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Strategijoje naudojamos šios santrumpos: 

1. VVG – vietos veiklos grupė. 

2. Varėnos VVG – asociacija „Varėnos krašto vietos veiklos grupė“. 

3. Statistikos departamentas – Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės. 

4. KPP – Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa, patvirtinta 2007 m. 

spalio 19 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2007)5076. 

5. NVO – nevyriausybinė organizacija. 

6. ŢŪM – Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministerija. 
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Įvadas 

Varėnos krašto vietos veiklos grupė yra savanoriška organizacija, veikianti Varėnos 

rajone, sudaryta bendriems narių poreikiams ir tikslams įgyvendinti. Tai Varėnos rajono teritorijoje 

veikiančių ir kaimo gyventojus atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, verslo sektoriaus 

organizacijų ir valdţios institucijų savanoriškas susivienijimas, atstovaujantis Varėnos rajono kaimo 

gyventojų interesams ir besirūpinantis rajono kaimo plėtra. 

Varėnos krašto VVG veikia kaimo plėtros, socialinės apsaugos, kultūros, švietimo, 

ekonomikos vystymo srityse, koordinuoja projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimus. 

Pagrindiniai Varėnos krašto VVG tikslai: 

1. Aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas 

Varėnos rajono vietovėje. 

2. Telkti suinteresuotų vietos valdţios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei 

organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių ekonominei ir socialinei 

gerovei kelti. 

3. Skatinti ir palaikyti vietines kaimo ţmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, 

švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse, stiprinti Varėnos rajono gyventojų ir 

organizacijų organizuotumą ir sugebėjimą atstovauti kaimo bendruomenės interesams. 

4. Teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl kaimo 

plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo. 

5. Parengti Varėnos rajono kaimo plėtros strategiją ir ją įgyvendinti. 

6. Organizuoti kaimo plėtros dalyvių švietimą bei mokymą. 

7. Organizuoti ir teikti paramą kaimo bendruomenių projektams ir iniciatyvoms 

įgyvendinti. 

8. Atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdţios institucijose Varėnos rajono kaimo 

bendruomenių interesus. 

9. Skatinti bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis, nacionalinėmis ir 

tarptautinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir uţsienyje. 

Šiems tikslams pasiekti Varėnos krašto VVG rengia ir administruoja Varėnos krašto 

kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams (arba Strategija), kuri bus įgyvendinama per 

vietos projektus. Varėnos krašto VVG taip pat dalyvauja sprendimų priėmimo procesuose, 

bendradarbiauja su socialiniais-ekonominiais partneriais, mezga tarpteritorinius ir tarptautinius 

kontaktus bendradarbiavimui, kuriančiam pridėtinę vertę, bei dalyvauja įvairiuose mokymuose, 

teikia konsultacijas teritorijos gyventojams. 
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Iš viso 2007–2013 metais VVG parengtų vietos plėtros strategijų įgyvendinimui 

planuojama skirti apie 438 mln. litų, iš kurių 93 proc. bus skirti KPP 4 krypties „LEADER metodo 

įgyvendinimas“ lėšoms. 

Siekiant paramos 2007–2013 metų laikotarpiu Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros 

strategijoje yra pateikta teritorijos socialinės-ekonominės būklės ir poreikių analizė, kaimo vietovių 

plėtros vizija, prioritetai ir tikslai, jų įgyvendinimo priemonės ir rekomenduojami veiksmai, 

naudojant vietovės išteklius bei telkiant kaimo bendruomenių ir kitų kaimo gyventojų pastangas. 

Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijoje 2010–2013 metams numatyti VVG teritorijoje 

esančių socialinių, ekonominių ir aplinkos problemų sprendimo būdai. Jos rengime dalyvavo 

Varėnos krašto VVG teritorijos gyventojai, kaimo bendruomenės bei kiti suinteresuoti asmenys. 

Siekiant parengti savo struktūra ir turiniu kokybišką strategiją, buvo nagrinėjami šalies 

strateginiai dokumentai bei susiję Europos Sąjungos teisės aktai ir programos. Analizuojant 

Varėnos krašto VVG apimamos teritorijos ir gyventojų poreikius, įvairių informacijos šaltinių 

pagalba buvo renkama aktuali informacija, vykdomi kiekybiniais ir kokybiniais metodais pagrįsti 

tyrimai. 
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1 Varėnos krašto VVG ir jos veiklos organizavimo aprašymas 

1.1 Varėnos krašto VVG trumpa kūrimosi istorija 

Varėnos krašto VVG kūrimosi priešistore galima laikyti 2004 m. rugpjūčio 20 d. įkurtą 

Dzūkijos VVG, kuri apėmė visą Alytaus apskrities kaimišką teritoriją – Varėnos rajono, 

Druskininkų, Alytaus rajono ir Lazdijų rajono savivaldybes be Varėnos ir Druskininkų miestų. 

2008 m. spalio 28 d. visuotiniame asociacijos narių susirinkime buvo priimtas sprendimas dėl 

asociacijos veiklos teritorijos sumaţinimo iki Lazdijų rajono savivaldybės ribų (šis sprendimas 

įsiteisėjo 2009 m. kovo 4 d., kai Juridinių asmenų registre įregistruoti naujieji įstatai), o 2008 m. 

gruodţio 4 d. įregistruota Varėnos krašto VVG, kuriai suteiktas juridinio asmens kodas – 

302254064. 

Varėnos krašto VVG buvo įkurta siekiant sukurti ir įgyvendinti Varėnos rajono 

kaimiškųjų vietovių plėtros strategiją pagal LEADER principus. Varėnos krašto VVG  sudaryta iš 

valdţios institucijų, privataus verslo ir nevyriausybinio sektoriaus atstovų. 

Varėnos krašto VVG yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis asmuo, kurio teisinė forma 

– asociacija. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų įstatymų ir 

Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, savo veiklą grindţia patvirtintais įstatais. 

Varėnos krašto VVG uţ savo prievoles atsako tik savo turtu ir neatsako uţ savo narių 

prievoles, o nariai neatsako uţ Varėnos krašto VVG prievoles. Taip pat Varėnos krašto VVG turi 

teisę sudaryti įvairias sutartis, įsigyti ar nuomoti turtą, steigti įmones, uţmegzti tiesioginius ryšius 

su tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauti kitoje veikloje, kuri atitinka Varėnos krašto VVG 

tikslus ir neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. Varėnos krašto VVG savo veikloje, 

Varėnos krašto VVG dokumentuose, įvaizdţio formavimo atributuose, įvairiuose leidiniuose, 

plakatuose, kino filmuose ir kitoje vaizdinėje medţiagoje, naudoja Varėnos rajono savivaldybės 

herbą. 

Varėnos VVG yra savanoriška organizacija, veikianti Varėnos rajone, sudaryta bendriems 

narių poreikiams ir tikslams įgyvendinti. Tai Varėnos rajone veikiančių ir kaimo gyventojus 

atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, verslo sektoriaus organizacijų ir valdţios institucijų 

savanoriškas susivienijimas, atstovaujantis Varėnos rajono kaimo vietovių gyventojų interesams ir 

besirūpinantis rajono kaimo plėtra. 
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1.2 Varėnos krašto VVG teritorijos interesų atstovavimas 

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, 2004 m. buvo pradėta įgyvendinti LEADER+ 

pobūdţio priemonė, skirta skatinti kaimo plėtrą, to siekiant ugdant ir stiprinant vietos gyventojų 

gebėjimą dirbti kartu. Šios priemonės įgyvendinimas Lietuvoje paskatino naujų institucinių ir 

socialinių struktūrų, paremtų partneryste ir bendradarbiavimu, formavimąsi, kurios siekia iškilusias 

problemas spręsti vietos lygmeniu, aktyviai dalyvaujant kaimo plėtros procesuose. 

Bendrasis LEADER+ pobūdţio priemonės tikslas – įgyvendinti LEADER metodą, 

skatinant vietos iniciatyvas ir partnerystes, įtraukiant kaimo bendruomenes, vietos valdţios ir verslo 

atstovus. Specialusis tikslas – gerinti gyvenimo kokybę kaime ir skatinti kaimo ekonomikos 

įvairinimą, naujais būdais ir metodais įgyvendinant vietos plėtros strategijas, tikslingai naudojant 

vietos išteklius ir viešąją paramą. 

Varėnos krašto VVG buvo įkurta siekiant skatinti kaimo gyventojų socialinę-ekonominę 

gerovę teritorijoje. Siekdama šio tikslo Varėnos krašto VVG visapusiškai vertina teritorijos plėtros 

galimybes ir gyvenimo kokybės gerinimo alternatyvas, tam apjungdama kaimo bendruomenes, 

verslo ir vietos valdţios atstovus bei partnerius. 

 

1 pav. Varėnos rajono teritorija 
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Varėnos krašto VVG teritorija apima visas Varėnos rajono savivaldybės kaimiškas 

vietoves (ţr. 1 pav.; išskirta teritorija, išskyrus Varėnos miestą), kuriose, Varėnos rajono 

savivaldybės duomenimis, šiuo metu veikia 36 bendruomenės, atstovaujančios kaimo gyventojus ir 

siekiančios įgyvendinti projektus, kurie gerintų vietovių gyvenamąją kokybę, didintų ir turtintų 

gyventojų uţimtumą. Varėnos krašto VVG atstovaujama teritorija apima kaimo vietoves, kurių 

bendras gyventojų skaičius Statistikos departamento 2009 m. duomenimis – 17 810 asmenų. 

Siekiant uţtikrinti LEADER metodo įgyvendinimą, į Varėnos krašto VVG veiklą įtraukti 

kaimo bendruomenių, vietos valdţios ir verslo atstovai, o asociacijos taryba sudaryta iš skirtingas 

sritis atstovaujančių 12 asmenų (ţr. 1 lentelę). 

1 lentelė. Varėnos krašto VVG tarybos nariai 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė 

Darbovietė, pareigos; 

visuomeninės pareigos, telefonas, el. 

pašto adresas 

Sektorius, kuriam 

atstovauja 

1. Alvydas Valeiša 

Varėnos rajono savivaldybės mero 

pavaduotojas  

Tel. (8310) 31 501;  

el. p. a.valeisa@varena.lt  

Vietos valdţios 

sektorius 

2. Gintautas Tebėra 

Varėnos rajono savivaldybės Merkinės 

seniūnijos seniūnas 

Tel. (8310) 57 131 

El. p. gintas.t@varena.lt 

Vietos valdţios 

sektorius 

3. Povilas Saulevičius 

Varėnos rajono savivaldybės 

administracijos Plėtros ir investicijų 

skyriaus vyriausiasis specialistas 

Tel. (8310) 31 981 

El. p. povilas.s@varena.lt 

Vietos valdţios 

sektorius 

4. Arūnas Černius 

UAB „Ertra ir co“ generalinis 

direktorius 

Tel. (8310) 54 748 

El. p. arunasc@varena.omnitel.net 

Verslo sektorius 

5. Vytautas Ramanauskas 

ŢŪB „Tėviškė“ valdybos pirmininkas 

Tel. (8682) 23 885 

El. p. vytautas.ramanauskas@varena.lt 

Verslo sektorius 

6. Aldutė Jankauskienė 

Darguţių kaimo bendruomenės 

pirmininkė 

Tel. (8614) 36 980 

El. p. jankauskiene.aldute@gmail.com 

NVO 

7. Marytė Jankienė 

Kabelių kaimo bendruomenės 

pirmininkė  

Tel. (8616) 29 652 

El. p. ema33@one.lt 

NVO 

8. Oksana Sereičikienė 

UAB „Taraila ir partneriai“ projektų 

vadovė 

Matuizų kaimo bendruomenės 

NVO 

mailto:gintas.t@varena.lt
mailto:povilas.s@varena.lt
mailto:arunasc@varena.omnitel.net
mailto:vytautas.ramanauskas@varena.lt
mailto:jankauskiene.aldute@gmail.com
mailto:ema33@one.lt
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pirmininkė 

Tel. (8687) 31 128 

El. p. oksaca@yahoo.fr 

9. Gintarė Padegimaitė 

Matuizų vidurinės m-klos mokytoja 

Matuizų kaimo bendruomenės narė 

 

 

NVO 

10. Milda Balkuvienė 

Alytaus centrinio pašto Sarapiniškių 

pašto viršininkė 

Sarapiniškių kaimo bendruomenės 

pirmininkė 

Tel. (8604) 08 972 

El. p. mildavytasb@yahoo.com 

NVO 

11. Regina Baltikauskienė 

VPU Renovacijos projektų skyriaus 

projektų vadovė 

Valkininkų gel. st. bendruomenės 

„Pušynas“ narė 

Tel. (8682) 37 601 

El. p. reginabaltikauskiene@gmail.com 

NVO 

12. Filiutė Kapočienė 

Dubičių laisvalaikio centro direktorė 

Dubičių krašto bendruomenės narė  

Tel. (8624) 85 035 

El. p. jofele@auto.lt 

NVO 

Iš viso bendruomenių atstovų: 7 

Iš viso vietos verslo atstovų: 2 

Iš viso vietos valdžios atstovų: 3 

Šaltinis: Varėnos krašto VVG informacija 

Derindama gyventojų, verslo ir viešuosius interesus, Varėnos krašto VVG naudodama 

narių kompetenciją, ţinias ir laiką siekia, kad būtų maksimaliai tenkinami Varėnos rajono kaimiškų 

vietovių gyventojų poreikiai, efektyviai išnaudojant vietos išteklius, sudarant sąlygas gyvenviečių 

raidai ir didinant gyvenimo kokybę jose. 

1.3 Varėnos krašto VVG funkcijos, jų suderinamumas su veikla 

Varėnos krašto VVG įstatuose apibrėţti asociacijos uţdaviniai ir funkcijos, teisės ir 

pareigos. Tokiu būdu apibrėţiami asociacijos tikslai, kurie sudaro pagrindą ilgalaikių Varėnos 

rajono kaimo vietovių plėtros siekių formulavimui ir efektyviam jų įgyvendinimui. 

Varėnos krašto VVG pagrindinius tikslus galima išskirti į dvi grupes (ţr. 2 lentelę). 

Tiesioginio įgyvendinimo tikslai numato asociacijos projektų vykdymą, tuo tarpu informavimo ir 

skatinimo tikslai apibrėţia, kaip Varėnos krašto VVG skatina ir prisideda prie kaimo plėtros dalyvių 

projektų įgyvendinimo. 

mailto:oksaca@yahoo.fr
mailto:mildavytasb@yahoo.com
mailto:reginabaltikauskiene@gmail.com
mailto:jofele@auto.lt
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2 lentelė. Varėnos krašto VVG uţdaviniai ir funkcijos 

Tiesioginis įgyvendinimas Informavimas ir skatinimas 

 Aktyvus dalyvavimas rengiant ir 

įgyvendinant kaimo plėtros planus bei 

programas Varėnos rajono vietovėje. 

