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1. Įžanga
Varėnos rajono savivaldybės tarybos ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi ir Varėnos rajono savivaldybės
tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-VIII-89, 94 ir 203
punktais.
Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018 metų veiklos ataskaitoje apibūdinama Varėnos
rajono savivaldybės tarybos, jos komitetų ir komisijų veikla, pateikiama informacija apie
administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatus.
2. Savivaldybės tarybos sudėtis ir struktūra
Varėnos rajono savivaldybės taryba – savivaldybės atstovaujamoji institucija, turinti vietos
valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas, atsakinga už savivaldos teisės įgyvendinimą
savivaldybės bendruomenės interesais. Tarybai vadovauja Lietuvos Respublikos savivaldybių
tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka vienmandatėje rinkimų apygardoje tiesiogiai išrinktas
savivaldybės tarybos narys – savivaldybės meras.
Varėnos rajono savivaldybės tarybą (toliau – Savivaldybės taryba) sudaro 25 Savivaldybės
tarybos nariai, išrinkti pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymą. 2015–
2019 metų kadencijos (VIII šaukimo) Savivaldybės taryba į pirmąjį posėdį susirinko 2015 m.
balandžio 10 d.
2018 metais pasikeitė Savivaldybės tarybos personalinė sudėtis. Lietuvos Respublikos
vyriausioji rinkimų komisija 2018 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. SP-31 nusprendė: patenkinti
Varėnos rajono savivaldybės tarybos narės Jūratės Guogienės, išrinktos pagal Lietuvos
socialdemokratų partijos iškeltų kandidatų sąrašą, rašytinį prašymą atsistatydinti ir pripažinti
Tarybos nario įgaliojimus nutrūkusius prieš terminą; pripažinti, kad Varėnos rajono savivaldybės
taryboje atsiradus laisvai vietai Savivaldybės tarybos nariu tampa kandidatų sąrašo, pagal kurį
išrinktas nebeesantis Tarybos narys, pirmasis Tarybos mandato nario negavęs kandidatas. Šiuo
atveju – Vidas Mikalauskas, išrinktas pagal Lietuvos socialdemokratų partijos iškeltų kandidatų
sąrašą.
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VIII šaukimo Varėnos rajono savivaldybės tarybos sudėtis
Eil. Pavardė, vardas
Nr.

Kandidatų sąrašo
pavadinimas

1.

Bučinskas Virginijus

Darbo partija

2015-03-21

Prisiekė
Tarybos
posėdyje
2015-04-10

2.

Budėnas Kęstutis

2015-03-21

2015-04-10

3.

Čapkovskis Marijonas

2015-03-21

2015-04-10

4.

Denutienė Laima

2015-03-21

2015-04-10

5.

Druskinienė Virginija

2015-03-21

2015-04-10

6.

Golubevas Michailas

2015-03-21

2015-04-10

7.

2015-03-21

2015-04-10

8.

Guogienė Jūratė (iki
2018-03-19)
Ilginienė Adelė

2015-03-21

2015-04-10

9.

Kalanta Jonas

2015-03-21

2015-04-10

10.

Karalevičienė Danutė

2016-11-09

2016-11-29

11.

Kanauka Gintautas

2015-04-02

2015-04-10

12.

Kašėta Algis (MERAS)

2015-03-21

2015-04-10

13.

Kukulskis Valdas

2015-03-21

2015-04-10

14.

Malinovskienė Angelė

2015-03-21

2015-04-10

15.

2018-03-19

2018-03-27

16.

Mikalauskas Vidas (nuo
2018-03-19)
Miliūnas Rimantas

2015-03-21

2015-04-10

17.

Miškinis Algis

2015-03-21

2015-04-10

18.

Miškinis Gintautas

2015-06-25

2015-06-30

19.

Radžius Rimantas

2015-03-21

2015-04-10

20.

Samulevičius Giedrius

2015-03-21

2015-04-10

21.

Saulevičius Povilas

2015-03-21

2015-04-10

22.

