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VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL GYVENTOJŲ INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI IR VIEŠAJAI
INFRASTRUKTŪRAI GERINTI IR KURTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR
FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2020 m. birželio 19 d. Nr. T-IX-335
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 11 punktu,
Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai
gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą (pridedama).

Savivaldybės meras

Algis Kašėta
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PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2020 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-IX-335
(Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2022 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-IX-843
redakcija)
GYVENTOJŲ INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI IR VIEŠAJAI
INFRASTRUKTŪRAI GERINTI IR KURTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR
FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir
kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato Varėnos
rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) biudžeto lėšomis finansuojamų rajono gyventojų
inicijuotų projektų įgyvendinimo, projektų idėjų pasiūlymų teikimo, vertinimo, atrankos, lėšų
skyrimo tvarką. Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti
ar kurti, projektų idėjų finansavimo tikslas – didinti piliečių įtraukimo į rajono biudžeto formavimą
galimybes. Pagrindiniai uždaviniai yra skatinti piliečių iniciatyvą rajone, suburti gyventojų
bendruomenes gyvinti ir gerinti socialinę, gyvenamąją aplinką, viešąją infrastruktūrą, aktyvinti
rajono gyventojų dalyvavimą atnaujinant gyvenamąją aplinką ir viešąją infrastruktūrą, skatinti
diskusijas rajono plėtros tema.
2. Gyventojų iniciatyvos, skirtos gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir
kurti, įgyvendinamos kasmet, numatant tam lėšas kiekvienų metų savivaldybės biudžete – iki 0,5
proc. nuo pajamų, skirtų savarankiškosioms funkcijoms vykdyti, bet ne mažiau nei 20 tūkst. eurų.
3. Šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos:
3.1. balsavimas už projektų įgyvendinimą – balsavimas už pateiktą projekto iniciatyvą
nustatytoje vietoje ir nustatytos formos kortele arba elektroninėmis priemonėmis.
3.2. darbo grupė – savivaldybės mero potvarkiu sudaryta projektų vertinimo ir atrankos
darbo grupė. Darbo grupės funkcijos – vertinti, ar pateikti projektų idėjų pasiūlymai atitinka aprašo,
reikalavimus, patvirtinti aprašą atitinkančių projektų sąrašą, pateikti jį viešam balsavimui,
suskaičiuoti už kiekvieną projektą gautus balsus ir paskelbti.
3.3. kvietimas teikti pasiūlymus (toliau – kvietimas) – savivaldybės interneto svetainėje
www.varena.lt ir viešoje erdvėje publikuojamas skelbimas, kuriame nurodama projektų idėjų
pasiūlymų pateikimo sąlygos ir terminai.
3.4. pareiškėjas – Varėnos rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravęs fizinis
asmuo, ne jaunesnis nei 16 metų, surinkęs 30 rajone gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų
parašų, palaikančių projektą, ir siūlantis gyvenamosios aplinkos gerinimo idėjas.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. T-IX-843, 2022-02-15.

3.5. pasiūlymas – pagal parengtą specialią formą dokumentas, kurį pateikia pareiškėjas,
išdėstydamas idėją (1 priedas).
3.6. projektas – nekomercinės paskirties infrastruktūrinis projektas, kuriam nereikia
statybą leidžiančio dokumento, įgyvendinamas per 1 kalendorinius metus, bendra įgyvendinimo
vertė neviršija biudžete numatytų asignavimų. Projektas turi būti įgyvendinamas Varėnos rajono
savivaldybėje, savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje
žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui.
3.7. projektas Varėnos miestui – projektas, kuris turi būti įgyvendinamas Varėnos miesto
teritorijoje.
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Papunkčio papildymai:
Nr. T-IX-843, 2022-02-15.

3.8. projektas Varėnos rajono savivaldybei, išskyrus Varėnos miestą, – projektas, kuris
turi būti įgyvendinamas Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, išskyrus Varėnos miesto teritoriją.
Papunkčio papildymai:
Nr. T-IX-843, 2022-02-15.