 Kaimo plėtros dalyvių švietimo bei 

mokymo organizavimas. 

 Vietines kaimo ţmonių iniciatyvų 

verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, 

socialinės paramos ir kitose srityse skatinimas 

ir palaikymas bei Varėnos rajono gyventojų ir 

organizacijų organizuotumo ir sugebėjimo 

atstovauti kaimo bendruomenės interesams 

stiprinimas. 

 Suinteresuotų vietos valdţios, verslo, 

nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų 

pastangų telkimas ieškant tinkamiausių 

sprendimų kaimo vietovių ekonominei ir 

socialinei gerovei kelti. 

 Pasiūlymų vietos ir nacionalinėms 

institucijoms bei organizacijoms teikimas dėl 

kaimo plėtros planų ir priemonių kūrimo bei 

įgyvendinimo. 

 Paramos kaimo bendruomenių 

projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti 

organizavimas ir teikimas. 

 Varėnos rajono kaimo bendruomenių 

interesų atstovavimas ir gynimas visuomenėje 

bei valdţios institucijose. 

 Bendradarbiavimo su kitomis 

visuomeninėmis, nacionalinėmis ir 

tarptautinėmis organizacijomis bei kitomis 

įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir 

uţsienyje skatinimas. 
 Varėnos rajono kaimo plėtros 

strategijos parengimas ir jos įgyvendinimas. 

Šaltinis: sudaryta remiantis Varėnos krašto VVG įstatais 

Be nurodytų tikslų Varėnos krašto VVG įstatuose taip pat apibrėţtos ir asociacijos teisės ir 

pareigos. Varėnos krašto VVG įgyvendindama savo tikslus ir uţdavinius turi teisę vykdyti įstatymų 

nedraudţiamą ūkinę veiklą, kuri neprieštarauja Varėnos krašto VVG įstatams ir reikalinga jos 

tikslams pasiekti. 

Varėnos krašto VVG vykdo veiklą, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams 

ir atitinka ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių. Taip pat asociacija turi teisę teikti paramą ir 

labdarą bei gauti paramą ir labdarą iš Lietuvos Respublikos bei uţsienio fizinių ir juridinių asmenų, 

tarptautinių organizacijų vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 

nustatyta tvarka. Savo tikslams ir uţdaviniams įgyvendinti Varėnos krašto VVG įstatymų nustatyta 

tvarka turi ir kitas teises bei pareigas, kurios pateikiamos 3 lentelėje. 
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3 lentelė. Varėnos krašto VVG teisės ir pareigos 

Varėnos krašto VVG teisės Varėnos krašto VVG pareigos 

 Skleisti ir platinti informaciją apie savo 

veiklą, propaguoti savo tikslus ir uţdavinius. 

 Efektyviai naudoti lėšas ir turtą, skirtus 

įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti. 

 Pirkti, nuomoti, gauti neatlygintinai 

naudotis ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą 

turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti. 

 Vesti finansinės veiklos apskaitą, kuri 

atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų 

teisės aktų reikalavimus. 

 Samdyti darbuotojus įstatuose 

numatytai veiklai vykdyti. 

 Teikti finansinę ir statistinę informaciją 

nariams, jeigu jie to reikalauja. 

 Gauti lėšų ar kito turto iš tarptautinių 

visuomeninių organizacijų, programų, 

teikiančių techninę, materialinę ir finansinę 

pagalbą, taip pat iš nevalstybinių organizacijų, 

fondų, fizinių ir juridinių asmenų bei kitų 

organizacijų kaimo bendruomenių plėtrai 

skatinti ir kitiems socialiniams tikslams 

įgyvendinti. 

 Naudojant Lietuvos, uţsienio šalių ir/ar 

tarptautinių organizacijų bei paramos teikėjų 

turtą ir lėšas bei atsiskaitant uţ jų panaudojimą 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, 

kitais teisės aktais bei tų organizacijų ar paramos 

teikėjų nustatytais reikalavimais. 

 Gauti paramą įstatymų nustatyta tvarka. 

 Mokėti mokesčius įstatymų nustatyta 

tvarka. 

 Naudoti gautas lėšas įstatuose 

numatytiems tikslams įgyvendinti. 

 Vienytis į visuomeninių organizacijų 

sąjungas. 

 Prisiimti įsipareigojimus ir sudaryti 

sutartis su partneriais. 

 Įgyvendinti kitas įstatymų nustatytas ar 

jų nepaţeidţiančias teises. 

Šaltinis: sudaryta remiantis Varėnos krašto VVG įstatais 

Įstatuose taip pat nurodoma, kad Varėnos krašto VVG gali turėti ir kitų, patvirtintuose 

įstatuose nenumatytų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. 

Visos numatytos asociacijos teisės ir pareigos sudaro sąlygas jos veiklos vykdymui, o apibrėţti 

tikslai nukreipti Varėnos krašto VVG veiklos uţtikrinimui ir vystymui, bendriems narių poreikiams 

ir tikslams įgyvendinti, t. y. vienijant Varėnos rajono teritorijoje veikiančias ir kaimo gyventojus 

atstovaujančias nevyriausybines organizacijas ir valdţios institucijas, kartu atstovauti Varėnos 

krašto kaimo gyventojų interesus ir rūpintis rajono kaimo plėtra. 
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1.4 Varėnos krašto VVG struktūra ir valdymas 

Varėnos krašto VVG įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per 

savo valdymo organus. Varėnos krašto VVG organai yra visuotinis narių susirinkimas, taryba, 

tarybos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas. Be tarybos narių, asociacijai taip pat priklauso dar 

29 kiti nariai (ţr. 4 lentelę), kurie atstovauja nevyriausybiniam sektoriui. 

4 lentelė. Varėnos krašto VVG nariai (išskyrus tarybos narius) 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Atstovaujama sritis / organizacija 

1. Vilija Česnulevičienė Ţilinų kaimo bendruomenė 

2. Virginijus Alubauskas Ţiūrų visuomeninė bendrija 

3. Juozas Baublys Perlojos kaimo bendruomenė 

4. Algirdas Juškevičius VĮ Turizmo ir verslo informacijos centras (TVIC) 

 
5. Aldona Zubrienė Vilkiautinio kaimo bendruomenė 

6. Onutė Bubnelienė Panaros kaimo bendruomenė 

7. Nijolė Jurčikonienė Puodţių kaimo bendruomenė 

8. Gintautas Miškinis Senosios Varėnos kaimo bendruomenė 

9. Rimutė Aviţinienė Marcinkonių kaimo bendruomenė 

10. Nijolė Maceikienė Nedzingės kaimo bendruomenė 

11. Genė Ramaškienė Krivilių kaimo bendruomenė 

12. Danutė Gaidukevičienė Subartonių kaimo bendruomenė 

13. Vytautas Raulonis Gudakiemio kaimo bendruomenė 

14. Vaclava Nanartovičienė Panočių kaimo bendruomenė 

15. Vilma Sinkevičienė Kibyšių kaimo bendruomenė 

16. Aušrelė Gudaitytė Kaimo turizmo sodybos savininkė 

17. Rosita Kėrytė Liškiavos kaimo bendruomenė 

18. Mečislovas Rolandas Skučas Maksimų kaimo bendruomenė 

19. Petras Pretkelis Zakavolių-Pelekiškės kaimų bendruomenė 

20. Stasys Akulavičius Rudnios kaimo bendruomenė 

21. Virginija Bartoševičienė Vydenių kaimo bendruomenė 

22. Stasys Sakalauskas Pilvingio kaimo bendruomenė 

23. Bernardas Sakalauskas Merkinės mstl. bendruomenė 

24. Artūras Svirnelis Zervynų kaimo bendrija 

25. Alvydas Ilickas 

 

Mančiagirės kaimo bendruomenė 

26. Vytas Čeikus  Tolkūnų kaimo bendruomenė 

27. Gintautas Miškinis Automobilių sporto klubas „Autoakimirka“ 

28. Audrius Vičkačka Valkininkų bendruomenė 

29. Lina Vosylienė Margionių kaimo bendruomenė 

Šaltinis: Varėnos krašto VVG informacija 

Ţemiau esančiame paveiksle (ţr. 2 pav.) pateikiama Varėnos krašto VVG struktūrą 

atspindinti schema, kuri vaizduoja asociacijos vidinę sudėtį bei atskirų vienetų pavaldumą ir 

atskaitomybę. 



15 

Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Varėnos krašto VVG organizacinė struktūra 

Toliau pateikiamas pagrindinių Varėnos krašto VVG struktūros vienetų aprašymas, 

nurodant jų sudėtį, paskyrimo bei rinkimo eigą, pagrindines funkcijas, teises ir pareigas. Trumpai 

apţvelgiami asociacijos turto ir lėšų valdymas bei padalinių kūrimas. 

Visuotinis narių susirinkimas. Aukščiausias Varėnos krašto VVG organas yra visuotinis 

narių susirinkimas. Varėnos krašto VVG narių visuotinius narių susirinkimus šaukia Varėnos krašto 

VVG pirmininkas, Varėnos krašto VVG taryba arba savo iniciatyva 1/3 narių, ne rečiau kaip vieną 

kartą per metus. Apie šaukiamą visuotinį narių susitikimą kiekvieną Varėnos krašto VVG narį 

informuoja pirmininkas arba įgaliotas asmuo pranešimu registruotu laišku arba pasirašytinai 

įteikiant kiekvienam nariui bei kitoms informacinėms priemonėms prieš 15 kalendorinių dienų. 

Visuotiniam Varėnos krašto VVG narių susirinkimui priskiriamos šios funkcijos: 

1. Varėnos krašto VVG įstatų tvirtinimas ir keitimas. 

2. Vaidmuo organų narių skyrimas (rinkimas) ir atšaukimas. 

3. Varėnos krašto VVG narių stojamųjų įnašų dydţio ir narių mokesčio dydţio bei jų 

mokėjimo tvarkos nustatymas. 

4. Varėnos krašto VVG metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 

5. Sprendimų dėl Varėnos krašto VVG pertvarkymo ar pabaigos (likvidavimo ar 

reorganizavimo) priėmimas. 

6. Sprendimo dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų 

dalyviu priėmimas. 

7. Sprendimų dėl naujų narių priėmimo į Varėnos krašto VVG priėmimas. 

8. Galutinio sprendimo dėl Varėnos krašto VVG lėšomis finansuojamų projektų atrankos 

priėmimas. 

9. Varėnos krašto VVG veiklos programos tvirtinimas. 

Visuotinis narių 

susirinkimas 

Taryba  

Tarybos pirmininkas 
Tarybos pirmininko 

pavaduotojas 

Finansininkas 

VVG nariai 

 

Revizoriai 
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10. Varėnos krašto VVG veiklos strategijos bei gairių nustatymas. 

Sprendimus šiais klausimais visuotinis narių susirinkimas gali priimti, kai jame dalyvauja 

daugiau negu pusė visų Varėnos krašto VVG narių ar jų įgaliotų atstovų ir sprendimas laikomas 

priimtu, kai uţ jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „uţ“ negu „prieš“. Jeigu 

balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Varėnos krašto VVG pirmininko balsas. Asmenys, 

balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais 

asmenimis. Išimtis taikoma, kai keičiami Varėnos krašto VVG įstatai, priimamas sprendimas dėl 

Varėnos krašto VVG pertvarkymo ar pabaigos bei skiriami (renkami) ir atšaukiami valdymo organų 

nariai – tuomet reikia ne maţiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Varėnos krašto VVG narių 

balsų. Tuo atveju, jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, Varėnos krašto VVG įstatų 

nustatyta tvarka turi būti šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti 

sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo 

Varėnos krašto VVG narių. Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Varėnos 

krašto VVG organams spręsti visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų, o 

sprendţiamojo balso teisę visuotiniame narių susirinkime turi visi Varėnos krašto VVG nariai 

(kiekvienas susirinkime turi vieną balsą). Tuo tarpu kitų kolegialių organų nariai, jeigu jie nėra 

Varėnos krašto VVG nariai, gali dalyvauti visuotiniame narių susirinkime be balso teisės. 

Visuotinis narių susirinkimas sprendţia ir kitus įstatymuose ir patvirtintuose įstatuose visuotinio 

narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal įstatymus tai nepriskirta kitų organų 

kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra kitų valdymo organų funkcijos. 

Varėnos krašto VVG visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, 

jei jis nebuvo sušauktas Varėnos krašto VVG įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi 

Varėnos krašto VVG narys ar valdymo organas. Kiekvieno visuotinio narių susirinkimo metu 

rašomas protokolas. 

Taryba. Varėnos krašto VVG kolegialus valdymo organas yra Varėnos krašto VVG 

taryba, kuri renkama visuotiniame narių susirinkime atviru balsavimu trejiems metams. Tarybą 

sudaro 12 asmenų. Tarybos nariais gali būti Varėnos krašto VVG narių – juridinių asmenų pasiūlyti 

fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų ir deleguoti atstovauti savo organizacijai Varėnos krašto VVG. 

Tarybą privalo sudaryti ne maţiau kaip 50 proc. socialinių ir ekonominių partnerių bei 

asociacijų atstovų, iki 25 proc. verslo atstovų ir iki 25 proc. vietos valdţios atstovų. Taip pat Taryba 

turi išlaikyti lyčių pusiausvyrą (t. y. abiejų lyčių atstovai sudaro ne maţiau kaip 40 proc. ir ne 

daugiau kaip 60 proc. VVG tarybos narių, nesvarbu kurios lyties atstovų). Be to, Taryba turi turėti 

bent vieną asmenį iki 25 metų amţiaus ir bent vieną asmenį, kompetentingą aplinkosaugos 

klausimais. Tarybos narių kadencijų skaičius nėra ribojamas. 
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Varėnos krašto VVG tarybos susirinkimus šaukia Varėnos krašto VVG pirmininkas, kuris 

taip pat yra ir Varėnos krašto VVG tarybos pirmininkas. Taryba gali priimti sprendimus, kai jos 

posėdyje dalyvauja daugiau nei pusė narių, o tarybos sprendimas laikomas priimtu, kai uţ jį gauta 

daugiau balsų „uţ“ negu „prieš“. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamu sprendimu laikomas 

tarybos pirmininko balsas. 

 
3 pav. Varėnos krašto VVG tarybos nariai 

Varėnos krašto VVG tarybai taip pat paskiros konkrečios funkcijos: 

1. Varėnos krašto VVG finansinės atskaitomybės sudarymas. 

2. Varėnos krašto VVG visuotinio narių susirinkimo sušaukimas. 

3. Narių informavimas apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Varėnos krašto VVG 

veiklai. 