Saulynas Audrius

Lietuvos Respublikos liberalų
sąjūdis
Lietuvos Respublikos liberalų
sąjūdis
Lietuvos Respublikos liberalų
sąjūdis
Tėvynės sąjunga-Lietuvos
krikščionys demokratai
Lietuvos Respublikos liberalų
sąjūdis
Lietuvos socialdemokratų
partija
Lietuvos socialdemokratų
partija
Lietuvos socialdemokratų
partija
Lietuvos Respublikos liberalų
sąjūdis
Lietuvos Respublikos liberalų
sąjūdis
Lietuvos Respublikos liberalų
sąjūdis
Lietuvos Respublikos liberalų
sąjūdis
Lietuvos socialdemokratų
partija
Lietuvos socialdemokratų
partija
Lietuvos Respublikos liberalų
sąjūdis
Lietuvos socialdemokratų
partija
Lietuvos socialdemokratų
partija
Lietuvos laisvės sąjunga
(liberalai)
Tėvynės sąjunga-Lietuvos
krikščionys demokratai
Lietuvos socialdemokratų
partija
Lietuvos socialdemokratų

2015-03-21

2015-04-10

Įgaliojimai
pripažinti
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23.

Valeiša Alvydas

partija
Lietuvos centro partija

2015-03-21

2015-04-10

24.

Varanavičius Virginijus

Darbo partija

2015-03-21

2015-04-10

25.

Vilbikienė Laima

2015-03-21

2015-04-10

26.

Žilius Dainius

Lietuvos socialdemokratų
partija
Lietuvos Respublikos liberalų
sąjūdis

2015-03-21

2015-04-10

VIII šaukimo Savivaldybės taryba (2015–2019 m.)

Varėnos rajono savivaldybės taryboje suformuota dauguma, mažuma (opozicija), veikia
Savivaldybės tarybos narių frakcijos, taip pat yra Tarybos narių, nepriklausančių frakcijoms.

TARYBA

Dauguma

„Permainų
koalicija“

Mažuma
(opozicija)

Tarybos nariai,
nepriklausantys
frakcijoms

Socialdemokratų
frakcija

Mišri frakcija
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Savivaldybės tarybos daugumą sudaro:
• „Permainų koalicija“, į kurią įeina Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio, asociacijos
„Laikas permainoms“, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Darbo partijos ir
Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) atstovai. Ji įregistruota ir veiklos programa pateikta 2015 m.
balandžio 10 d. Savivaldybės tarybos posėdyje. Nariai: Kašėta Algis, Karalevičienė Danutė,
Bučinskas Virginijus, Budėnas Kęstutis, Denutienė Laima, Druskinienė Virginija, Golubevas
Michailas, Kanauka Gintautas, Kukulskis Valdas, Radžius Rimantas, Samulevičius Giedrius,
Varanavičius Virginijus, Žilius Dainius.
• Mišri frakcija, kuri įregistruota 2016 m. vasario 2 d. Nariai: Bučinskas Virginijus,
Druskinienė Virginija, Samulevičius Giedrius, Varanavičius Virginijus (frakcijos pirmininkas).
Savivaldybės tarybos mažumą (opoziciją) sudaro:
• Socialdemokratų frakcija. Ji įregistruota ir veiklos programa pateikta 2015 m. balandžio
28 d. Savivaldybės tarybos posėdyje. Nariai: Ilginienė Adelė, Kalanta Jonas, Malinovskienė
Angelė, Miškinis Algis (frakcijos pirmininkas), Saulevičius Povilas, Vilbikienė Laima.
Savivaldybės tarybos frakcijoms nepriklauso:
• Alvydas Valeiša
• Gintautas Miškinis
• Marijonas Čapkovskis
• Rimantas Miliūnas
• Audrius Saulynas
• Vidas Mikalauskas
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3. Savivaldybės tarybos veikla
3.1. Savivaldybės tarybos posėdžiai ir priimti sprendimai
Savivaldybės taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai Savivaldybės tarybos
posėdžiuose. Tarybos posėdžiai – pagrindinė Savivaldybės tarybos veiklos forma. Tarybos
posėdžiai yra atviri. Informacija apie posėdžių datą ir laiką, svarstytinus klausimus buvo skelbiama
vietinėse informavimo priemonėse ir Savivaldybės interneto svetainėje www.varena.lt. Šioje
svetainėje buvo transliuojami ir Savivaldybės tarybos posėdžiai.
Balsuojant