II SKYRIUS
PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKA
4. Varėnos rajono savivaldybėje įgyvendinamas (-i) projektas (-ai), kurio (-ų) bendra
įgyvendinimo vertė neviršija biudžete skirtų asignavimų.
Punkto papildymai:
Nr. T-IX-843, 2022-02-15.

5. Projektų idėjų pasiūlymus gali teikti Varėnos rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą
deklaravę, ne jaunesni nei 16 metų gyventojai.
Punkto papildymai:
Nr. T-IX-843, 2022-02-15.

6. Projektų idėjų pasiūlymai teikiami vadovaujantis aprašu, kiekvienais metais per vieną
mėnesį nuo Varėnos rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo. Projektų idėjų pasiūlymų paraiškos
teikiamos 1 kartą ir gali dalyvauti vienoje iš 2 projektų kategorijų:
6.1. projektas Varėnos miestui, kurio bendra vertė neviršija pusės numatytos finansavimo
sumos, patvirtintos savivaldybės biudžete;
6.2. projektas Varėnos rajono savivaldybei, išskyrus Varėnos miestą, kurio bendra vertė
neviršija pusės numatytos finansavimo sumos, patvirtintos savivaldybės biudžete.
Punkto papildymai:
Nr. T-IX-843, 2022-02-15.

7. Kvietimas skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje www.varena.lt ir viešojoje
erdvėje.
8. Pareiškėjai apraše nustatyta tvarka ir terminais pateikia užpildytą nustatytos formos
projektų idėjų pasiūlymą ir privalomą pateikti kitą reikalingą informaciją.
9. Būtinieji reikalavimai projekto idėjos pasiūlymui:
9.1. prie projekto idėjos pasiūlymo turi būti pateiktas pritarimas projekto idėjai, kuriuo
palaikomas siūlomas projektas: 30 Varėnos rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusių ir
ne jaunesnių nei 16 metų gyventojų sąrašas su jų vardu, pavarde, deklaruota gyvenamąja vieta,
gimimo data, parašu (2 priedas);
Papunkčio papildymai:
Nr. T-IX-843, 2022-02-15.

9.2. projektas turi būti įgyvendinamas Varėnos rajono savivaldybėje, savivaldybės
nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram,
viešam naudojimui;
9.3. projekto sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų
planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti
esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti;
9.4. projekto sprendiniai neturi reikalauti statybą leidžiančių dokumentų;
9.5. tai turi būti nekomercinės paskirties infrastruktūrinis projektas, skirtas gyvenamajai
aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti;
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9.6. turi būti aiškus projekto techninis ir finansinis pagrindimas bei paskaičiuoti
eksploatacijos kaštai.
10. Konsultacijos ir metodinė pagalba gyventojams, kurie nori teikti projektų idėjų
pasiūlymus, teikiamos iš anksto skelbiamuose susitikimuose su gyventojais, savivaldybės
administracijos Bendrajame skyriuje (Vytauto g. 12, Varėna).
III SKYRIUS
PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR ATRANKA
11. Projektų idėjų pasiūlymai priimami savivaldybės administracijoje (Vytauto g. 12,
Varėna) ir elektroniniu būdu – el. p. iniciatyvos@varena.lt.
12. Projektų idėjų pasiūlymai įvertinami ir atrenkami ne vėliau kaip iki balandžio 10 d.
13. Projektų idėjų pasiūlymų pirminį atitikimo aprašui vertinimą atlieka savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu paskirti administracijos darbuotojai. Apibendrinti ir
nuasmeninti projektų idėjų pasiūlymai (be projekto idėjos pareiškėjo ir pritarusių asmenų projekto
idėjai asmens duomenų) pateikiami savivaldybės mero potvarkiu sudarytai darbo grupei.
14. Projektų idėjų pasiūlymus vertina ir aprašą atitinkančių projektų sąrašą tvirtina
savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė. Ją sudaro: 2 savivaldybės mero deleguoti
savivaldybės tarybos nariai (1 iš valdančiosios daugumos ir 1 iš opozicijos), 3 savivaldybės
administracijos direktoriaus deleguoti nariai, 3 Varėnos rajono visuomeninių organizacijų deleguoti
nariai.
15. Darbo grupės patvirtinti ir nuasmeninti projektai (be projekto idėjos pareiškėjo ir
pritarusių asmenų projekto idėjai asmens duomenų) paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje
www.varena.lt ir viešojoje erdvėje nurodant projekto įgyvendinimo vietą, trumpą projekto
aprašymą ir vertę bei apraše nustatyta tvarka ir terminais teikiami gyventojų balsavimui.
IV SKYRIUS
GYVENTOJŲ BALSAVIMAS UŽ SIŪLOMUS ĮGYVENDINTI PROJEKTUS
16. Varėnos rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai, ne jaunesni nei
16 metų, savo nuomonę apie projektų įgyvendinimą išreiškia balsavimu.
Punkto papildymai:
Nr. T-IX-843, 2022-02-15.

