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Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2
dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Varėnos rajono savivaldybės
ės tarybos veiklos reglamento,
patvirtinto 2015 m. birželio 30 d. sprendimu
s
Nr. T-VIII-89 „Dėl
ėl Varėnos
Var
rajono savivaldybės
tarybos veiklos reglamento“, 113 papunkčiu, Varėnos
nos rajono savivaldybės
savivaldybė taryba n u s p r e n d ž i
a:
Nustatyti Varėnos
Varė
rajono savivaldybės tarybos komitetų (išskyrus Kontrolės
Kontrol komitetą)
įgaliojimus,
galiojimus, pagal kuriuos veikdami komitetai preliminariai nagrinėja
nagrin ja klausimus ir teikia išvadas bei
pasiūlymus:
1. Biudžeto ir finansų
finans komitetas svarsto, rengia ir teikia išvadas bei pasiūlymus
dėl:
1.1.

savivaldyb
avivaldybės biudžeto projekto;

1.2.

savivaldyb
savivaldybės
biudžeto vykdymo ir savivaldybės konsoliduotųjų
konsoliduot
ataskaitų

rinkinių, savivaldybėss metinės
metinė veiklos ataskaitos tvirtinimo;
1.3.

savivaldyb biudžeto tikslinimo;
savivaldybės

1.4.

papildom planą viršijančių savivaldybėss biudžeto pajamų
papildomų,
pajam ir kitų piniginių

lėšų paskirstymo bei tikslinės
tikslinė paskirties ir specializuotų fondų sudarymo ir naudojimo;
1.5.

biudžeto asignavimų
asignavim skyrimo biudžetinėms įstaigoms;
staigoms;

1.6.

savivaldyb administracijos struktūros, nuostatųų ir darbo užmokesčio
savivaldybės
užmokes
fondo

tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės
valstyb tarnautojų pareigybių ir darbuotojų,
darbuot
dirbančių pagal darbo
sutartis, skaičiaus
iaus savivaldybės
savivaldyb administracijoje nustatymo, seniūnijos
ūnijos – biudžetinės įstaigos –
nuostatų ir darbo užmokesčio
užmokesčio fondo tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės
valstyb tarnautojų pareigybių ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo
da
sutartis, pareigybių skaičiaus seniūnijoje
ūnijoje – biudžetinėje įstaigoje
– nustatymo;
1.7.

savivaldyb strateginių plėtros ir veiklos planų,
savivaldybės
ų, savivaldybės
savivaldyb atskirų ūkio šakų

(sektorių) plėtros programųų ir jų įgyvendinimo ataskaitų;
1.8.

strateginio planavimo savivaldybėje
savivaldy je organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo;
tvirtinimo
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1.9.

paskolų ėmimo ir garantijų teikimo už ilgalaikes paskolas;

1.10. mokesčių, rinkliavų ir kitų įstatymais nustatytų lengvatų teikimo savivaldybės
biudžeto sąskaita, sumokėtų mokesčių, rinkliavų (ar jų dalies) kompensavimo tvarkos nustatymo ir
šių kompensacijų teikimo savivaldybės biudžeto sąskaita, subsidijų ir kompensacijų skyrimo naujas
darbo vietas steigiančioms visų teisinių formų įmonėms tvarkos nustatymo;
1.11. kainų ir tarifų už savivaldybės valdomų įmonių, savivaldybės biudžetinių ir
viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) teikiamas atlygintinas paslaugas bei keleivių
vežimą vietiniais maršrutais, taip pat įstatymų nustatyta tvarka centralizuotai tiekiamos šilumos,
šalto ir karšto vandens kainų, vietinių rinkliavų, mokesčių tarifų nustatymo;
1.12. sprendimų įsteigti, reorganizuoti ar likviduoti savivaldybės biudžetines ir
viešąsias įstaigas (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės įmones, akcines bendroves ir
uždarąsias akcines bendroves;
1.13. sprendimų įsteigti, reorganizuoti ar likviduoti viešuosius ir privačius juridinius
asmenis (kurių dalininkė yra savivaldybė);
1.14. savivaldybės įstaigų ar savivaldybės valdomų įmonių tam tikros veiklos
nepriklausomo audito;
1.15. koncesijų suteikimo tikslingumo, koncesijos konkurso sąlygų ir pagrindinės
koncesijos sutarties sąlygų, konkurso etapų nustatymo;
1.16. savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių
nustatymo.
2. Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas rengia, svarsto ir teikia išvadas bei
pasiūlymus dėl:
2.1.

pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, savivaldybės gyventojų

sveikatos priežiūros rėmimo iš savivaldybės biudžeto;
2.2.

antrinės sveikatos priežiūros organizavimo įstatymų numatytais atvejais ir

2.3.

visuomenės

tvarka;
sveikatos

priežiūros

savivaldybės

teritorijoje

esančiose

ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų
mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programas, visuomenės sveikatos stiprinimo, visuomenės sveikatos stebėsenos;
2.4.

savivaldybės sveikatos ir socialinės plėtros programų rengimo ir įgyvendinimo;

2.5.

sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimo ir jų laikymosi kontrolės

organizavimo, švaros ir tvarkos viešosiose vietose užtikrinimo;
2.6.