4. Asociacijos veiklos organizavimas. 

5. Varėnos krašto VVG pirmininko parengtos veiklos programos svarstymas ir teikimas 

tvirtinti visuotinių narių susirinkimui. 

6. Varėnos krašto VVG narių apskaita. 

7. Varėnos krašto VVG veiklos ataskaitos rengimas. 

8. Viešos informacijos skelbimas ar organizavimas. 
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9. Savanoriškų darbų organizavimas Vyriausybės nustatyta tvarka. 

10. Sprendimų dėl naujų narių priėmimo į Varėnos krašto VVG priėmimas, laikotarpiu 

tarp susirinkimų. 

11. Kitų Asociacijų įstatyme valdymo organo kompetencijai priskirtų klausimų 

sprendimas. 

12. Taryba atskaitinga visuotiniam narių susitikimui (ataskaitas tarybos vardu pristato 

tarybos pirmininkas). 

Darbotvarkės klausimai susirinkime paprastai svarstomi ţemiau pateiktoje schemoje 

nurodyta tvarka (ţr. 4 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 pav. Tarybos susirinkimo darbotvarkės klausimų svarstymo schema 

Šaltinis: Varėnos krašto VVG informacija 

Išklausius pagrindinį pranešimą pranešėjui uţduodami klausimai. Kiekvienas tarybos 

narys ar VVG narys gali pareikšti savo nuomonę svarstomu klausimu. Išklausius nuomonių, 

posėdţio pirmininkas gali leisti kalbėti pranešėjui ir tada teikti nutarimo projektą. Nutarimo 

projektą parengia klausimo pagrindinis pranešėjas arba taryba. Apie tarybos priimtus sprendimus 

informuojami visi VVG nariai elektroniniu paštu jiems išsiunčiant posėdţio protokolą. 

Kai sprendţiami klausimai, kuriuose gali kilti interesų konfliktai, suinteresuoti nariai 

informuoja apie tai VVG tarybą, savanoriškai nuo šio klausimo sprendimo nusišalina ir kitaip 

nedaro įtakos sprendimui. 

Be to, buvo nuspręsta, kad siekiant išvengti interesų konflikto, kiekvienas Varėnos krašto 

VVG tarybos narys, įgyvendinant LEADER metodą, deklaruos savo interesus, t.y. uţpildys ir 

pateiks privalomų interesų deklaraciją, kurioje bus nurodomi atstovaujamos organizacijos bendrieji 

duomenys (pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinė, kontaktai), numatomi rengti projektai, 

TARYBOS 

NARIAI 

VARĖNOS 

VVG NARIAI 

SUSIRINKIMO 

SVEČIAI 

SPRENDIMO PRIĖMIMAS 

PRANEŠIMAS 

KLAUSIMAI PRANEŠĖJUI 

PRANEŠĖJO ATSAKYMAI 

SUSIRINKIMO DALYVIŲ PASISAKYMAI 
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atstovaujama teritorija, vietovė, juridinio asmens fizinių narių sąrašas, informacija apie galimus 

asmenis ir / ar organizacijas dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktai bei kt. 

informaciją). Taip pat, siekdama uţtikrinti sprendimų skaidrumą Varėnos krašto VVG nustatė, kad 

vertinant vietos projektus, Varėnos krašto VVG tarybos nariai, kurių interesai galimai susiję su 

interesais projekte, nuo vietos projekto svarstymo nusišalina. 

Taip pat numatoma, kad galimiems interesų konfliktams spręsti numatomos ir tokios 

priemonės kaip pasiţadėjimai neviešinti konfidencialios informacijos (pasiţadėjimus pasirašo visi 

Varėnos krašto VVG tarybos nariai ir administracijos darbuotojai), informacijos apie paramos 

galimybes ir teikiamas konsultacijas sklaidos uţtikrinimas (vietos spauda, Varėnos rajono 

savivaldybės internetinis puslapis, taip pat Varėnos krašto VVG internetinis puslapis, kai jis bus 

sukurtas, informaciniai renginiai ir kitos priemonės) bei partnerystės su socialiniais partneriais ir jų 

asociacijomis plėtra. 

Tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojas. Varėnos krašto VVG pirmininkas – Varėnos 

rajono savivaldybės mero pavaduotojas Alvydas Valeiša. Varėnos krašto VVG pirmininko 

pavaduotojas – Varėnos rajono savivaldybės Plėtros ir investicijų skyriaus vyriausias specialistas 

Povilas Saulevičius. Varėnos krašto VVG tarybos pirmininkas renkamas iš tarybos narių 

visuotiniame narių susirinkime. Ţemiau pateikiamoje lentelėje išskirtos tarybos pirmininko 

funkcijos. 

5 lentelė. Varėnos krašto VVG tarybos pirmininko funkcijos 

Varėnos krašto VVG tarybos pirmininko funkcijos 

 Atstovauja pagal visuotinio narių susirinkimo ir tarybos suteiktus įgaliojimus, atstovauja 

Varėnos krašto VVG, sudaro sandorius.  

 Priima į darbą ir atleidţia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis. 

 Atidaro sąskaitas bankuose, uţmezga ir palaiko ryšius su tarptautinėmis organizacijomis. 

 Organizuoja Tarybos ir administracijos veiklą. 

 Teikia pasiūlymus dėl įstatų pakeitimo ir papildymo. 

 Kartu su taryba rengia Varėnos krašto VVG veiklos programą, ataskaitą bei teikia ją 

tvirtinti visuotiniam susirinkimui. 

 Teikia pasiūlymus dėl Varėnos krašto VVG lėšomis finansuojamų projektų atrankos. 

 Šaukia ir rengia tarybos susirinkimus. 

 Teikia pasiūlymus dėl naujų narių priėmimo ir narių pašalinimo iš Varėnos krašto VVG. 

 Atsiskaito uţ Varėnos krašto VVG veiklą visuotiniam narių susirinkimui. 

 Priima kitus atvirtintuose įstatuose ir Tarybos narių susirinkimo sprendimuose pirmininko 

kompetencijai priskirtus sprendimus. 

Šaltinis: sudaryta remiantis Varėnos krašto VVG įstatais 

Turtas ir lėšos. Varėnos krašto VVG turtas ir lėšos turi būti naudojamos jos įstatuose 

numatytiems tikslams ir uţdaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos nariams. 
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Varėnos krašto VVG lėšos skirstomos ir naudojamos Tarybos sprendimu. Varėnos krašto VVG 

finansinę veiklą tikrina revizijos komisija ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Revizijos komisija 

renkama visuotiniame narių susirinkime iš 3 asmenų, trejų metų laikotarpiui. Šiuo metu revizijos 

komisiją sudaro Angelė Ramanauskienė, Rimutė Aviţinienė ir Danutė Gaidukevičienė. 

Varėnos krašto VVG lėšas sudaro narių mokesčiai, fizinių asmenų, labdaros organizacijų 

ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) bei nevalstybinių organizacijų, tarptautinių organizacijų 

dovanotos (paaukotos) lėšos, taip pat kredito įstaigų palūkanos uţ saugomas lėšas, skolinto kapitalo 

lėšos ir paramos bei kitos teisėtai gautos lėšos. 

Varėnos krašto VVG nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, leidyklos, 

spaustuvės, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat ir kitas turtas, reikalingas 

jos įstatuose numatytiems tikslams ir uţdaviniams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas uţ Varėnos 

krašto VVG priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu. 

Filialai ir atstovybės. Varėnos krašto VVG filialai ir atstovybės steigiami, 

reorganizuojami ir likviduojami, jų vadovai skiriami ir atleidţiami Varėnos krašto VVG narių 

visuotinio susirinkimo sprendimu. Varėnos krašto VVG filialų ir atstovybių skaičius neribojamas. 

Filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys ir veikia Varėnos krašto VVG vardu pagal Varėnos 

krašto VVG įstatus. Filialų ir atstovybių turtas apskaitomas Varėnos krašto VVG finansinėje 

atskaitomybėje, taip pat atskiroje padalinio atskaitomybėje. 

1.5 Varėnos krašto VVG nariai, jų teisės ir atsakomybė 

Varėnos krašto VVG nariais gali būti tik juridiniai asmenys, kurie dalyvaudami 

asociacijos veikloje turi lygias teises ir vienodas pareigas (ţr. 6 lentelę), o narių tarpusavio santykiai 

grindţiami partnerystės principu, t. y. nariai derina tarpusavyje savo interesus, poreikius ir 

galimybes. 

6 lentelė. Varėnos krašto VVG narių teisės ir atsakomybė 

Varėnos krašto VVG narių teisės Varėnos krašto VVG narių pareigos 

 Dalyvauti Varėnos krašto VVG 

visuotiniame narių susirinkime priimant 

sprendimus ir balsuoti uţ juos. 

 Laikytis Varėnos krašto VVG įstatų ir 

kitų vidaus veiklos dokumentų, vykdyti 

visuotinio narių susirinkimo ir tarybos 

sprendimus, tausoti Varėnos krašto VVG turtą. 
 Teikti pasiūlymus Varėnos krašto VVG 

veiklai gerinti. 

 Rinkti ir būti išrinktam į Varėnos krašto 

VVG renkamus organus. 
 Mokėti patvirtintą nario mokestį. 

 Susipaţinti su Varėnos krašto VVG 

dokumentais ir gauti visą informaciją apie jos 

veiklą. 

 Dalyvauti visuotiniuose narių 

susirinkimuose. 
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 Bet kada išstoti iš organizacijos. 

 Naudotis Varėnos krašto VVG 

teikiamomis paslaugomis. 

 Įgyvendinti kitas teisės aktuose 

numatytas neturtines teises. 

Naujus narius priima Varėnos krašto VVG visuotinis narių susirinkimas, o laikotarpiu tarp 

visuotinių narių susirinkimų – Varėnos krašto VVG taryba. Norėdamas tapti Varėnos krašto VVG 

nariu, (juridinis) asmuo turi pateikti prašymą tapti Varėnos krašto VVG nariu, juridinio nario 

sprendimą dėl stojimo į Varėnos krašto VVG ir įgaliojimą atstovauti, taip pat įrodymą, patvirtinantį, 

kad sumokėtas nario mokestis. Narys laikomas priimtu, jeigu uţ jį balsuoja ne maţiau kaip pusė 

visų Varėnos krašto VVG tarybos narių. Varėnos krašto VVG nariu tampama iš karto po visuotinio 

narių susirinkimo teigiamo sprendimo arba tarybos teigiamo sprendimo. 

Narys laikomas išstojęs iš Varėnos krašto VVG, kai jo prašymas ir juridinio nario 

sprendimas dėl išstojimo yra įregistruojamas Varėnos krašto VVG. Narys iš Varėnos krašto VVG 

gali būti ir pašalintas visuotinio narių susirinkimo sprendimu uţ patvirtintų įstatų nesilaikymą bei 

kitus paţeidimus, kai jo veikla prieštarauja Varėnos krašto VVG tikslams ir Lietuvos Respublikos 

teisės aktams. 

Varėnos krašto VVG nariui išstojus ar jį pašalinus iš Varėnos krašto VVG, jo sumokėtas 

nario mokestis ir kitos Varėnos krašto VVG perduotos lėšos bei kitas nuosavybės teise Varėnos 

krašto VVG perduotas turtas yra negrąţinami. Be to, išstojęs savo noru arba pašalintas iš Varėnos 

krašto VVG narys turi atsiskaityti uţ visas jam suteiktas materialines vertybes bei perduoti savo 

įsipareigojimus ir dokumentus Varėnos krašto VVG pirmininkui ar tarybai. 

1.6 Informacijos apie Varėnos krašto VVG veiklą sklaida 

Varėnos krašto VVG įkurta visai neseniai, todėl visuomenės informavimo tinklas dar 

kuriamas. Šiuo metu pranešimai ir skelbimai Varėnos krašto VVG nariams ir visuomenei skelbiami 

bent viename iš Varėnos rajono laikraščių ir internetinėje svetainėje www.varena.lt, o prireikus ir 

kitose informavimo priemonėse. 

Be to, nario pareikalavimu Varėnos krašto VVG per 5 darbo dienas privalo jam pateikti 

Varėnos krašto VVG dokumentus ir turimą informaciją apie Varėnos krašto VVG veiklą, o Varėnos 

krašto VVG dokumentai ir informacija nariui yra pateikiami Varėnos krašto VVG buveinėje adresu 

Vytauto g. 12, Varėnoje. 

Rengiant Strategiją taip pat buvo skleista informacija apie Varėnos krašto VVG veiklą: 

buvo tiesiogiai bendradarbiaujama su Varėnos rajono kaimo vietovių bendruomenėmis, kartu 

http://www.varena.lt/
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analizuojant jų problemas ir ieškant joms sprendimų, taip pat buvo teikiama informacija apie KPP 

tikslus ir priemones bei sudarytas galimybes kaimiškų vietovių gyvenimo kokybės gerinimui ir 

gyvenimo lygio jose kėlimui bei įgūdţių įgijimui. 

Planuojama, kad ateityje asociacijos veiklos viešinimo priemones papildys Varėnos krašto 

VVG internetinis tinklapis, kuriame bus teikiama informacija ne tik apie asociacijos veiklą bet ir 

apie LEADER priemonę. Taip pat ir toliau ketinama rengti reguliarius informacinius renginius 

(ţr. 5 pav.) – kartą per metus sukviečiant visų Varėnos rajono seniūnijų bendruomenių atstovus. 

Minėtuose renginiuose planuojama apţvelgti Varėnos rajono VVG veiklos rezultatus, aptarti 

artimiausius planus ir projektus, dalintis nuomonėmis ir aptarti teritorijos gyventojų pasiūlymus, 

kylančių problemų sprendimo alternatyvas ir galimybes. Toks sprendimas priimtas strategijos 

rengimo etape susitinkant su vietos bendruomenių atstovais – labai svarbus tiesioginis 

bendradarbiavimas su gyventojais, jų poreikių ir prioritetinių problemų nustatymas bei realių 

galimybių jas spręsti aptarimas ir numatymas. Vietos gyventojai geriausiai ţino, kurioms sritims 

reikalingas didţiausias dėmesys, kokia esama situacija ir jos gerinimo alternatyvos. Tuo tarpu 

asociacijos atstovai geriau supranta teisinius (tame tarpe ir nuosavybės klausimai) aspektus, galimus 

finansavimo šaltinius ir paramos gavimo galimybes. Taigi, tik partnerystės principu plėtojant 

asociacijos veiklą ir numatant jos kryptis bei priemones uţdaviniams pasiekti bus pasiekiama 

subalansuota Varėnos rajono kaimo vietovių plėtra. 
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5 pav. Varėnos krašto VVG kaimo bendruomenių informavimo tinklas 

Aukščiau pateikta schema atspindi Varėnos krašto VVG ir kaimo bendruomenių ryšį – 

asociaja veiklą vykdo ne atskirai nuo gyventojų, bet jų interesų srityje, veikiama jų poreikių ir 

aplinkos, jos veikla yra įtakojama kiekvienos iš bendruomenių teritorijos stiprybių, ribojama 

kiekvienos jų silpnybių ir priklauso nuo kylančių galimybių. Ši schema taip pat atskleidţia, kad 

asociacija siekia abipusio ryšio, t. y. siekia gauti atsakymą iš kaimo bendruomenių. Toks 

bendruomenių informavimo ir įtraukimo į Varėnos krašto VVG veiklą tinklas uţtikrins efektyvų 

asociacijos darbą, sudarys sąlygas, atsiţvelgiant į esančias galimybes, optimaliai išnaudoti 

gyvenviečių ir bendruomenių stiprybes, taip stengiantis maksimaliai tenkinti jų poreikius ir spręsti 

kylančias problemas. 