dėl

Savivaldybės

tarybos

sprendimų, dažniausiai naudojama elektroninė
balsavimo

sistema,

o

skelbiami

Savivaldybės

balsavimo

rezultatai

interneto

svetainėje

www.varena.lt.
2018 metais įvyko 11 Savivaldybės
tarybos posėdžių, kuriuose buvo svarstyta 267
sprendimo projektai ir priimta tiek pat sprendimų.
2018 metais buvo užregistruota 17 Savivaldybės
tarybos narių pareiškimų, paklausimų, prašymų.
Svarbesni Savivaldybės tarybos sprendimai, priimti per 2018 metus:
1. dėl veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio
dydžių 2019 metams patvirtinimo;
2. dėl projekto „Varėnos rajono turizmo e-rinkodara“ įgyvendinimo;
3. dėl Varėnos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo;
4. dėl ilgalaikės paskolos ėmimo;
5. dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo;
6. dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo;
7. dėl 2018 metų neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo;
8. dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo;
9. dėl Varėnos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos. Nuspręsta skelbti pastato, esančio
Seinų g. 1, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., nuomos konkursą;
10. dėl Varėnos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos. Nuspręsta skelbti pastatų
komplekso, esančio Gardino g. 28, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., nuomos
konkursą;
T-VIII-1162

