, karantinas ir eutanazija.
Įgyvendinant šią priemonę, planuojamas beglobių gyvūnų gaudymas.
02. Gatvių pavadinimų bei namų numerių lentelių gamyba.
Įgyvendinant priemonę, gaminamos lentelės su gatvių pavadinimais ir namų 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, puošiama ir nupuošiama
Kalėdų eglė, prižiūrimi fontanai, viešasis miesto tualetas.
Įgyvendindama šią priemonę, 2019 m. Vydenių seniūnija planuoja įsigyti žoliapjovę ir trimerį (lėšų
poreikis – 1,5 tūkst. Eur), Valkininkų seniūnija – lapų pūstuvą-surinktuvą (lėšų poreikis – 0,6 tūkst. Eur),
Varėnos seniūnija – aukštapjovę ir grandininį pjūklą (lėšų poreikis – 1,2 tūkst. Eur).
Seniūnijoms 2019–2021 m. planuojama nupirkti šiukšliadėžių ir suoliukų, kurie bus įrengti viešosiose
vietose.
04. Pirčių eksploatavimas.
Planuojama, kad kiekvienais metais Varėnos miesto pirties išlaikymo išlaidos sudarys 16,8 tūkst. Eur, o
gautos pajamos – 3,4 tūkst. Eur, todėl UAB „Varėnos komunalinis ūkis“ už pirčių eksploatavimą ir
priežiūrą kasmet reikės kompensuoti 13,4 tūkst. Eur.
2019–2020 m. planuojama apšiltinti pirties išorės sienas (lėšų poreikis – 3,1 tūkst. Eur), pritaikyti pirtį
žmonėms su negalia (lėšų poreikis – 7,5 tūkst. Eur).
05. Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų rėmimas.
Įgyvendinant šią priemonę, remiami daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų
valdytojai. Iš priemonės lėšų planuojama dengti dalį viešosios infrastruktūros (suoliukų, šiukšliadėžių,
vaikų žaidimo aikštelių) įrengimo išlaidų, investicijų planų rengimo bei koregavimo išlaidas, daugiabučių
gyvenamųjų namų savininkų bendrijų ar kitų valdymo organų steigimo išlaidas (įstatų parengimo, jų
registravimo valstybės įmonėje Registrų centre ir kt.)
06. Paplūdimių ir rekreacinių teritorijų įrengimas ir priežiūra.
Rekreacinių teritorijų priežiūrai kasmet planuojama panaudoti po 5,0 tūkst. Eur. 2019 m. planuojama
įrengti naują lieptą ant Varėnos I tvenkinio (lėšų poreikis – 6,0 tūkst. Eur), 2020 m. planuojama įrengti
fontaną ant Karloniškės ežero (lėšų poreikis – 2,0 tūkst. Eur).
07. Kraštovaizdžio tvarkymas, želdynų ir želdinių priežiūra.
Įgyvendinant šią priemonę, vykdoma želdynų ir želdinių priežiūra, išpjaunami ir genėjami avariniai
medžiai, perkamos gėlės, apsaugos medeliams.
Be to, įgyvendinant priemonę ir panaudojant ES investicijas, 2019 m. planuojama pradėti įgyvendinti

projektą „Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (II etapas)“, kurio metu
numatoma suformuoti želdynus ir sutvarkyti želdinius Varėnos mieste bei likviduoti 45 bešeimininkius
statinius Varėnos rajone. 2019 m. numatoma pasirašyti projekto finansavimo sutartį, parengti
kraštovaizdžio tvarkymo projektą ir pradėti bešeimininkių statinių griovimo darbus.
08. Savivaldybės valdomų valstybinės reikšmės miškų priežiūra.
Šiuo metu savivaldybė valdo 40 valstybinės reikšmės miško sklypų, kurių bendras plotas yra 342 ha. 2017
m. spalio 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-876 buvo patvirtintas Varėnos
rajono savivaldybės valdomų Varėnos miesto miškų vidinės miškotvarkos projektas, kuriame numatyta
būtinybė Varėnos miesto miškuose vykdyti kraštovaizdžio formavimo kirtimus, per metus iškertant 1 412
m3 medienos. Varėnos rajono savivaldybė, kaip šių miškų valdytoja, privalo įgyvendinti projekte
numatytas priemones, kurioms finansavimą planuojama gauti iš valstybės biudžeto (Bendrųjų miškų ūkio
reikmių programos).
Produkto vertinimo kriterijai:
- rekonstruotų ir suremontuotų komunalinės paskirties objektų skaičius;
- renovuota daugiabučių (8 butų ir daugiau) 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 (8 butų ir daugiau) 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 (lėšų poreikis – kasmet po 14,7 tūkst. Eur).
Be to, 2019 m. numatoma įsigyti sklypą ir vykdyti kapinių plėtrą Liškiavos k. (lėšų poreikis – 10,0 tūkst.
Eur).
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 Varėnos mieste ir rajono 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 lėšos, biudžetinių įstaigų pajamos, valstybės biudžeto, Kelių priežiūros ir plėtros