TIESIOGIAI: 

 Susitikimai su 

Varėnos krašto VVG 

teritorijos kaimo 

bendruomenių atstovais. 

 Bendradarbiavimas 

įvairių ryšio priemonių 

pagalba. 
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1.7 Varėnos krašto VVG kompetencija, gebėjimai ir patirtis 

Trys Varėnos krašto VVG tarybos nariai 2007 m. gruodţio 11 d. dalyvavo mokymuose 

„Vietos veiklos grupės (VVG) kūrimo ir LEADER+ pobūdţio priemonės strategijos rengimo 

principai“ (programos kodas 596131007, trukmė – 8 val., mokymo įstaiga – Programos „Leader“ ir 

ţemdirbių mokymo metodikos centras). Varėnos krašto VVG tarybos nariai išklausę kursus: 

 Alvydas Valeiša. 

 Oksana Čapkovskaja. 

 Aldutė Jankauskienė. 

Dar du Varėnos krašto VVG tarybos nariai 2008 m. lapkričio 28 d. dalyvavo mokymuose 

„Programos LEADER įgyvendinimo pagrindai“ (programos kodas 596131007, trukmė – 8 val., 

mokymo įstaiga – Programos „Leader“ ir ţemdirbių mokymo metodikos centras). Varėnos krašto 

VVG tarybos nariai išklausę kursus: 

 Milda Balkuvienė. 

 Povilas Saulevičius. 

Kaip matyti, Varėnos krašto VVG tarybos nariai nuolat tobulina savo kvalifikaciją 

įvairiuose kursuose, mokymuose, seminaruose. Be to, Varėnos krašto VVG taryba įsitikinusi, kad 

plečiantis Varėnos krašto VVG veiklai bei įgyvendinant Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros 

strategiją 2010–2013 metams bus reikalingos naujos ţinios – apskaitos, finansų valdymo, 

strateginio veiklos planavimo, vadybinių ţinių, projektų rengimo, viešųjų pirkimų organizavimo, 

partnerystės plėtros, gerosios patirties Lietuvoje ir kitose šalyse perėmimo, informacijos viešinimo 

ir t. t. Taigi, Varėnos krašto VVG pat planuoja teikti paraišką, pagal KPP priemonės ,,Parama VVG 

veiklai, įgūdţiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritis „Parama vietos plėtros strategiją 

įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, 

esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“, paramai vietos plėtros strategiją įgyvendinančių 

asmenų ir potencialių vietos projektų vykdytojų gebėjimams ugdyti.  

Detalesnė informacija apie Varėnos krašto VVG valdybos narių kompetenciją pateikiama 

7 lentelėje. 

Kadangi Varėnos krašto VVG įsikūrusi dar neseniai, nėra galimybės pristatyti jos vykdytų 

projektų. Tačiau jau ir per šį trumpą gyvavimo laikotarpį asociacija sugebėjo apjungti Varėnos 

krašto VVG teritorijos kaimo bendruomenes, jas įtraukti į Varėnos rajono kaimo plėtros problemų 

sprendimą ir Varėnos krašto VVG veiklą. Be to, kaip matyti ir iš aukščiau pateiktos informacijos, 

Varėnos krašto VVG nariai aktyviai dalyvavo mokymuose, susijusiuose su LEADER 

įgyvendinimu. Jie ir toliau intensyviai dirba plėsdami partnerystės ryšius, bendradarbiaudami 
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tarpusavyje ir siekdami geriausio rezultato keliant Varėnos rajono gyventojų gyvenimo kokybę bei 

sudarant sąlygas tolygiai kaimo gyvenviečių plėtrai. 
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7 lentelė. Varėnos krašto VVG tarybos narių kompetencijos aprašymas. 

Vardas, pavardė 
Atstovauta 

organizacija 
Projekto pavadinimas 

Finansavimo šaltinis ir 

programa / priemonė 

Projekto vertė 

(litais) 

Projekto 

trukmė / 

laikotarpis 

Pareigos projekte 
Funkcijos / Projekto 

tikslas 

Alvydas 

Valeiša 

(Varėnos krašto 

VVG 

pirmininkas) 

Varėnos rajono 

savivaldybė 

2004-2007 m. 

Varėnos rajono 

savivaldybės plėtros 

programa 

SVV fondas 20 000 Lt 1 metai Projekto 

vadovas 

Vadovavimas 

strategijos rengimo 

procesui, 

finansavimo 

šaltinių paieška   

Varėnos rajono 

savivaldybė 

Varėnos rajono 

savivaldybės plėtros 

2008-2017 m. 

strateginis planas 

Europos socialinis fondas 

ir Varėnos rajono 

savivaldybės lėšos 

189 600 Lt 3 metai Projekto 

koordinatorius 

Konsultavimas 

Strategijos rengimo 

klausimais  

Povilas 

Saulevičius 

(Varėnos krašto 

VVG 

pirmininko 

pavaduotojas) 

Varėnos rajono 

savivaldybė 

Matuizų kaimo 

viešosios 

infrastruktūros 

plėtra 

Europos regioninės 

plėtros fondas 

Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programa 

 2 001 060 Lt 3 metai Projekto 

administratorius 

Atsakingas uţ 

projekto valdymą, 

projekto eigos ir 

rezultatų prieţiūrą 

bei kontrolę; 

ataskaitų rengimas; 

sutarčių su 

rangovais, 

paslaugų teikėjais 

rengimas/derinimas 

ir t.t. 

Varėnos rajono 

savivaldybė 

Senosios Varėnos 

kaimo  viešosios 

infrastruktūros 

plėtra 

Europos regioninės 

plėtros fondas 

Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programa 

1 363 582 Lt 3 metai Projekto 

administratorius 

Atsakingas uţ 

projekto valdymą, 

projekto eigos ir 

rezultatų prieţiūrą 

bei kontrolę; 

ataskaitų rengimas; 

sutarčių su 

rangovais, 

paslaugų teikėjais 

rengimas/derinimas 
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ir t.t. 

Aldutė 

Jankauskienė 

Darguţių kaimo 

bendruomenė 

Darguţių pavasaris 

2005 – Ryšiai tarp 

miesto ir kaimo: 

susipaţinimo  

savaitgalis 

Remiamas Alytaus  

apskrities Viršininko 

administracijos, 

Prancūzijos ambasados 

Lietuvoje, Varėnos r. 

savivaldybės 

administracijos, Valkininkų 

miškų urėdijos 

1.000 2005 m. 

geguţės 

15-16 d. 

Projekto 

koordinatorė 

Projekto 

įgyvendinamų veiklų 

administravimas, 

prieţiūra 

Darguţių kaimo 

bendruomenė 

Darguţių pavasaris 

2006, “Sekminių 

kermošius” 

Remiamas Alytaus 

apskrities Viršininko 

administracijos, Varėnos 

rajono savivaldybės 

administracijos 

2.000 2006 m. 

birţelio 3 

d. 

Projekto 

koordinatorė 

Projekto 

įgyvendinamų veiklų 

administravimas, 

prieţiūra 

Darguţių kaimo 

bendruomenė 

Jaunimo tarptautinė 

stovykla “Ţingsnis po 

ţingsnio link kaimų 

Europos”. Darguţiai- 

Valkininkai 

Remiamas ES programos 

“Jaunimas” 

26.699,44 2006 m. 

rugpjūčio 

mėn. 

Projekto 

koordinatorė 

Projekto 

įgyvendinamų veiklų 

administravimas, 

prieţiūra 

Darguţių kaimo 

bendruomenė 

Darguţių kaimo 

bendruomenės centro 

patalpų renovacija ir 

Leidinio “Darguţiai 

vakar, šiandien, rytoj” 

leidimas 

Remiamas Ţemės ūkio 

ministerijos 

17.891,64 2006 m. 

rugsėjo - 

gruodţio 

mėn. 

Projekto vadovė Projekto 

koordinavimas , 

vykdymas ir 

atskaitomybė 

Darguţių kaimo 

bendruomenė 

Darguţių pavasaris 

2008 – “Sekminių 

kermošius” 

Remiamas Alytaus 

apskrities viršininko 

administracijos, Varėnos 

rajono savivaldybės 

administracijos 

1.000 2008 m. 

geguţės 

mėn. 

Projekto 

koordinatorė 

Projekto 

įgyvendinamų veiklų 

administravimas, 

prieţiūra 

Darguţių kaimo 

bendruomenė 

Darguţių kaimo 

bendruomenės centro 

patalpų remontas” 

Remiamas ŢŪM,    

Varėnos r. savivaldybės 

administracijos 

33.966,49 2008 m. 

birţelio – 

lapkričio 

mėn. 

Projekto vadovė Projekto 

koordinavimas , 

vykdymas ir 

atskaitomybė 

Marytė 

Jankienė 

Kabelių kaimo 

bendruomenė 

Bendruomenės ir 

parapijos namų 

renovacija, I etapas 

Remiamas ŢŪM,         

Varėnos r. savivaldybės 

administracijos 

17.000 6 mėn. Projekto vadovė Projekto kontrolė 

 

Projekto 
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administravimas 

 

Kabelių kaimo 

bendruomenė 

Bendruomenės ir 

parapijos namų 

renovacija, II etapas 

Remiamas ŢŪM,     

Varėnos r. savivaldybės 

administracijos 

25.000 6 mėn. Projekto vadovė Projekto kontrolė 

 

Projekto 

administravimas 

 

Kabelių kaimo 

bendruomenė 

Bendruomenės centro 

įkūrimas 

ES, Ţemės ūkio ministerija 9.154,82 6 mėn. Projekto vadovė Projekto kontrolė 

 

Projekto 

administravimas 

 

Oksana 

Sereičikienė 

Matuizų kaimo 

bendruomenė 

Šarvojimo salės 

įrengimas Matuizų 

kaime 

Ţemės ūkio ministerija 17.000 2007 m. 

kovas-

gruodis 

Projekto vadovė Projekto 

įgyvendinimas, 

ataskaitų rengimas 

Milda 

Balkuvienė 

Sarapiniškių 

kaimo 

bendruomenė 

„Techninės bazės 

stiprinimas“ 

ŢŪM   (parama kaimo 

bendruomenėms) 

14.344 2006m. 

6mėn 

Projekto vadovė Projekto kontrolė 

 

Projekto 

administravimas 

 

Sarapiniškių 

kaimo 

bendruomenė 

„Sportuoju ir garsinu 

savo bendruomenę„ 

ŢŪM ( parama kaimo 

bendruomenėms) 

25.000 2008m. 

6mėn. 

Projekto vadovė Projekto kontrolė 

 

Projekto 

administravimas 

 

Sarapiniškių 

laisvalaikio ir 

pramogų centras 

Mano kaimas- mano 

pradţia“ 

Rajono 

savivaldybė,bendruomenė 

1.000 2009 m. Projekto vadovė Projekto kontrolė 

 

Projekto 

administravimas 

 

Regina 

Baltikauskienė 

Valkininkų 

gel.st.DNSB Nr.1 

Daugiabučio namo 

Nr.1 kompleksinis 

renovavimas 

50% LR Aplinkos 

ministerija(ES struktūr. 

Fondai),10%Varėnos 

savivaldybė, likusi dalis-

gyventojų lėšos 

1.229.250,61 2006-2008 Renovacijos 

administratorė 

Projekto 

įgyvendinamų veiklų 

administravimas, 

prieţiūra 

Vilniaus 

pedagoginis 

II rūmų renovacija 100 proc.ES Struktūriniai 

fondai per ŪM. 

4.056.093,00 2008-2011 Renovacijos 

projektų vadovė 

Projekto kontrolė 
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universitetas Projekto 

administravimas 

 

Vilniaus 

pedagoginis 

universitetas 

 

 

-Gamtos mokslų 

fakulteto mokomojo 

korpuso renovacija 

 

-Mokomojo 

laboratorinio korpuso 

renovacija 

100 proc.ES Strukt.fondai 

per ŪM 

5.930.202,70 

 

2.226.364,52 

2009-2012 

 

2010-2012 

Renovacijos 

projektų vadovė 

Projekto kontrolė 

 

Projekto 

administravimas 

 

Filiutė 

Kapočienė 

Dubičių krašto 

bendruomenė 

„Dubičių krašto 

etnokultūros plėtra 

„Leader“ programa 32.000,00 6 mėn. Projekto vadovė Projekto kontrolė 

 

Projekto 

administravimas 

 

VšĮ „Socialinės 

politikos grupė“ 

„Moters vaidmuo 

stiprinant pilietinę 

visuomenę: lyderystė, 

partnerystė ir 

uţimtumas“ 

„Socialinės atskirties 

prevencija ir socialinė 

integracija“ 

4.300 2 metai Dubičių centro 

konsultantė-

koordinatorė 

 

Projekto 

įgyvendinamų veiklų 

administravimas, 

prieţiūra 

 

Taip pat svarbu paminėti tai, kad nariai aktyviai dalyvavo Dzūkijos VVG veikloje. Varėnos krašto VVG pirmininkas Alvydas Valeiša ir tarybos 

narė Oksana Sereičikienė dalyvavo Dzūkijos VVG bandomosios strategijos rengime. Bandomosios strategijos įgyvendinime dalyvavo ir Varėnos 

rajono organizacijos (ţr. 8 lentelę). 
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8 lentelė. Dzūkijos VVG bandomosios strategijos projektai įgyvendinti Varėnos krašto VVG teritorijoje. 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 
Projekto tikslas 

Projekto 

vertė 

Projekto trukmė / 

laikotarpis 

Įgyvendinanti 

organizacija 

Atsakingi 

asmenys 

Funkcijos 

projekte 

Dalyvavimas 

Varėnos krašto 

VVG veikloje 

1. Etnokultūros 

skatinimas, 

tradicinių 

amatų puoselėjimas 

Merkinėje 

Sutelkti Merkinės 

bendruomenę, skatinti jos 

iniciatyvumą, ugdyti 

kaimo ţmonių verslumą, 

maţinti socialinę atskirtį; 

perduoti 

Dzūkijos krašto amatų ir 

etnokultūros tradicijas 

jaunajai kartai. 