11. dėl veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio
dydžių 2019 metams patvirtinimo;
12. dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-VI-396 „Dėl
tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo bei kompensacijų mokėjimo
Varėnos rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose“ pakeitimo;
13. dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-404 „Dėl
Varėnos sporto centro teikiamų paslaugų kainų tvirtinimo“ pakeitimo;
14. dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T-VIII-645 „Dėl
biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Varėnos rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo
sistemos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo;
15. dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 7 d. sprendimo Nr. T-VII-1037 „Dėl
atlyginimo dydžio už Varėnos rajono savivaldybės neformaliojo ugdymo mokyklose teikiamas
paslaugas nustatymo“ pakeitimo;
16. dėl sutikimo perimti savivaldybės nuosavybėn administracinį pastatą ir žemės sklypą. Nuspręsta
perimti turtą, esantį Perlojos k., Vytauto g. 2, ir sutvarkyti erdvę prie magistralinio kelio A4;
17. dėl Varėnos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos. Nuspręsta skelbti visų tinkamų
pastatų, esančių sklype adresu: Pušelės g. 15, Naujųjų Valkininkų k., nuomos konkursą;
18. dėl Varėnos rajono savivaldybės daugiabučių namų techninės priežiūros maksimalių tarifų
patvirtinimo;
19. dėl Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimo;
20. dėl Varėnos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniams vaikų globos namams. Nuspręsta numatytame bute
teikti palydimosios globos paslaugą;
21. dėl uždarosios akcinės bendrovės „Varėnos vandenys“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų
nustatymo;
22. dėl uždarosios akcinės bendrovės „Varėnos komunalinis ūkis“ teikiamų atlygintinų paslaugų
kainų nustatymo;
23. dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimo;
24. dėl Varėnos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo
tvarkos aprašo patvirtinimo;
25. dėl projekto „Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (II etapas)“
įgyvendinimo;
26. dėl Valkininkų miestelio gatvių pavadinimų suteikimo, Kaniavos ir Merkinės seniūnijų kaimų
gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo;
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27. dėl Krūminių kaimo gatvės pavadinimo suteikimo ir gatvės geografinių charakteristikų
pakeitimo;
28. dėl valstybės biudžeto lėšomis 2018 metais numatomų vykdyti melioracijos darbų sąrašo
patvirtinimo;
29. dėl gyvenamojo namo, esančio Varėnoje, Vytauto g. 19A, nurašymo ir likvidavimo;
30. dėl Varėnos rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų
vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus
eismo sąlygų užtikrinimo 2018 m objektų sąrašo patvirtinimo;
31. dėl projekto „Privačių namų prijungimas prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros
Varėnos mieste“ įgyvendinimo;
32. dėl dalyvavimo projekte „Gebėjimų stiprinimas didinant ekologinį ir valstybės saugomų
teritorijų (objektų) saugumą pasienio regione“;
33. dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams iš privačios žemės savininkų procedūros
nutraukimo;
34. dėl tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų kabineto (savivaldybės DOTS kabineto)
įsteigimo;
35. dėl Varėnos rajono savivaldybės 2018 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos ir jos sąmatos patvirtinimo;
36. dėl viešosios įstaigos Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centro viešo konkurso direktoriaus
pareigoms eiti organizavimo ir viešo konkurso nuostatų patvirtinimo;
37. Dėl Varėnos rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų
įgyvendinimo 2017 m. ataskaitos patvirtinimo;
38. dėl Varėnos rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2018 metų siektinų
veiklos užduočių patvirtinimo;
39. dėl Varėnos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo;
40. dėl Varėnos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo;
41. dėl 2018 metų vidutinių kuro kainų būsto šildymo ir karšto vandens paruošimo išlaidų
kompensacijoms skaičiuoti;
42. dėl pavedimo biudžetinei įstaigai Varėnos socialinių paslaugų centrui vykdyti globos centro
funkcijas;
43. dėl vienkartinės piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo;
44. dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-101 „Dėl
piniginės socialinės paramos teikimo Varėnos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo;
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45. dėl Adolfo Ramanausko-Vanago premijos įsteigimo ir Adolfo Ramanausko-Vanago premijos
nuostatų patvirtinimo;
46. dėl Varėnos rajono savivaldybės 2019-2021 metų Korupcijos prevencijos programos ir jos
įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo.
3.2. Savivaldybės tarybos komitetai
Savivaldybės tarybos veikla tarp posėdžių tęsiama komitetuose. Komitetai – tai
Savivaldybės

tarybos

organai,

sudaromi

Savivaldybės

tarybai

teikiamiems

klausimams

preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir
vykdomi Savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai.
Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-6 „Dėl
Varėnos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo ir jų sudėčių tvirtinimo“ buvo sudaryti 5
komitetai. 2018 metais naujų komitetų nesudaryta.

Biudžeto
ir finansų
Sveikatos
ir
socialinių
reikalų

TARYBOS
KOMITETAI

Švietimo ir
kultūros
reikalų

Teritorinio
vystymo ir
kaimo reikalų

Kontrolės
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2018 M. KOMITETŲ SUDĖTIS
Biudžeto ir finansų komitetas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kęstutis Budėnas (pirmininkas)
Algis Miškinis
Rimantas Radžius (pavaduotojas)
Giedrius Samulevičius
Virginijus Varanavičius
Laima Vilbikienė

Teritorinio vystymo ir kaimo reikalų
komitetas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marijonas Čapkovskis (pirmininkas)
Michailas Golubevas
Jonas Kalanta
Danutė Karalevičienė (pavaduotoja)
Gintautas Kanauka
Gintautas Miškinis

Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas

Kontrolės komitetas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

Virginija Druskinienė
Jūratė Guogienė (iki 2018-03-19)
Valdas Kukulskis (pirmininkas)
Adelė Ilginienė
Rimantas Miliūnas (pavaduotojas)
Alvydas Valeiša
Vidas Mikalauskas (nuo 2018-04-24)

Marijonas Čapkovskis
Virginijus Bučinskas (pavaduotojas)
Jonas Kalanta (pirmininkas)
Alvydas Valeiša