17. Balsavimas vyksta dvi savaites nuo darbo grupės patvirtinto projektų sąrašo
paskelbimo dienos, užpildant nustatytos formos balsavimo kortelę, ją paliekant numatytose viešoje
erdvėje skelbiamose vietose arba balsuojant elektroniniu būdu, kvietime nurodytu adresu.
18. Balsuojantis asmuo turi nurodyti šiuos duomenis:
18.1. balsuojant kortele: vardas, pavardė, deklaruota gyvenamoji vieta, gimimo data,
parašas;
Papunkčio papildymai:
Nr. T-IX-843, 2022-02-15.

18.2. balsuojant elektroniniu būdu: vardas, pavardė, deklaruota gyvenamoji vieta, gimimo
data;
Papunkčio papildymai:
Nr. T-IX-843, 2022-02-15.

18.3. sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Šie duomenys naudojami tik balsuojančiam
asmeniui identifikuoti ir patikrinti, kiek kartų asmuo balsavo, ir neskelbiami viešai.
19. Vienas gyventojas kiekvienoje projektų kategorijoje, nurodytoje aprašo 6 punkte, turi
teisę balsuoti ne daugiau kaip už 1 projektą, atiduodamas vieną balsą.
Punkto papildymai:
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Nr. T-IX-843, 2022-02-15.

20. Balsavus kelis kartus elektroniniu būdu, galioja paskutinis balsavimas.
21. Balsavus elektroniniu būdu ir užpildžius balsavimo kortelę, galioja elektroniniu būdu
užpildytas balsas.
22. Užpildžius kelias balsavimo korteles, nė vienas balsas neįskaitomas.
23. Balsavusių gyventojų asmens duomenys patikrinami Gyventojų registro duomenų
bazėje. Balsavimo kortelės perduodamos į savivaldybės archyvą ir saugomos Lietuvos vyriausiojo
archyvaro 2011-03-09 įsakymo Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės
patvirtinimo“ nustatyta tvarka.
24. Asmens duomenys naudojami tik gavus asmens sutikimą juos naudoti. Asmens
duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos
reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės
aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.
V SKYRIUS
PROJEKTŲ FINANSAVIMAS
25. Projektų įgyvendinama tiek, kad neviršytų numatytos finansavimo sumos, patvirtintos
savivaldybės biudžete.
26. Daugiausiai gyventojų balsų gavusius ir savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu patvirtintus projektus įgyvendina savivaldybės administracija.
27. Patvirtinti projektai ir jų aprašymai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje
www.varena.lt ir viešojoje erdvėje.
28. Projektai įgyvendinami per 1 kalendorinius metus, išskyrus tuos atvejus, kai tam trukdo
nenumatytos arba nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po projekto
patvirtinimo.
29. Projektai 100 proc. finansuojami savivaldybės biudžeto lėšomis.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
30. Šis aprašas gali būti keičiamas, papildomas ar pripažįstamas netekusiu galios
savivaldybės tarybos sprendimu.
_________________________