11.000,00 nuo 2007-11-06 

iki 2008-05-10 

Merkinės 

miestelio 

bendruomenė 

Projekto 

vadovė Laima 

Saviščevienė 

Projekto 

kontrolė 

 

Projekto 

administravi

mas 

 

 
Merkinės mstl. 

Bendruomenės 

tarybos narė 

2. Nedzingės 

Nedzingėtų 

papročiai 

Išsaugoti Nedzingės krašto 

senąsias kaimo tradicijas ir 

papročius, 

jas perduodant vaikams ir 

jaunimui bei stiprinti kaimo 

gyventojų 

bendruomeniškumo jausmą. 

13.984,44 nuo 2007-11-07 

iki 2008-06-30 

Nedzingės kaimo 

vyresniojo 

amţiaus ţmonių 

asociacija 

,,Nedzingiai“ 

Projekto 

vadovė Vanda 

Mockevičienė 

Projekto 

kontrolė 

 

Projekto 

administravi

mas 

 

Nedzingės 

kaimo 

bendruomenės 

narė 

3. Dubičių kaimo 

bendruomenės 

etnokultūros 

plėtra 

Išlaikyti etnografines 

tradicijas ateitiems kartoms, 

organizuoti 

kaimo bendruomenei 

kalendorinę ir teminę 

šventę, puoselėti 

liaudies kultūros tradicijas 

35.226,63 nuo 2008-01-22 

iki 2008-06-30 

Dubičių krašto 

bendruomenė 

Projekto 

vadovė Filiutė 

Kapočienė 

Projekto 

kontrolė 

 

Projekto 

administravi

mas 

 

Dubičių krašto 

bendruomenės 

pirmininkė 

 
 

4. Graţinkime savo 

kaimą 

Padėti kaimo gyventojams 

per meninę, sportinę ar 

kitokią 

veiklą realizuoti saviraiškos 

poreikį, laisvai bendrauti su 

savo 

vienmečiais ar vyresniais 

uţ save ţmonėmis. 

11.998,00 nuo 2007-12-14 

iki 2008-06-30 

Pilvingio kaimo 

bendruomenė 

Projekto 

vadovas Stasys 

Sakalauskas 

Projekto 

kontrolė 

 

Projekto 

administravi

mas 

 

Varėnos krašto 

VVG narys 

5. Sportuokime 

saugiose aikštelėse 

- sudaryti sąlygas mokyklos 

bei kaimo bendruomenės 

42.397,80 nuo 2008-02-08 

iki 2008-07-15 

Varėnos rajono 

Liškiavos 

Projekto 

vadovė Vita 

Projekto 

kontrolė 
Atstovaujami 

interesai 
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nariams 

sveikai bei turiningai leisti 

laisvalaikį; 

- sutvarkyti dalį mokyklos 

bei kaimo teritorijos. 

pagrindinė 

mokykla 

Baršauskienė  

Projekto 

administravi

mas 

 

6. Bendruomenės 

centro įkūrimas 

Stiprinti kaimo 

bendruomeniškumą. 

Skatinti informacijos 

apie etnografinius kaimus, 

jų vertybes ir tradicijas 

sklaidą, 

saugoti ir puoselėti savo 

kaimą, suteikiant jo 

ţmonėms naujų 

perspektyvų ir galimybių 

9.154,82 nuo 2007-11-08 

iki 2008-05-19 

Kabelių kaimo 

bendruomenė 

Projekto 

vadovė Marytė 

Jankienė 

Projekto 

kontrolė 

 

Projekto 

administravi

mas 

 

Varėnos krašto 

VVG tarybos 

narė 

 

Kabelių kaimo 

bendruomenės 

pirmininkė 
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1.8 Varėnos krašto VVG narių teritorijos ir kaimo plėtros dalyvių 

dalyvavimas rengiant strategiją, jų konsultavimas 

Varėnos krašto VVG nariai ir konsultacinės įmonės ekspertai sėkmingai bendradarbiavo 

rengiant Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategiją 2010–2013 metams. Asociacijos nariai ir 

kaimo bendruomenės atliko gyventojų ir jaunimo apklausas, Varėnos rajono mokyklų atstovai 

aktyviai dalyvavo analizuojant jaunimo problemas. Be to, kaimo bendruomenių nariai ir seniūnijų 

darbuotojai analizavo atstovaujamos teritorijos gyventojų poreikius, gyvenimo kokybės gerinimo 

galimybes, verslo skatinimo alternatyvas. Minėtais klausimais taip pat buvo diskutuojama 

susitikimų su kaimo bendruomenėmis metu. 

Organizuojant strategijos rengimo procesą iš Varėnos krašto VVG tarybos narių buvo 

sudaryta Strategijos rengimo darbo grupė, kurios nariai nuolat dalyvavo Strategijos rengimo darbe – 

dalyvavo susitikimuose su konsultantais, organizavimo vietos apklausas, prisidėjo prie vietos 

problemų formulavimo ir sprendimų alternatyvų atrankos, teikė pastabas dėl parengtų atskirų 

dokumento dalių. 8 lentelėje pateikiamos Varėnos krašto VVG tarybos narių funkcijos rengiant 

Strategiją. Strategijos rengimas vyko pagal šią schemą: Strategijos rengimo metodiką pateikė 

konsultantai, buvo susitarta dėl Strategijos rengimo veiklos plano. Konsultantai metodiškai 

vadovavo procesui, supaţindindami ir paaiškindami, ką reikia atlikti kiekvienu Strategijos rengimo 

etapu. Varėnos krašto VVG tarybos nariai pasiskirstydavo uţduotimis ir organizuodavo jų atlikimą. 

Konsultantams buvo patikėta konsultuojantis su VVG parengti apklausos anketas ir apibendrinti 

socialinės ekonominės situacijos duomenis. Konsultantai taip pat „apiformino“ VVG priimtus 

sprendimus, t.y. jų pagrindu parengė strategijos tekstą pagal KPP ir strategijų atrankos taisyklių 

reikalavimus. 

9 lentelė. Varėnos krašto VVG tarybos narių funkcijos rengiant strategiją. 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Funkcijos 

1. Aldutė Jankauskienė 

 Atliko socialiai paţeidţiamų kaimo gyventojų poreikių 

identifikavimą. 

 Susitikimų su bendruomenėmis, tikslinėmis gyventojų 

grupėmis, organizavimas; informacijos apie Strategijos rengimą 

skleidimas. 

 Vietos partnerių paieška ir įtraukimas į Varėnos krašto VVG 

veiklą. 

 Ryšių su kaimo bendruomenėmis palaikymas, jų informavimas 

ir konsultavimas. 

 Anketinių apklausų ir kitos informacijos surinkimo iš rajono 

seniūnijų kaimo gyventojų organizavimas. 

 Vietos projektų pareiškėjų konsultavimas projektinių idėjų 

atitikimo strategijai klausimais. 
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2. Oksana Sereičikienė 

 Atliko Strategijos atskirų skyrių suderinamumą tarp atskirų 

prioritetų, Strategijos atitiktį EB horizontalioms sritims, 

Strategijos suderinamumą bei papildomumą Kaimo plėtros 2007-

2013 m. programai, nacionaliniams ir regioniniams strateginiams 

dokumentams, jos suderinamumą su programomis, 

finansuojamomis iš EB struktūrinių fondų. 

 Anketinės apklausos ir kitos informacijos surinkimo iš rajono 

seniūnijų kaimo gyventojų organizavimas. 

 Vietos projektų pareiškėjų konsultavimas projektinių idėjų 

atitikimo strategijai klausimais. 

3. Marytė Jankienė 

 Atliko Leader metodo ir VVG veiklos sklaidą. 

 Informacijos teikimas apie Varėnos krašto VVG veiklą. 

 Strategijos rengimo viešinimas. 

 Anketinės apklausos ir kitos informacijos surinkimo iš rajono 

seniūnijų kaimo gyventojų organizavimas. 

 Vietos projektų pareiškėjų konsultavimas projektinių idėjų 

atitikimo Strategijai klausimais. 

4. 

Alvydas Valeiša 

(Varėnos krašto VVG 

pirmininkas) 

 Strategijos rengimo koordinavimas. 

 Būsimų Strategijos įgyvendinimo projektų bendrojo 

finansavimo klausimų derinimas Varėnos rajono savivaldybės 

administracijoje. 

 Varėnos krašto VVG veiklai reikalingo finansavimo paieška. 

 Varėnos krašto VVG veiklos bendras koordinavimas. 

 Visos Strategijos veiklos koordinavimas. 

 Ryšių su savivaldybės administracija palaikymas. 

 Varėnos krašto VVG atstovavimas. 

 Bendradarbiavimo partnerių paieška, vizitų tvarkos ir programų 

sudarymas. 

 Bendradarbiavimo galimybių aptarimas ir bendradarbiavimo 

susitarimų sudarymas 

 Varėnos krašto VVG narių, kaimo bendruomenių, kitų 

nevyriausybinių organizacijų, seniūnų, savivaldybės 

administracijos atstovų susitikimų rengimas (kartu su valdyba). 

 Kaimo plėtros 2007-2013 m. programos, ypač III ir IV krypčių, 

pristatymas susitikimuose su kaimo bendruomenių, kitų 

nevyriausybinių organizacijų, seniūnų, savivaldybės 

administracijos atstovais ir jų dalyvavimas diskusijose, rengiant 

Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategiją 2010-2013 

metams. 
 Vietos projektų pareiškėjų konsultavimas projektinių idėjų 

atitikimo strategijai klausimais. 

5. 

Povilas Saulevičius 

(Varėnos krašto VVG 

pirmininko pavaduotoja) 

 Mokymų organizavimas; susitikimų su bendruomenėmis ir 

kitais socialiniais partneriais inicijavimas. 

 Rengiant Strategiją bendradarbiavimas su Varėnos rajono 

savivaldybės administracija, siekiant derinti rajono plėtros 

prioritetus, aprėpiant kuo didesnę kaimiškų vietovių probleminių 

sričių dalį. 

 Atliko kaimo jaunimo poreikių identifikavimą. 
 Informacijos apie Varėnos krašto VVG veiklą ir Strategijos 

rengimą talpinimas internetinėje svetainėje. 

 Anketinės apklausos ir kitos informacijos surinkimo iš rajono 

seniūnijų kaimo gyventojų organizavimas. 

 Vietos projektų pareiškėjų konsultavimas projektinių idėjų 

atitikimo Strategijai klausimais. 
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 Varėnos krašto VVG projektų koordinavimas, dokumentacijos 

tvarkymas: Varėnos krašto VVG dokumentų rengimas; 

susirinkimų protokolavimas. 

6. Gintarė Padegimaitė 

 Rengiant Strategiją bendradarbiavimas su Varėnos krašto VVG 

vaikų ir jaunimo teisių, jų uţimtumo, švietimo ir kitais 

nepilnamečiams aktualiais klausimais. 

 Rajono švietimo bei suaugusiųjų švietimo klausimų 

nagrinėjimas. 

 Informacijos rinkimas ir ryšių palaikymas su vietos partneriais 

ir gyventojais. 

 Atliko Leader metodo ir VVG veiklos sklaidą. 

 Anketinės apklausos ir kitos informacijos surinkimo iš rajono 

seniūnijų kaimo gyventojų organizavimas. 

 Vietos projektų pareiškėjų konsultavimas projektinių idėjų 

atitikimo strategijai klausimais. 

7. Gintautas Tebėra 

 Informacijos rinkimas ir ryšių palaikymas su vietos 

partneriais ir gyventojais. 

 Strategijos rengimo viešinimas. 

 Buvo atsakingas uţ ryšius su verslo atstovais. 

 Atliko ekonominės būklės analizę, su vietos gyventojais aptarė 

galimą verslų plėtrą, pateikė siūlymus formuojant prioritetus ir 

numatant paramą konkrečioms verslo sritims. 

 Vietos projektų pareiškėjų konsultavimas projektinių idėjų 

atitikimo strategijai klausimais. 

8. Regina Baltikauskienė 

 Informacijos teikimas apie Varėnos krašto VVG veiklą. 

 Varėnos krašto VVG tarptautinių ryšių kuravimas. 

 Strategijos rengimo viešinimas. 

 Buvo atsakinga uţ ryšius su verslo atstovais. 

 Anketinės apklausos ir kitos informacijos surinkimo iš rajono 

seniūnijų kaimo gyventojų organizavimas. 

 Vietos projektų pareiškėjų konsultavimas projektinių idėjų 

atitikimo strategijai klausimais. 

9. Milda Balkuvienė 

 Informacijos rinkimas ir ryšių palaikymas su kultūros 

sektoriumi. 

 Atliko socialiai paţeidţiamų kaimo gyventojų poreikių 

identifikavimą. 

 Atliko Leader metodo ir VVG veiklos sklaidą. 

 Buvo atsakinga uţ ryšius su verslo atstovais ir ūkininkais. 

 Anketinės apklausos ir kitos informacijos surinkimo iš rajono 

seniūnijų kaimo gyventojų organizavimas. 

 Vietos projektų pareiškėjų konsultavimas projektinių idėjų 

atitikimo strategijai klausimais. 

10. Filiutė Kapočienė 

 Atliko socialiai paţeidţiamų kaimo gyventojų poreikių 

identifikavimą. 

 Susitikimų su bendruomenėmis, tikslinėmis gyventojų 

grupėmis, organizavimas; informacijos apie strategijos rengimą 

skleidimas. 

 Vietos partnerių paieška ir įtraukimas į Varėnos krašto VVG 

veiklą. 

 Ryšių su kaimo bendruomenėmis palaikymas, jų informavimas 

ir konsultavimas. 

 Anketinės apklausos ir kitos informacijos surinkimo iš rajono 

seniūnijų kaimo gyventojų organizavimas. 

 Vietos projektų pareiškėjų konsultavimas projektinių idėjų 
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atitikimo strategijai klausimais. 

11. Arūnas Černius 

 Informacijos teikimas apie Varėnos krašto VVG veiklą. 

 Varėnos krašto VVG tarptautinių ryšių kuravimas. 

 Strategijos rengimo viešinimas. 

 Buvo atsakingas uţ ryšius su verslo atstovais. 