Švietimo ir kultūros reikalų komitetas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Virginijus Bučinskas
Laima Denutienė (pirmininkė)
Angelė Malinovskienė
Povilas Saulevičius
Audrius Saulynas
Dainius Žilius (pavaduotojas)
1. Biudžeto ir finansų komitetas posėdžiavo 18 kartų, svarstė 276 klausimus.
2. Švietimo ir kultūros reikalų komitetas posėdžiavo 12 kartų, svarstė 215 klausimų.
3.Teritorinio vystymo ir kaimo reikalų komitetas posėdžiavo 12 kartų, svarstė 265

klausimus.
4. Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas posėdžiavo 12 kartų, svarstė 205 klausimus.
5. Kontrolės komitetas posėdžiavo 5 kartus, svarstė 13 klausimų.
3.3. Savivaldybės tarybos narių dalyvavimas posėdžiuose
Kiekvieno posėdžio pradžioje Savivaldybės tarybos nariai registruojami. Informacija apie
Savivaldybės tarybos narių dalyvavimą Savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžiuose pateikiama
šioje lentelėje:
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Eil.
Nr.

Tarybos nario (-ės)
vardas, pavardė

Praleista
komitetų
posėdžių
5

Praleista
Tarybos
posėdžių
1

Praleista iš viso

6

1.

Bučinskas Virginijus

2.

Budėnas Kęstutis

1

0

1

3.

Čapkovskis Marijonas

2

0

2

4.

Denutienė Laima

1

0

1

5.

Druskinienė Virginija

2

3

5

6.

Golubevas Michailas

1

0

1

7.

Guogienė Jūratė (iki 2018-03-

4

1

5

19)

8.

Ilginienė Adelė

2

2

4

9.

Kalanta Jonas

3

1

4

10.

Kašėta Algis

0

0

0

11.

Kanauka Gintautas

0

0

0

12.

Karalevičienė Danutė

3

2

5

13.

Kukulskis Valdas

1

0

1

14.

Malinovskienė Angelė

2

1

3

15.

Mikalauskas Vidas (nuo

1

2

3

2018-03-27)

16.

Miliūnas Rimantas

4

1

5

17.

Miškinis Algis

2

1

3

18.

Miškinis Gintautas

5

3

8

19.

Radžius Rimantas

7

4

11

20.

Samulevičius Giedrius

1

0

1

21.

Saulevičius Povilas

1

4

5

22.

Saulynas Audrius

1

4

5

23.

Valeiša Alvydas

1

1

2
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24.

Varanavičius Virginijus

3

2

5

25.

Vilbikienė Laima

2

1

3

26.