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo;

2.7.

sveikatos apsaugos;
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2.8.

bendradarbiavimo su visuomeninėmis organizacijomis;

2.9.

sveikos gyvensenos propagavimo;

2.10. narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos;
2.11. jaunimo užimtumo, įdarbinimo ir buitinių sąlygų sudarymo;
2.12.

vaiko ir jaunimo teisių apsaugos;

2.13.

socialinės pašalpos ir kompensacijų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės

socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, teikimo;
2.14.

socialinės piniginės paramos: socialinių išmokų, socialinių paslaugų,

kompensacijų, priedo fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą, socialinių lengvatų planavimo,
tvarkų nustatymo ir teikimo;
2.15.

mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės įsteigtose mokyklose ir

savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose administravimo ir nepasiturinčių
šeimų mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančių savivaldybės teritorijoje,
aprūpinimo mokinio reikmenimis administravimo;
2.16.

socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimo;

2.17. savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių
nustatymo;
2.18.

savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų, savivaldybės atskirų ūkio

šakų (sektorių) plėtros programų ir jų įgyvendinimo ataskaitų;
2.19.

sprendimų dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto fondo sudarymo

(statybos, pirkimo ir t. t.) tvarkos, būsto suteikimo tvarkos ir nuomos mokesčio dydžio priėmimo,
kitų sprendimų, numatytų Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme, priėmimo;
2.20.

aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos;

2.21.

sąlygų

savivaldybės

teritorijoje

gyvenančių

neįgaliųjų

socialiniam

integravimui į bendruomenę sudarymo;
2.22.

socialinių paslaugų planavimo ir teikimo, socialinių paslaugų įstaigų

steigimo, išlaikymo ir bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis.
3. Švietimo ir kultūros reikalų komitetas rengia, svarsto ir teikia išvadas bei
pasiūlymus dėl:
3.1.

švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko

minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimo ir koordinavimo;
3.2.

savivaldybės ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir

vidurinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas teikiančių mokyklų tinklo
formavimo, sąlygų vaikų privalomajam švietimui vykdyti sudarymo;
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3.3.

savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal

privalomojo švietimo programas užtikrinimo;
3.4.

maitinimo paslaugų organizavimo švietimo įstaigose, įgyvendinančiose

mokymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo programas;
3.5.

bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose

vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimo;
3.6.

mokesčio dydžio už neformaliojo švietimo paslaugas savivaldybės įstaigose;

3.7.

Tarybos narių ir administracijos tarnautojų mokymo prioritetų;

3.8.

ikimokyklinio

ugdymo,

vaikų

ir

suaugusiųjų

neformaliojo

švietimo

organizavimo, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimo;
3.9.

informacinės visuomenės plėtros įgyvendinimo;

3.10.

priešmokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir

profesinio orientavimo organizavimo;
3.11.

vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų žmonių kūrybinių sugebėjimų ugdymo kultūros

įstaigose, gyventojų laisvalaikio organizavimo;
3.12.

kultūros įstaigų finansavimo;

3.13.

savivaldybės ilgalaikių kultūrinių, investicinių, nusikaltimų prevencijos ir

kitų programų projektų;
3.14.

gyventojų bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros atgaivinimo bei

puoselėjimo (kultūros centrų, muziejų, bibliotekų ir kitų kultūros įstaigų veiklos, steigimo,
reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo, jų priežiūros ir dalyvavimo įvairiuose kultūrai skirtuose
projektuose ).
3.15.

kultūros įstaigų finansavimo;

3.16.

vaikų ir jaunimo teisių apsaugos;

3.17.

vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimo;

3.18.

narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos švietimo

3.19.

savivaldybės institucijų ryšių su gyventojais, bendruomenės informavimo

įstaigose;

apie savivaldybės veiklą;
3.20.

jaunimo politikos įgyvendinimo;

3.21.

kūno kultūros ir sporto plėtojimo;

3.22.

kūno kultūros ir sporto renginių organizavimo, jų finansavimo ir rėmimo

taisyklių tvirtinimo;
3.23.

biudžeto lėšomis išlaikomų sporto įstaigų steigimo, reorganizavimo ir

likvidavimo;
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3.24.

savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų, savivaldybės atskirų ūkio

šakų (sektorių) plėtros programų ir jų įgyvendinimo ataskaitų.
4.