 Atliko ekonominės būklės analizę, su vietos gyventojais aptarė 

galimą verslų plėtrą, pateikė siūlymus formuojant prioritetus ir 

numatant paramą konkrečioms verslo sritims. 

 Anketinės apklausos ir kitos informacijos surinkimo iš rajono 

seniūnijų kaimo gyventojų organizavimas. 

 Vietos projektų pareiškėjų konsultavimas projektinių idėjų 

atitikimo strategijai klausimais. 

12. Vytautas Ramanauskas 

 Informacijos teikimas apie Varėnos krašto VVG veiklą. 

 Varėnos krašto VVG tarptautinių ryšių kuravimas. 

 Strategijos rengimo viešinimas. 

 Buvo atsakingas uţ ryšius su verslo atstovais. 

 Atliko ekonominės būklės analizę, su vietos gyventojais aptarė 

galimą verslų plėtrą, pateikė siūlymus formuojant prioritetus ir 

numatant paramą konkrečioms verslo sritims. 

 Anketinės apklausos ir kitos informacijos surinkimo iš rajono 

seniūnijų kaimo gyventojų organizavimas. 

 Vietos projektų pareiškėjų konsultavimas projektinių idėjų 

atitikimo strategijai klausimais. 

 

Kaip matyti iš 9 lentelėje pateiktų duomenų ir aukščiau aptartų Varėnos krašto VVG narių 

patirties ir ţinių, kiekvienas jų prie Strategijos rengimo prisidėjo pagal savo kompetenciją ir 

galimybes. Siekiant geriausio rezultato, Varėnos krašto VVG nariai padeda vienas kitam, yra 

siekiama komandinio darbo. 

Strategijos rengimo metu taip pat aplankytos didesnę patirtį turinčios VVG (Ukmergės 

rajono VVG ir Šilutės VVG „Lamatos ţemė“), taip pat pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su 

Šilutės VVG „Lamatos ţemė“. 

Rengiant vietos plėtros strategiją, buvo atsiţvelgta į įvairiausius rajono kaimuose surinktus 

duomenis: anketinę apklausą, susitikimų medţiagą, kaimo bendruomenių pasiūlymus. Taigi, galima 

pagrįstai tvirtinti, kad parengta Strategija atitinka kaimo gyventojų lūkesčius, yra suderinta su 

Varėnos rajono strateginiu plėtros planu bei kitais tiek Varėnos rajono savivaldybės, tiek Alytaus 

regiono ir nacionaliniais prioritetais ir dokumentais. 

Organizuojant susitikimus su kaimo bendruomenėmis reikšmingai prisidėjo Varėnos 

rajono mero pavaduotojas Alvydas Valeiša bei Varėnos rajono savivaldybės administracijos Plėtros 

ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Povilas Saulevičius, kurie taip pat bendravo su kaimo 

bendruomenėmis, informavo jų narius aktualiais klausimais bei skatino juos aktyviai dalyvauti 

Strategijos rengime. 
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Organizuotų susitikimų su kaimo bendruomenėmis metu, atsiţvelgiant į projektams, 

kuriuos reglamentuoja KPP priemonės ir (arba) strategija, keliamus reikalavimus, buvo 

analizuojamos Varėnos rajono kaimo vietovių problemų sprendimo alternatyvos ir galimybės, 

ieškant optimaliausių sprendinių. Susitikimų metu konsultantai pateikė santraukas (su nuorodomis į 

pagrindinius susijusius dokumentus) apie galimus pagal Strategiją įgyvendinti projektus, 

prisidėsiančius prie gyvenimo kokybės Varėnos krašte gerinimo. Seniūnijos ir bendruomenės gautą 

medţiagą išplatino savo narių tarpe ir kartu toliau gilinosi ir keliamus projektams reikalavimus, 

analizavo projektų alternatyvas. 

Strategijos rengimo metu taip pat vyko du informaciniai renginiai, kuriuose dalyvavo 

Varėnos krašto VVG nariai ir teritorijos kaimo bendruomenių bei verslo atstovai. 

Pirmas informacinis renginys vyko apibendrinus susitikimų su bendruomenėmis problemų 

bei teritorijos analizės, gyventojų ir jaunimo apklausų rezultatus. Renginio metu buvo pristatomi 

pagrindiniai atliktų analizių pastebėjimai, aptartos pagrindinės teritorijos problemos bei jų 

sprendimo galimybės ir sunkumai. Taip pat buvo aptarti tolimesni Strategijos rengimo darbai, 

apsvarstyti Varėnos krašto VVG misijos ir strategijos pagrindinių krypčių formulavimo klausimai 

bei dar kartą pristatyti reikalavimai projektams, kurie galėtų būti įgyvendinami pagal rengiamą 

strategiją ir (ar) KPP reglamentuojamas priemones. 

Po renginio toliau buvo aktyviai bendradarbiaujama su Varėnos krašto VVG nariais, 

kaimo bendruomenių ir verslo atstovais, teikiama informacija jiems aktualiais klausimais, renkama 

informacija dėl alternatyvių kaimo problemų sprendimų. 

Antrojo informacinio renginio metu taip pat buvo aptariami atlikti darbai: parengta 

Varėnos krašto VVG teritorijos plėtros vizija, suformuoti strategijos įgyvendinimo prioritetai, 

priemonės ir veiklos sritys. Buvo išklausyti pasiūlymai bei pastebėjimai dėl Strategijos krypčių bei 

aptartas preliminarus strategijos įgyvendinimo planas. 

Po antrojo informacinio renginio buvo sudarytas Strategijos įgyvendinimo planas, sukurtas 

Strategijos rezultatų kontrolės mechanizmas. Parengta Strategija pristatyta Varėnos krašto VVG 

nariams. Strategijos viešam pristatymui buvo organizuojama konferencija, kurioje dalyvavo visi 

norintys Varėnos krašto VVG teritorijos gyventojai. 

Akivaizdu, jog tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai į Strategijos rengimą ir optimaliausių 

vietovės problemų sprendimo procesą buvo įtraukti visi Varėnos krašto VVG teritorijos gyventojai. 

Detalus strategijos rengimo planas pateikiamas ir aprašomas 1.11 skyriuje. 
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1.9 Socialiai paţeidţiamų ir atskirtų Varėnos krašto VVG teritorijos 

gyventojų įtraukimas į kaimo plėtros procesus 

Susitikimų su kaimo bendruomenėmis ir seniūnijų atstovais metu analizuojant išskirtas 

kaimo vietovių problemas išryškėjo 4 Varėnos rajono socialiai paţeidţiamos ir socialinę atskirtį 

patiriančių asmenų grupės: 

 Jaunimas. 

 Moterys. 

 Pagyvenę asmenys. 

 Neįgalieji. 

Jaunimo (t. y. asmenų iki 18 metų) problemos buvo akcentuojamos visose Varėnos rajono 

seniūnijose ir išskiriamos kaip vienos pagrindinių Varėnos krašto VVG teritorijoje. Dėl šios 

prieţasties jaunimo poreikiams analizuoti buvo atliekama papildoma apklausa, į kurios rezultatus 

buvo atsiţvelgta nustatant Strategijos prioritetus. 

Kaimo moterų, pagyvenusių asmenų ir neįgaliųjų problemos buvo analizuojamos 

naudojant statistinius duomenis, atliktų tyrimų rezultatus bei papildomai surinktą informaciją. 

Analizė parodė, kad dėl įsitraukimo į buitį ir kaimo atskirties moterims daţnai sunkiau kelti savo 

kvalifikaciją ir dalyvauti visuomeninėje veikloje bei lanksčiai ir greitai prisitaikyti prie gyvenimo 

sąlygų pokyčių. Didţioji jų dalis aktyviau negu vyrai įsitraukusios į šeimos buities tvarkymą ir 

prisiėmusios didesnę atsakomybę uţ vaikų auginimą bei auklėjimą. Dėl aukšto bedarbystės lygio 

kaimiškose vietovėse moterys susiduria su uţimtumo problema – nėra sąlygų mokymusi ir 

saviraiškai. Taip pat didelė problema ir motyvacijos stoka, kuri apsunkina kaimo bendruomenių 

plėtrą ir daro įtaką vietos problemų gilėjimo tendencijoms bei sukuria sąlygas psichologinių ir 

emocinių visuomenės problemų atsiradimui. Šios prieţastys lemia kaimo gyventojų emigracijos į 

miestus ir uţsienio šalis procesą, taip ieškant darbo ir socialinės veiklos galimybių bei siekiant 

aukštesnės gyvenimo kokybės. 

Pagrindinėmis pagyvenusių asmenų problemomis taip pat galima išskirti motyvacijos ir 

uţimtumo trūkumą bei tai lemiančias socialinės atskirties problemas. Svarbu ir kvalifikacijos 

keitimo bei kėlimo galimybių nebuvimas, darantys įtaką darbo vietos radimo ir keitimo galimybių 

sumaţėjimui. 

Analizuojant neįgaliųjų poreikius pastebėta, kad vietovėje sukurta socialinių paslaugų 

infrastruktūra, tačiau nesukurta tinkama ir efektyvi tikslinių grupių informavimo sistema. 

Motyvacijos stoka neįgaliesiems kliudo aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime. 
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1.10 Varėnos krašto VVG veiklos tinkle ir ketinimų bendradarbiauti 

aprašymas 

Vietos veiklos grupių tinklas įregistruotas 2007 m. gruodţio 28 d. Šiuo metu Varėnos 

krašto VVG priklauso Vietos veiklos grupių tinklui. 

Varėnos krašto VVG rodo iniciatyvą ir bando uţmegzti glaudų bendradarbiavimą su 

kitomis Lietuvos VVG. Varėnos krašto VVG sėmėsi patirties iš Ukmergės rajono VVG ir Šilutės 

VVG „Lamatos ţemė“. Su Šilutės VVG „Lamatos ţemė“ Varėnos krašto 2010 m. vasario 18 d. 

pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, siekiant efektyvios informacijos sklaidos tarp VVG, gerosios 

patirties perdavimo, sudarant sąlygas bendrų projektų inicijavimui, įtraukiant kitus socialinius, 

verslo it vietos valdţios atstovus bei kitas VVG, taip pat bendrų kultūros ir tarpteritorinių 

bendruomenių jaunimo iniciatyvų skatinimas, rėmimas ir bendrų projektų įgyvendinimas bei 

informacijos sklaidos leidinių leidyba. Ateityje siekiama sudaryti daugiau bendradarbiavimo 

susitarimų su Lietuvos ir uţsienio vietos veiklos grupėmis, taip siekdama dalintis įgyta patirtimi ir 

informacija, įgyvendinant LEADER priemonę ir kitas kaimo plėtros programas bei sudaryti sąlygas 

bendrų projektų įgyvendinimui, kartu teikiant abipusę pagalbą įgyvendinant 2007–2013 metų vietos 

plėtros strategijas, kartu dalyvauti įvairiose programose bei bendradarbiauti įgyvendinant bendrus 

naujoviškus projektus, apjungiant ţmogiškuosius, gamtos ir kultūros išteklius įtraukiant kaimo 

bendruomenių, verslo ir vietos valdţios atstovus. Šiuo metu Varėnos krašto VVG su uţsienio 

organizacijomis bendradarbiauja per esamus partnerius, t.y. per Šilutės VVG „Lamatos ţemė“ ir 

Dzūkijos VVG. Taip pat Varėnos krašto VVG, būdama VVG tinklo nare, kartu su Lietuvos ir 

uţsienio partneriais planuoja įgyvendinti 3 tarptautinius projektus. Be to, ateityje Varėnos krašto 

VVG planuoja kurti ir plėtoti ryšius su uţsienio partneriais, siekdama bendradarbiavimo 

įgyvendinant vietos plėtros strategijas, bendrus gamtosauginius projektus ir kartu dalyvaujant 

ekologinėse ir kitose programose. Taip pat Varėnos krašto VVG glaudţiai bendradarbiauja su 

Varėnos rajono savivaldybe, seniūnais, vietos ţiniasklaida, rajone esančiomis kaimo 

bendruomenėmis, kitomis įstaigomis ir organizacijomis. Varėnos krašto VVG supaţindina kaimo 

bendruomenes su LEADER metodu bei jo nauda kaimo gyventojams. Varėnos rajono mero 

pavaduotojas Alvydas Valeiša bei Varėnos rajono savivaldybės administracijos Plėtros ir investicijų 

skyriaus vyr. specialistas Povilas Saulevičius atlieka tarpininkų vaidmenį tarp kaimo ţmonių ir 

valdţios atstovų. Taip pat teikia informaciją, konsultuoja VVG narius projektų rašymo klausimais. 

Ateityje taip pat ţadama plėsti bendradarbiavimo ryšius su kitomis VVG ne tik Lietuvoje, 

bet ir uţsienyje. 
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Varėnos krašto VVG nariai, susibūrę į aktyvią, sėkmingai dirbančią ir kvalifikuotą 

komandą, siekia gerinti atstovaujamo krašto gyventojų gyvenimo kokybę. VVG narių aktyvumas, 

kūrybiškumas ir darbštumas suteikia galimybę rengti projektus ir gauti paramą VVG tikslams 

pasiekti. Į vieną komandą suburti įvairių sričių specialistai, vadovaudamiesi kaimo gyventojų 

poreikiais, kolektyviniais veiksmais siekia sudaryti kuo geresnes sąlygas tenkinti poreikius. Suburta 

kvalifikuota komanda rūpinasi kaimo vietovių plėtra, informuoja ir konsultuoja, palaiko ryšius su 

kitais kaimo plėtros veikėjais, identifikuoja galimas veiklas ir inicijuoja projektus bei pataria 

projektų rengėjams. 

1.11 Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams 

rengimo planas 

Siekiant tinkamo ir savalaikio Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–

2013 metams parengimo buvo sudarytas planas (ţr. 10 lentelę), pagal kurį ir buvo organizuojami 

numatyti darbai. Strategijos rengimo procese dalyvavo asociacijos nariai, kaimo bendruomenės, 

gyventojai ir verslo atstovai, rengimą koordinavo ir techninius darbus atliko konsultacinės įmonės 

ekspertai. 

10 lentelė. Varėnos krašto VVG Strategijos rengimo planas 

Etapas Aprašymas 
Atlikimo 

laikotarpis 
Atsakomybė  

Pasirengimas. 

Strategijos rengimo 

plano sudarymas, 

atsakomybės ir 

funkcijų 

pasiskirstymas. 

Diskusijos pagalba analizuojamas kitų 

VVG veiklos ir bandomosios vietos 

plėtros strategijos rengimas, aptariamos 

galimos kliūtys ir nesklandumai. 

Atsiţvelgiant į atliktos analizės 

rezultatus bei Varėnos krašto VVG 

tikslus, sudaromas Strategijos rengimo 

planas, numatomas darbo proceso 

organizavimas. 