Žilius Dainius

6

3

9

4. Savivaldybės tarybos sudarytos komisijos
Savivaldybės tarybos sprendimais buvo sudaryta 16 komisijų ir tarybų. Komisijos ir
tarybos svarstė bendruomenei aktualius klausimus, jų veikloje dalyvavo Savivaldybės tarybos
nariai, įmonių, įstaigų, organizacijų, bendruomenių atstovai.
Etikos komisija. 2018 m. Etikos komisija gavo tris prašymus dėl Varėnos rajono tarybos
narių veiksmų, galimai pažeidžiančių LR Valstybės politikų elgesio kodekse nustatytus valstybės
politikų elgesio principus ir nuostatas. Nagrinėjant prašymus įvyko 10 etikos komisijos posėdžių.
Dviem atvejais priimti sprendimai pradėti tyrimą. Vienu atveju po tyrimo konstatuota, kad tarybos
narys pažeidė politikų elgesio kodekse nustatytus politikų elgesio principus arba viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje nuostatas ir rekomenduota suderinti savo elgesį ar veiklą
su valstybės politikų elgesio kodekse numatytais principais ir reikalavimais. Vienas prašymas
persiųstas nagrinėti prokuratūrai ir vienu atveju komisija nusprendė tyrimo dėl tarybos nario
veiksmų nepradėti.
Bendruomenės vaiko teisių apsaugos taryba. 2018 m. neposėdžiavo.
Bendruomenės sveikatos taryba. 2018 m. vasario 26 d. Bendruomenės sveikatos taryba
organizavo posėdį dėl Varėnos rajono savivaldybės 2018 m. visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos projektų (paraiškų) atrankos ir finansavimo bei Visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios programos lėšų sąmatos (pajamų ir išlaidų) sudarymo. Nutarta finansuoti 19
projektų, taip pat Varėnos rajono maudyklų stebėsenos tyrimus iš Visuomenės sveikatos rėmimo
specialiajai programai skirtų lėšų. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sąmatos
(pajamų ir išlaidų planas) projektas buvo pateiktas svarstyti Varėnos rajono savivaldybės tarybai.
2018 m. gruodžio 14 d. posėdyje Bendruomenės sveikatos taryba pasiūlė ir pritarė Varėnos
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 m. prioritetams.
Buvo pritarta šioms prioritetinėms kryptims: vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas;
alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija; psichikos sveikatos
stiprinimas, savižudybių ir smurto prevencija; gyventojų sveikatos stiprinimas, sveikatos mokymas
ir sveikos gyvensenos propagavimas; lėtinių neinfekcinių ir infekcinių ligų prevencija. Taip pat
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nuspręsta pritarti ir parengti projektą Tarybai dėl naujų Varėnos rajono savivaldybės bendruomenės
sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo.
Narkotikų kontrolės komisija. 2018 metais neposėdžiavo.
Laisvės kovoms įamžinti komisija 2018 metais neposėdžiavo.
Strateginio planavimo komisija. 2018 metais įvyko 3 Varėnos rajono savivaldybės
strateginio planavimo komisijos posėdžiai. Gegužės 23 d. buvo svarstomas Varėnos rajono
savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano pakeitimas; birželio 19 d. – Varėnos rajono
savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2017 metais ataskaita ir
Varėnos rajono savivaldybės plėtros 2008–2017 metų strateginio plano įgyvendinimo 2017 metais
ataskaita; lapkričio 19 d. – Varėnos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano
projektas.
Jaunimo reikalų taryba. 2018 metais suorganizuoti 7 Jaunimo reikalų tarybos posėdžiai,
kuriuose svarstyta įvairi veikla: parengta Jaunimo reikalų tarybos 2017 m. ataskaita ir 2018 m.
metinis veiklos planas; Varėnos kultūros centrui pasiūlyta rengti papildomus vėlesnius kino
seansus, nutarta aplankyti dvi Varėnos rajono gimnazijas. Susitikimų metu buvo aptarti
moksleiviams svarbūs klausimai: pavėžėjimas po pamokų, užklasinė veikla, pomėgiai, pristatytos
gražios mokyklų iniciatyvos bei išrinkti jaunimo atstovai tolesniam bendradarbiavimui.
Jaunimo reikalų taryba kasmet svarsto jaunimo veiklos dalinio finansavimo konkurso
paraiškas ir teikia siūlymus dėl jos finansavimo administracijos direktoriui. 2018 m. paraiškas
pateikė ir paramą gavo 8 jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos. Kultūros ir sporto skyriaus
vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) parengė 8 sutartis su projektų vykdytojais dėl
projektų finansavimo.