programos, dotacijos pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų
projektų nuosavam indėliui užtikrinti ir ES lėšos.
Varėnos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa:
III KRYPTIS. APLINKA.
3.1 tikslas. Vystyti ir puoselėti gyvenamąją ir viešąją aplinką, patrauklią gyventi, dirbti, atvykti.
3.1.1 uždavinys. Kurti ir palaikyti patrauklią, švarią aplinką.
Priemonės:
3.1.1.4. Miesto viešųjų erdvių estetizavimas.
3.1.1.6. Naujų želdynų įrengimas.
3.1.1.8. Saugumo stebėjimo kamerų įrengimas.
3.1.1.11. Kapinių plėtra.
3.1.2 uždavinys. Mažinti transporto neigiamą poveikį aplinkai, kuriant tinkamą susisiekimo infrastruktūrą.
Priemonės:
3.1.2.1. Vietinės reikšmės kelių įrengimas ir būklės gerinimas.
3.1.2.2. Susisiekimo komunikacijų apšvietimo plėtra.
3.1.2.4. Dviračių ir pėsčiųjų takų atnaujinimas ir plėtra.
3.1.2.5. Tiltų statyba ir esamų būklės gerinimas.
3.1.3 uždavinys. Skatinti patogią ir energetiškai efektyvią gyvenamojo būsto plėtrą bei viešųjų pastatų
infrastruktūrą.
Priemonės:
3.1.3.1. Sklypų formavimas gyvenamojo būsto plėtrai.
3.1.3.2. Savivaldybės viešųjų pastatų atnaujinimas ir naudojimo optimizavimas.
3.1.3.3. Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės
poreikiams.
3.1.3.4. Teritorijų prie viešųjų pastatų sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams.
3.1.3.5. Miesto ir kaimo viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams.
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 gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas ir kt.
Kita svarbi informacija: nėra.
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VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
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Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Vertinimo
2018 metų 2019 metų
kriterijaus kodas
planas
planas
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planas
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metų
planas

Efekto kriterijus
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Kelių eismo įvykių skaičius
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08

01
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08
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03

08

02

03

08

03

03
03
03
03

08
08
08
08

05
05
06
07

03

08

07

03

08

08

03

08

01

01

03

08

01

01

03
03
03
03

08
08
08
08

01
02
02
02

01
01
02
03

Rezultato kriterijai
Įregistruotų Nekilnojamojo turto registre objektų dalis nuo
visų reikalingų registruoti objektų skaičiaus, proc.
Kelių su asfalto 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 (8 butų ir daugiau) 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.
Rekonstruotų kelių ilgis, km
Išasfaltuotų kelių ilgis, km
Įrengtų ir išasfaltuotų automobilių stovėjimo aikštelių
plotas, m2

E-03-08

25

24

23

22

R-08-01-01

92,5

93,0

93,5

94

R-08-02-01

12,0

12,1

12,2

12,3

R-08-02-02

3

5

0

0

R-08-03-01

0

1

1

0

R-08-05-01
R-08-05-02
R-08-06-01
R-08-07-01

1,3
54
51,0
100,0

1,2
56
47,0
100,0

1,2
58
48,0
100,0

1,2
60
49,0
100,0

R-08-07-02

24,3

26,0

28,0

30,0

R-08-08-01

3,6

2,0

0

0

P-08-01-01-01

24

24

24

24

P-08-01-01-02

24

24

24

24

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

12
2,0
3,0
0

10
1,0
3,0
0

8
1,0
2,0
0

6
1,0
2,0
542

03

08

02

04

03

08

02

05

03

08

03

01

03
03

08
08

05
06

01
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

Įrengtų kelio ženklų ir eismo saugumo priemonių skaičius,
vnt.
Rekonstruotų, suremontuotų transporto ir pėsčiųjų tiltų
skaičius, vnt.
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 (8 butų ir daugiau) namų
Sugautų beglobių gyvūnų skaičius
Prižiūrimų teritorijų plotas, ha
Įgyvendinta apželdinimo projektų, vnt.
Sutvarkytų kapinių skaičius

P-08-02-04-01

50

50

50

50

P-08-02-05-01

5

5

5

5

P-08-03-01-01

5

13

12

0

P-08-05-01-01
P-08-06-01-01

89 000
3

100 000
2

100 000
2

100 000
2

P-08-07-01-01

1

1

1

0

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

5
8
1 000
1
8

10
10
1 000
1
10

10
10
1 000
2
10

10
10
1 000
1
10