1 sav. 

Varėnos 

krašto VVG 

taryba ir 

nariai, 

konsultantai 

I etapas. Varėnos 

krašto VVG teritorijos 

situacijos ir poreikių 

analizės atlikimas. 

Pirmasis informacinis 

renginys. 

Socialinės ekonominės situacijos 

analizė apima pagrindinių rodiklių 

duomenų surinkimą, informacijos paiešką 

bei jų analizę ir apibendrinimą. Socialinės 

ekonominės bei gyventojų poreikių analizės 

tyrimai apima tiek kiekybinius, tiek 

kokybinius metodus bei informacijos tipus. 

Teritorijos gyventojų poreikių analizė 

vykdoma trimis lygiais (informacijos 

paieška viešuose išoriniuose informacijos 

šaltiniuose, informacija iš Varėnos krašto 

7 sav. 

Varėnos 

krašto VVG 

taryba ir 

nariai, 

konsultantai 
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VVG bei Varėnos rajono savivaldybės ir 

jai pavaldţių institucijų, tiesioginis 

informacijos rinkimas) ir apima tris etapus 

(ekspertų interviu metodu atliekami 

Varėnos krašto VVG narių bei kaimo 

bendruomenių ir seniūnijų atstovų 

interviu, kiekybinės kaimo bendruomenių, 

gyventojų ir jaunimo apklausos, problemų 

sprendimo galimybių paieška taikant 

„minčių lietaus“ būdą, įtraukiant kaimo 

bendruomenių atstovus). 

Informaciniame renginyje kaimo 

bendruomenėms, savivaldybės 

administracijai ir verslo atstovams 

pristatomi ir aptariami pirmojo etapo 

rezultatai, konsultuojami dalyviai. 

Pagal renginio metu išsakytas pastabas 

ir pasiūlymus atliekamos rengiamos 

Strategijos korekcijos. 

II etapas. Varėnos 

krašto VVG teritorijos 

plėtros vizijos, misijos 

ir strateginių prioritetų 

apibrėţimas, strateginių 

tikslų ir uţdavinių 

suformulavimas bei 

priemonių plano 

sudarymas.  

Antrasis informacinis 

renginys. 

Atliktų analizių pagrindu kuriama 

rajono plėtros vizija, formuluojama 

Varėnos krašto VVG misija, apibrėţiami 

strateginiai prioritetai, numatomi tikslai ir 

uţdaviniai jiems įgyvendinti bei 

sudaromas priemonių planas ir biudţetas. 

Informaciniame renginyje kaimo 

bendruomenėms, savivaldybės 

administracijai ir verslo atstovams 

pristatomi ir aptariami antrojo etapo 

rezultatai, konsultuojami dalyviai. 

Pagal renginio metu išsakytas pastabas 

ir pasiūlymus atliekamos rengiamos 

Strategijos korekcijos. 

4 sav. 

Varėnos 

krašto VVG 

taryba ir 

nariai, 

konsultantai 

III etapas. Strategijos 

įgyvendinimo plano ir 

įgyvendinimo 

prieţiūros mechanizmo 

sudarymas. 

Parengiamas strategijos įgyvendinimo 

prieţiūros mechanizmas, numatant 

konkrečias stebėjimo ir koregavimo 

priemones. 

Parengtas pirminis Strategijos variantas 

pristatomas Varėnos krašto VVG tarybai 

ir nariams, elektroniniu būdu pristatomas 

kaimo bendruomenėms ir verslo 

atstovams. 

Pagal išsakytas pastabas ir pasiūlymus 

atliekamos rengiamos Strategijos 

korekcijos. 

3 sav. 

Varėnos 

krašto VVG 

taryba ir 

nariai, 

konsultantai 
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Uţbaigimas. Galutinis 

strategijos parengimas. 

Strategijos pristatymo 

konferencija. 

Parengiamas galutinis Varėnos krašto 

VVG strategijos dokumentas. 

Strategijos pristatymo konferencijoje 

pristatoma parengta Varėnos krašto VVG 

Strategija. 

1 sav. 

Varėnos 

krašto VVG 

taryba ir 

nariai, 

konsultantai 

 

Kaip matyti iš aukščiau pateikiamos lentelės, Varėnos krašto VVG Strategijos rengimas 

buvo suskirstytas į tris stambius etapus bei vieną pasirengimo ir vieną uţbaigimo etapus. Visuose 

trijuose Strategijos rengiamo etapuose buvo siekiama kuo glaudţiau bendradarbiauti su teritorijos 

gyventojais, kaimo bendruomenių, verslo ir vietos valdţios atstovais. 

 

2 Varėnos krašto VVG teritorijos situacijos ir poreikių analizės 

aprašymas 

2.1 Varėnos krašto VVG teritorijos vientisumas 

Šioje dalyje pateikiamas Varėnos krašto VVG apimamos teritorijos vientisumo socialine, 

ekonomine ir fizine (geografine) prasme aprašymas. 

2.2.1 Socialinis vientisumas 

Varėnos krašto VVG apimamos teritorijos socialinį vientisumą lemia vietos gyventojų 

būdo savybės, kurios suformuotos rajono socialinės ir demografinės būklės – maţas gyventojų 

skaičius ir platus pasiskirstymas rajono teritorijoje, kultūros paveldas, vietos amatų plėtojimas, 

išsaugota unikali gamta, sveika ir saugi aplinka, netradiciniai bei miško gėrybių verslai ir 

laisvalaikio praleidimo įpročiai. 

Ryškiausiai Varėnos rajono teritorijos gyventojai socialine prasme išsiskiria netradiciniais 

verslais, puoselėjamais amatais ir tradicijomis bei kultūriniu paveldu, kurie stipriai paveikė 

gyventojų būdo savybes. 

Ryškiausi Varėnos rajono kultūriniai paminklai ir lankytinos vietos: 

 Dzūkijos nacionalinis parkas – Lietuvos valstybinis parkas, įkurtas 1991 m. gamtiniu 

ir kultūriniu poţiūriu turtingiausioms Dainavos krašto teritorijoms saugoti, tvarkyti bei naudoti. 

Pagrindiniai uţdaviniai – išsaugoti Dainavos krašto gamtinius ir kultūrinius kompleksus, uţtikrinti 

Nemuno ir Merkio santakos upyno ekologinę pusiausvyrą, puoselėti Dzūkijos kultūrines tradicijas, 

propaguoti tradicinius ūkininkavimo metodus ir sudaryti sąlygas paţintiniam turizmui. Parkas yra 

pačiuose Lietuvos pietuose, direkcija – Marcinkonyse. Tai didţiausia saugoma teritorija Lietuvoje, 

kurios plotas – 55 920 ha. Didţioji parko dalis yra Varėnos rajone (apie 95 %), o maţesnioji – 
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Alytaus (apie 4 %) ir Lazdijų (apie 1 %) rajonuose. Parko teritorija prateka Ūla, Merkys, Nemunas. 

Parko teritorija padalinta į 10 girininkijų. Nacionaliniame parke galima susipaţinti su Dzūkijos 

gamtos vertybėmis, šilinių, panemunių ir gruntinių dzūkų buitimi, tradicijomis ir papročiais. Parke 

miškai uţima 85 proc. teritorijos. Yra savitos ţemyninės kopos Marcinkonių, Musteikos, Lyneţerio 

ir Grybaulios apylinkėse, įspūdingi Ūlos ir Nemuno skardţiai, Grūdos ir Straujos slėniai. Parke 

galima pamatyti visą upių ir upelių (iš viso – daugiau nei 30) įvairovę – nuo maţyčių šaltinėlių iki 

Nemuno. Ypač įdomus Skroblaus upelis su gausiais šaltiniais, šaltavandenė Ūla. Dzūkijos 

nacionaliniame parke yra 4 paţintiniai takai. Gausu drevėtų pušų – senovinės bitininkystės reliktų, 

įspūdingas Ūlos akies šaltinis, didţioji Janionių griova, Ūlos skardţiai prasigrauţę pro ţemyninių 

kopų ruoţą. Margionyse, Bobos darţo šaltinyje iš povandeninio urvo prasideda gausiai šaltinių 

vandens maitinamas Skroblus, kurio vandeningumas per 17 km padidėja beveik 100 kartų. Parko 

pakraštyje, prie Čepkelių raisto, yra pastatytas apţvalgos bokštas, iš kurio atsiveria rezervato toliai. 

Ypatingi gamtos ir kultūros paminklai – drevėtos pušys. Jų yra kelios dešimtys – tvirtų, ne visada 

labai aukštų, tačiau turinčių iki 70–90 cm skersmenį. Senieji medţiai įdomūs tuo, kad juose jau 

prieš 100 metų buvo išskaptuotos pailgos vertikalios drevės bitėms gyventi. Kartais tokios drevės 

būdavo iškalamos aukštai nuo ţemės, kad meškos nepasiektų medaus, o patys ţmonės prie jų 

lipdavo specialiu iš pintų virvių pagamintu geiniu. Vėliau bites imta laikyti tokių drevių (dzūkiškai 

– „dravių“) nuopjovose – kelminiuose aviliuose. Dar ir dabar jų galima rasti Musteikos, Margionių 

ir Zervynų kaimuose. Dzūkijos NP yra vieni grybingiausių miškų Lietuvoje (paplitę voveraitės, 

baravykai, ţaliuokės ir kiti grybai), gausu mėlynių. 

Maudytis geriausiai tinka Lizdų, Gelovinės, Pakelinio, Ešerinio, Mekšrinio, Kastinio 

eţerai. Baidarėmis galima plaukti Ūla ir Merkiu. Plaukiant Ūla, parko direkcijoje reikia įsigyti 

mokamą leidimą. Siūlomi 4 maršrutai dviratininkams, vienas jų paţenklintas. Dviračius ir baidares 

nuomoja Marcinkonių informacijos centras. Keliaujantiems pėsčiomis paţymėti 6 maršrutai. Įrengta 

15 stovyklaviečių, daţniausiai prie nedidelių šio krašto eţerų bei upių ir prie šaltavandenių šaltinių. 

Marcinkonyse, etnokultūros ir gamtosauginio švietimo centro svečių kambariuose galima apsistoti. 

Yra kelios kaimo turizmo sodybos. Organizuojamos ekskursijos, tradicinių amatų mokymai, 

teikiamos gidų paslaugos. Kelionę pėsčiomis labai patogu pradėti iš Zervynų ar Marcinkonių 

geleţinkelio stotelių ir pėsčiomis pasiekti giriose paklydusius etnografinius kaimus, daug „sravių“ 

upelių ir „šalcinių“. Marcinkonyse galima trumpai pasivaikščioti 3,6 km Girinio sveikatingumo 

taku, o aplink kaimą veda 13 km paţymėtas takas. 

Į Dzūkijos nacionalinio parko teritoriją patenka Nemuno, Liškiavos, Merkio, Ūlos, 

Kapiniškių, Lizdų ir Glyno kraštovaizdţio draustiniai. Taip pat gamtiniai draustiniai, kurie uţima 

10 600 ha, geomorfologiniai draustiniai, kuriuose saugomi charakteringi arba unikalius reljefo 
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elementai. Dzūkijos nacionaliniame parke jie sudaro didţiausią gamtinių draustinių dalį. Išskiriami 

4 draustiniai: Alkūnės kampo, Drevių kampo, Marcinkonių, Šunupio, Uciekos, Gudelių, Pakrykštės, 

Merkinės ir Straujos. Taip pat Dzūkijos nacionaliniame parke išskiriami du (Grūdos ir Netiesų 

draustiniai) hidrografiniai, trys telmologiniai (Bakanauskų, Didţiabalės ir Imškų), botaniniai, 

kultūriniai draustiniai ir Natura 2000 teritorijos bei gamtos paveldo objektai, be to gyvena ir auga 

dalies Lietuvoje saugomų rūšių ir bendrijų atstovai. 

 Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių rezervato teritorijoje įrengtas 1,5 km ilgio 

takas žemyninių kopų ir aukštapelkės gamtai pažinti. 2 km ilgio Merkinės botaninis takas 

prasideda prie Merkinės piliakalnio ir vingiuoja per Merkio ir Nemuno santakos pievas bei miškus. 

Parengti 4 dviračių maršrutai (16–64 km ilgio), vienas jų – po Margionių ir Kapiniškių apylinkes – 

paţymėtas. Marcinkonių informacijos centras nuomoja dviračius. 

 Tinkami maudytis – Merkinės apylinkių eţerai. Upės tinka trumpoms ar ilgesnėms 

kelionėms baidarėmis ir kanojomis. Marcinkonyse siūloma ne tik pernakvoti ar pakeliauti po 

apsnigtus girių kaimelius, bet ir ilgais ţiemos pavakariais pasimokyti tradicinių amatų. Parke 

švenčiamos Joninės, Šv. Roko atlaidai ir Amatų diena Merkinėje, Ūlos vandens turistų maratonas. 

 Musteikos rezervatas yra pietinėje Dzūkijos nacionalinio parko  dalyje, tarp Musteikos 

kaimo ir valstybinio Čepkelių rezervato. Jis apima pelkėtą Musteikos upelio aukštupį ir jį supančius 

miškus.  

Čia Dvarno saloje kyla aukštos ir lieknos, remiančios dangų eglės, kokių nėra kitur 

Lietuvoje, paupių viksvynuose peri gervės, turtinga ţoline augalija išsiskiria juodalksnynai, gausu 

uoksinių paukščių. Musteikos rezervatui priklauso pelkynai, susisiekiantys su Čepkelių valstybiniu 

rezervatu. Populiariausios regyklos yra ant Merkinės, Liškiavos piliakalnių. 

 Povilnio rezervatas yra į pietryčius nuo Zervynų kaimo, Ūlos kairiojo intako Povilnio 

upelio aukštupyje. Jame saugomos Povilnio upelio ištakos, sufoziniai cirkai, kanjoninio tipo upelio 

slėnis. Čia geros sąlygos vandens ir miško paukščiams, savitos šaltinių bendrijos su turtinga samanų 

flora, slėnio eglynuose auga svogūninė dantaţolė, virgininis varpenis, širdinė dviguonė ir kitos 

saugomos augalų rūšys. 