Rugpjūčio 14 d. jaunimo reikalų koordinatorės Daivos Grigėnės vadovaujama Jaunimo
reikalų taryba organizavo jau penktąją Jaunimo dienos minėjimo šventę, kuri buvo skirta Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiui.
Gruodžio mėnesį Jaunimo reikalų tarybos nariai prisijungė prie akcijos „Papuošk savo
mylimą miestą Varėną“ ir pagamino bei moderniai papuošė eglutę su tarybos atributika.
Peticijų komisija. 2018 metais peticijų negauta, todėl komisija neposėdžiavo.
Antikorupcijos komisija. 2018 metais Antikorupcijos komisija organizavo 3 posėdžius,
kurių metu nagrinėjo 12 klausimų ir, vadovaudamasi Antikorupcijos komisijos nuostatais, priėmė
sprendimus, iš jų – pritarė Varėnos rajono savivaldybės 2016–2018 metų korupcijos prevencijos
programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo 2017 m. ataskaitai, taip pat apsvarstė Varėnos
rajono savivaldybės 2019–2021 metų korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo
priemonių planą ir pateikė pasiūlymus.
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Privatizavimo komisija. 2018 metais neposėdžiavo.
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija. 2018 metais įvyko 2 Neveiksnių
asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos posėdžiai, buvo peržiūrėta 10 asmenų būklė. 2018 vasario 28
d. buvo peržiūrėta 4 asmenų, pripažintų neveiksniais tam tikrose srityse, būklė. 2018 gruodžio 17 d.
buvo peržiūrėta 6 asmenų, pripažintų neveiksniais tam tikrose srityse, būklė.
Komisijos nariai, susipažinę su socialinio darbuotojo parengtomis išvadomis dėl asmens
gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, taip pat atsižvelgę į gautus medicinos
dokumentų išrašus apie sveikatos būklės pasikeitimus per laikotarpį nuo asmens pripažinimo
neveiksniu ar iš dalies neveiksniu bei įvertinę, kad asmenų būklė nepasikeitė, nusprendė nei dėl
vieno asmens būklės peržiūrėjimo į teismą nesikreipti.
Nevyriausybinių organizacijų taryba. 2018 metais neposėdžiavo.
Visuomeninė administracinių ginčų komisija. 2018 metais neposėdžiavo.
Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisija. 2018 metais komisija
posėdžiavo vieną kartą ir vertino vieną valstybės tarnautoją.
Šeimos reikalų komisija. 2018 metais neposėdžiavo.
Adolfo Ramanausko-Vanago premijos skyrimo komisija. 2018 m. įvyko vienas
posėdis, kurio metu Adolfo Ramanausko-Vanago premija siūloma apdovanoti Eugenijų Peikštenį,
Darių Indrišionį, Gintautą Vėlių ir Dalių Žygelį už iniciatyvą ieškant ir atrandant partizano Adolfo
Ramanausko-Vanago palaikus.
5. Administracinės naštos mažinimas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymu ir siekiant
supaprastinti administracines procedūras bei gerinti asmenų aptarnavimo kokybę, Savivaldybėje yra
vykdomos šios priemonės:
● fiziniams ir juridiniams asmenims teikiamos interaktyvumo lygio elektroninės
paslaugos;
● Savivaldybės teisės aktai skelbiami Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto
svetainėje;
● naudojamasi įdiegta keitimosi elektroniniais dokumentais sistema, t. y. elektroniniu
būdu siunčiami dokumentai juridiniams asmenims ir valstybės institucijoms, kurios yra registruotos
e. pristatymo sistemoje.
Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainėje yra sukurti reklaminiai skydeliai:
Socialinės paramos (SPIS), Regionų geoinformacinės aplinkos (REGIA) sistemos, Lietuvos
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Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“
ir kt., todėl galima naudotis elektroninėmis paslaugomis. Šių (IS) sistemų elektronines paslaugas
nuolat atnaujina sistemų kūrėjai ir Savivaldybės administracijos darbuotojai. Naudodamiesi
Socialinės paramos (SPIS) sistema, gyventojai gali elektroniniu būdu užpildyti prašymus gauti
socialines išmokas.
Teritorijų planavimo dokumentai viešinami per Teritorijų planavimo duomenų registrą
(TPDR) ir Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS). Statybos
leidimams išduoti naudojama Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės
priežiūros informacinė sistema „Infostatyba“.
2018 metais pakeista Savivaldybės interneto svetainė, kurioje nuolat atnaujinama
informacija apie Savivaldybės administracijos teikiamas elektronines paslaugas.
_______________
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