Teritorinio vystymo ir kaimo reikalų komitetas rengia, svarsto ir teikia

išvadas bei pasiūlymus dėl:
4.1.

seniūnijų steigimo, panaikinimo ir jų skaičiaus nustatymo, pavadinimų

seniūnijoms suteikimo, jų keitimo, teritorijų priskyrimo seniūnijoms, seniūnijų ribų nustatymo ir
keitimo, gatvėms pavadinimų suteikimo ir keitimo, įvertinus vietos gyventojų nuomonę;
4.2.

gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymo į seniūnaitijas;

4.3.

savivaldybės teritorijos raidos analizės, bendrųjų ilgalaikių socialinių,

kultūrinių, ūkinių, investicinių, demografinių, nusikaltimų kontrolės ir prevencijos, ekologinių,
sveikatos ir kitų programų projektų rengimo;
4.4.

kaimo plėtros programos rengimo;

4.5.

valstybės socialinių ir ekonominių programų tikslinių lėšų ir kitų valstybės

fondų lėšų bei materialiojo turto paskirstymo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms;
4.6.

socialinės ir gamybinės infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos,

objektų eksploatavimo tvarkos nustatymo;
4.7.

sprendimų dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto fondo sudarymo (statybos,

pirkimo ir t. t.) tvarkos, būsto suteikimo tvarkos ir nuomos mokesčio dydžio priėmimo, kitų
sprendimų, numatytų Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme, priėmimo;
4.8.

kainų ir tarifų už savivaldybės valdomų įmonių, savivaldybės biudžetinių ir

viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) teikiamas atlygintinas paslaugas bei keleivių
vežimą vietiniais maršrutais, taip pat įstatymų nustatyta tvarka centralizuotai tiekiamos šilumos,
šalto ir karšto vandens kainų, vietinių rinkliavų, mokesčių tarifų nustatymo;
4.9.

disponavimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu bei šio turto

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos;
4.10. savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise, savivaldybės aplinkos apsaugos politikos, saugomų
teritorijų, savivaldybės saugomų vietinės reikšmės gamtos bei kultūros paveldo objektų, aplinkos
apsaugos būklės gerinimo;
4.11. savivaldybės teritorijoje esančių institucijų ir organizacijų pasirengimo
įgyvendinant prevencines priemones, gyventojų gelbėjimą nuo katastrofų, stichinių nelaimių,
epidemijų užkrečiamų ligų ir jų sukeltų padarinių likvidavimo;
4.12. savivaldybės teritorijos teritorijų planavimo dokumentų ir jų pakeitimų;
4.13. želdinių apsaugos, teritorijos tvarkymo ir švaros, prekybos turgavietėse,
gyvūnų laikymo ir kitų taisyklių, už kurių pažeidimą įstatymų nustatyta administracinė atsakomybė;
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4.14. savivaldybės teritorijoje esančių objektų statybos, rekonstravimo, remonto ir
atnaujinimo (modernizavimo), kraštovaizdžio, architektūros bei kultūros paminklų apsaugos
reikalavimų;
4.15. savivaldybės valdomo išlikusio nekilnojamojo turto nuosavybės teisių
atkūrimo religinėms bendrijoms ir bendruomenėms;
4.16. žemės ūkio, melioracijos, miškų vystymo ir gamybos;
4.17. gamtinių išteklių (vandens) naudojimo;
4.18. verslų plėtojimo;
4.19. savivaldybės aplinkosauginių, paminklosauginių, projektavimo institucijų
veiklos;
4.20. vietinių kelių ir tiltų remonto, rekonstravimo ir priežiūros;
4.21. dalyvavimo rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei
gyventojų užimtumo programas;
4.22. migracijos

procesų,

gyventojų

užimtumo,

kvalifikacijos

įgijimo

ir

perkvalifikavimo organizavimo, viešųjų bei sezoninių darbų organizavimo;
4.23.

dalyvavimo užtikrinant viešąją tvarką ir gyventojų rimtį (nusikaltimų

kontrolės ir prevencijos vietinių programų kūrimo ir įgyvendinimo pasitelkiant savivaldybės
teritoriją aptarnaujančias policijos įstaigas bei įtraukiant į šią veiklą visuomenines organizacijas ir
gyventojus);
4.24.

daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) programų

įgyvendinimo;
4.25.

komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo, vietinės rinkliavos už

komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo;
4.26.

turizmo verslų plėtojimo;

4.27.

turizmo verslų, kaip darbo vietų kūrimo ir gyventojų užimtumo priemonės,

4.28.

savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų, savivaldybės atskirų ūkio

skatinimo;

šakų (sektorių) plėtros programų ir jų įgyvendinimo ataskaitų;
4.29.

priemonių, reikalingų rekreacinių teritorijų apsaugai, poilsio ir turizmo

veiklai jose plėtoti planavimo, ir šių teritorijų apskaitos tvarkymo, rekreacinių teritorijų naudojimo
reglamentų tvirtinimo;
4.30.

savivaldybės teritorijos turizmo išteklių ir paslaugų rinkotyros ir rinkodaros;

4.31.

mokesčių už savivaldybei priklausančių rekreacinių išteklių naudojimą

dydžio ir tvarkos tvirtinimo;
4.32.

gyventojų poilsio organizavimo;
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4.33.

dėl bendradarbiavimo su užsienio šalių miestais ir strateginiais partneriais;

4.34.

dėl bendradarbiavimo su Varėnos krašto vietos veiklos grupe ir kaimo

bendruomenėmis;
4.35.

dėl licencijuojamų veiklų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais

gėrimais, tabako gaminiais, nefasuotais naftos produktais, suskystintomis dujomis, keleivių vežimu
autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, keleivių vežimo lengvuoju automobiliu taksi.
Savivaldybės meras

Algis Kašėta

Bendrojo skyriaus vedėja
Irma Krajauskienė
2019-04-30
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