 Skroblaus rezervatas apima Skroblaus upelio vidurupį ir ţemupį tarp Kapiniškių ir 

Dubininko kaimų. Jo tikslas – išsaugoti unikalų pralauţtinio kanjoninio slėnio gamtinį kompleksą, 

Skroblaus upelio ir jo intakų hidrografinę struktūrą ir hidrologinį reţimą. Tarp Kapiniškių ir 

Rudnios kaimų išliko senovinės geleţies liejyklos pėdsakai, ties Aukštagirio vienkiemiu yra unikali 

saugomų augalų rūšių radimvietė, kur nedideliame plote kartu auga raudonasis garbenis, 

didţiaţiedė juodgalvė, tamsialapis skiautalūpis, ţalsvoji naktiţiedė. 
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 Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas yra pietiniame Lietuvos pakraštyje, 

Baltarusijos pasienyje – Katros upe išvesta Lietuvos valstybinė siena taip pat yra ir rezervato pietinė 

riba. Iš šiaurės ir vakarų rezervatas ribojasi su Dzūkijos nacionaliniu parku, rytuose yra apsauginė 

zona. Pagal administracinį Lietuvos suskirstymą Čepkeliai yra Varėnos rajone. Direkcijoje įrengta 

ekspozicija. Rezervato plotas 11 212 ha, aukštapelkė sudaro 54 proc. Direkcija Marcinkonyse. 

Rezervatas įsteigtas 1975 m. siekiant apsaugoti vieną seniausių ir unikaliausių Lietuvos miško 

pelkių, mišku apaugusias ţemynines kopas, reliktinius eţerus, natūralų hidrologinį pelkės reţimą, 

vertingą ir retą gyvūniją ir augaliją. Čepkeliai – unikalus, ţmogaus veiklos maţai paliestas pelkynų 

kompleksas. Didţiausius plotus uţima kimininė aukštapelkė, apaugusi retomis keruţėmis 

pušaitėmis. Rytinėje pelkės dalyje susitelkę daugiau kaip 20 eţerėlių. Pietinėje dalyje aukštapelkė 

pamaţu pereina į ţemapelkės, čia plyti viksvynai, nendrynai ir karklynai. Vakariniame rezervato 

pakraštyje šlapiuose juodalksnynuose ir viksvynuose prasideda Musteikos upelis. Apie jį susitelkę 

eglynai ir mišrūs, uţmirkę miškai. Didesnė rezervato miškų dalis – tai sausi kerpšiliai ir 

brukniašiliai, augantys ant pelkynus supančių kopų. Rezervatas pasiţymi išskirtine buveinių ir rūšių 

įvairove, saugomų augalų ir gyvūnų rūšių gausa. Čia peri rezervato simboliu tapę kurtiniai, yra 

didţiausios Lietuvoje gervių perimvietės. Gamtos ir kultūros paminklai – drevėtos pušys. Rezervate 

lankytis galima tik su rezervato darbuotojais. Paukščių perėjimo metu, nuo balandţio 1 d. iki liepos 

1 d., ekskursijos draudţiamos. Marcinkonyse, rezervato direkcijos pastate, yra Čepkelių rezervato 

gamtos ekspozicija. 

 Akmens amžiaus stovyklavietės. Prie Nemuno, Merkio ir Ūlos gausu akmens amţiaus 

stovyklaviečių. Daţniausiai minimos – Merkinės ir Dereţnyčios stovyklavietės. Merkinės 

stovyklavietės – akmens amţiaus stovyklavietės ir senovinė gyvenvietė Varėnos rajono 

savivaldybės teritorijoje, prie Merkinės miestelio. Rastos trys akmens amţiaus stovyklavietės ir 

senovinė gyvenvietė. Išsamiau tirtos 2 stovyklavietės ir gyvenvietė. Merkinės pirmoji stovyklavietė 

ir gyvenvietė yra į vakarus nuo miestelio, jos plotas apie 2 ha. Merkinės trečioji stovyklavietė yra į 

pietryčius nuo miestelio, jos plotas – 0,6 ha. Dereţnyčios stovyklavietės arba Dereţnyčios 

gyvenvietės – akmens ir bronzos amţiaus stovyklaviečių grupė Varėnos rajono savivaldybės 

teritorijoje, į šiaurės rytus, šiaurę ir šiaurės vakarus nuo Varėnos, Dereţnyčios pakrantėse, 

Moliadugnio ir Gireţerio miškuose. Ţinoma apie 70 stovyklaviečių. 

 Piliakalniai. Istorine praeitimi ir graţiais vaizdais garsūs Merkinės ir Liškiavos 

piliakalniai, Liškiavos alkakalnis. Merkinės piliakalnis – piliakalnis Varėnos rajono savivaldybės 

teritorijoje, Merkinėje, sausumos kyšulyje, 100 m į pietryčius nuo Merkio santakos su Nemunu, 

abiejų upių dešiniuosiuose krantuose, Stangės upelio kairiajame krante. Piliakalnis įtrauktas į 

Kultūros vertybių registrą. Liškiavos piliakalnis – piliakalnis Varėnos rajono savivaldybės 
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teritorijoje, Liškiavos kaimo (Merkinės seniūnija) pietvakariniame pakraštyje, Nemuno kairiajame 

krante. Šis piliakalnis, dar vadinamas Pilies kalnu, yra stačiašlaitė kalva. Iš pietų ir pietryčių jį 

juosia Nemunas, šiaurės ir vakarų pusėje yra daubos. Vakarinėje pusėje esanti apie 17 m gylio 

dauba piliakalnį skiria nuo Liškiavos alkakalnio. Šlaitai nuo Nemuno ir daubų pusės statūs, apie 30 

m aukščio, nuo vakarų ir pietvakarių pusės nuolaidūs, apardyti, 6–7 m aukščio, manoma čia buvus 

supiltą pylimą. Piliakalnio aikštelė pailga, 100 × 50 m dydţio. Jos pietvakariniame ir šiaurės vakarų 

kampuose išliko pilies bokštų liekanų. Piliakalnio šiaurės rytų ir rytinėje papėdėje yra senovės 

gyvenvietė. 

Varėnos rajone dar išskiriami 8 piliakalniai: Barčių piliakalnis, Burbonių kalnai (Voniškių 

piliakalnis, Burbonių piliakalnis), Dubičių piliakalnis (Karalienės Bonos pilis), Giraitės kalnas 

(Mikniūnų kalnas, Zomkakalnis), Kaniavėlės piliakalnis, Krūminių piliakalnis, Radyščiaus 

piliakalnis, Šarūno kalnas. Liškiavos alkakalnis – alkakalnis Varėnos rajono savivaldybės 

teritorijoje, Liškiavos kaimo (Merkinės seniūnija) pietiniame pakraštyje, į šiaurės vakarus nuo 

Nemuno ir Krūčiaus santakos, Nemuno kairiajame krante, greta Liškiavos piliakalnio. Alkakalnis 

dar vadinamas Baţnyčios kalnu. Iš pietų jį juosia Nemunas, iš rytų – Kriūčiaus, iš šiaurės vakarų, 

šiaurės ir šiaurės rytų – Ţvėrinčiaus slėnis, iš vakarų pusės yra dauba. 

 Girinių dzūkų kaimuose apie Marcinkonis išliko tradicinė kaimų struktūra ir 

ţemėnauda, daug vertingų XIX a. pabaigos ir XX a. pradţios pastatų. Musteikos, Zervynų, 

Dubininko, Lyneţerio kaimai paskelbti architektūros paminklais. Šiek tiek apie kiekvieną jų: 

Musteika – kaimas Dzūkijos nacionaliniame parke, Varėnos rajono savivaldybės 

teritorijoje, 12 km į pietus nuo Marcinkonių ir 4 km į rytus nuo Kabelių. Labiausiai į pietus nutolusi 

Lietuvos gyvenvietė. Yra rezervatas su pelkynais. Per kaimą teka pavasariais ištvinstantis 

Musteikos upelis. Į šiaurę nuo Musteikos telkšo tvenkiniai, apylinkėse yra ţemyninės kopos. 

Mišraus plano kaimo struktūra susiklostė XVIII a. antroje pusėje – XX a. pradţioje, ji susideda iš 5 

sodybų grupių – kaimo šiaurinėje ir rytinėje pusėse sodybos išdėstytos padrikai, kitur – pagal 

gatvinio kaimo planą. Išliko XIX a. pabaigoje – XX a. pradţioje vertingų etnografinių pastatų: 

viengalių ir dvigalių pirkių, klėčių su prieklėčiais, tvartų, kluonų. Kaimas pirmą kartą paminėtas 

1785 m. Varėnos dvaro ţemės inventoriuje. XIX a. per kaimą ėjo Vilniaus ir Gardino gubernijų 

riba. XX a. pradţioje kaimas išsiplėtė. Kaime yra daug kelminių avilių, greta kaimo – drevėtų pušų, 

o uţ 4 km į šiaurės rytus nuo kaimo – pusantro kilometro ilgio senovinės bitininkystės takas. 

Dubininkas – maţas etnografinis gatvinis kaimas Dzūkijos nacionaliniame parke, Varėnos 

rajono savivaldybės teritorijos pietvakariuose, 8 km į šiaurės vakarus nuo Marcinkonių, prie Merkio 

intako Skroblaus upelio. Netoli kaimo į Skroblaus upę įteka Duburių upelis. Šiuo metu kaime 

gyvena 6 ţmonės. Kiti – buvusiųjų gyventojų vaikai, čia atvaţiuojantys daţniausiai tik vasarą 
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papoilsiauti. Vietovė yra tinkama turizmui: čia daug miškų, eţerų, upė, rami aplinka, miškuose 

gausu grybų ir uogų, todėl vasarą kaimas sulaukia turistų ir atgyja. Visoms kaimo sodyboms 

būdinga  

tai, kad jų trobesiai suskirstyti į dvi funkcines grupes: gyvenamieji namai bei svirnai ir ūkiniai 

pastatai. Pirmoji grupė nuo antrosios atskirta tvoromis. Ūkiniai pastatai sodybose arba uţ jos ribų 

(kluonai) statyti be kokio nors bendro plano. Gyvenamieji namai, ūkiniai pastatai kartu su ţeldiniais 

formuoja įvairaus kontūro ir dydţio atitvaras arba pusiau uţdaras kiemų erdves, kurių ribas 

paryškina daugybė tvorų. 

 

6 pav. Trys kryţiai (Zervynos) 

Zervynos – etnografinis gatvinis kaimas Varėnos rajone, Dzūkijos nacionalinio parko 

teritorijoje abipus Ūlos upės. Respublikinės reikšmės architektūros paminklas, turintis 48 sodybas, 

kurių 8 paskelbtos etnografinėmis. Zervynas iš visų pusių supa miškai. Link Mančiagirės prie Ūlos 

atsiveria Ūlos skardţiai (gamtos paminklas). XIX a. pradţioje prie kaimo buvo rastos 24 akmens ir 

ţalvario amţių stovyklos. 

Lyneţeris – gatvinis kaimas Dzūkijos nacionaliniame parke, Varėnos rajono pietuose. Tai 

vidury miškų, prie Lyno eţero pietrytinės pakrantės prigludęs 33 sodybų kaimas, architektūros 

paminklas. Lyneţeris pasiekiamas vieškeliais iš Krokšlio, Rudnios ir siaurais, vingiuotais miško 

keliukais iš Marcinkonių ir Zervynų. Kaimo apylinkėse yra ţemyninės kopos, pietuose – Čepkelių 

rezervatas. Aptikta akmens amţiaus stovykla. Lyneţeris – padrikasis kaimas, turintis gatvinio 

išretėjusio kaimo elementų. Kaimas turi architektūros paminklo statusą. Yra 9 paminklinės sodybos, 

jose 37 paminkliniai statiniai, statyti XIX a. pab.–XX a. pr. Kaimo pirkios daugiausia vienagalės, 
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statytos ant akmenų ar stulpelių. Etnografiniais pripaţinta ir daugelis ūkinių pastatų: svirnai su 

rąstelių lubomis, dviaukštis svirnas su balkonėliu, šoniniai ir galiniai kluonai, dauguma su 

keturšlaičiais stogais. 

 

7 pav. Sodybos Lyneţeryje fragmentas 

 Bažnyčios. Savo groţiu garsėja Liškiavos baţnyčios ir vienuolyno kompleksas, 

Merkinės baţnyčia, kur gausu dailės paminklų. 

Liškiavos Švč. Trejybės baţnyčia stovi Liškiavos kaime, 9 km į šiaurės rytus nuo 

Druskininkų, Nemuno kairiajame krante. Baţnyčia yra vėlyvojo baroko stiliaus, graikiško kryţiaus 

plano, kupolinė, su zakristija, 2 bokšteliais. Joje įrengti 7 puošnūs altoriai. Šventorius apmūrytas. 

Jame stovi medinė varpinė. 

Merkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų baţnyčia stovi Merkinės miestelyje, 

netoli jo centro. Baţnyčia gotikinė, po rekonstrukcijos įgavusi baroko bruoţų, bebokštė. Vidus 3 

navų, atskirtų kolonomis. Presbiteriją nuo navų skiria 3 triumfo arkos. Šventoriaus tvora akmenų 

mūro. Vartai su mūrine varpine (XIX a.). Taip pat Merkinės miestelyje yra trikampė aikštė, kurios 

centre stovi Merkinės Viešpaties Kryţiaus cerkvė, pastatyta 1888 m. ant senosios rotušės pamatų 

(veikė iki 1940 m., dabar – muziejus). 

Marcinkonių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado baţnyčia stovi Marcinkonių kaime, 17 km 

į pietryčius nuo Merkinės. Baţnyčia turi neogotikos bruoţų, stačiakampio plano, dvibokštė, su 

apside, 2 bokšteliais. Šventoriuje stovi medinė varpinė, tvora akmenų mūro. Dabartinė medinė 

baţnyčia pastatyta 1880 m..Akmenio kaime stovi Akmenio Nukryţiuotojo Jėzaus baţnyčia. Medinė 
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baţnyčia, savo forma primena didelį gyvenamąjį namą, su trisiene apside, kurios šonuose yra 

zakristija ir prieangis. Prieš baţnyčią stovi stulpinė varpinė. Šventorius aptvertas, vartai plytiniai, su 

arka. Šalia baţnyčios yra kapinaitės. Jose palaidotas liaudies dainų rinkėjas kunigas Juozapas 

Čaplikas (1876–1961). Netoli baţnyčios yra akmuo, vadinamas „Uţkeikta merga“. Dzūkai mano jį 

esant stebuklingą. 

Dubičių kaime stovi Dubičių Švč. Jėzaus Širdies baţnyčia. Baţnyčia istorinė, vyrauja 

neogotikos bruoţai, kryţminio plano, dvibokštė. Vidus 3 navų. Šventoriaus tvora medinių statinių. 

Pirmoji baţnyčia pastatyta tarp 1431 ir 1500 m., dabartinė medinė baţnyčia pastatyta 1909 m. 

 

8 pav. Perlojos Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Pranciškaus Asyţiečio baţnyčia 

Perlojos Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Pranciškaus Asyţiečio baţnyčia stovi Perlojos 

kaime, Merkio dešiniajame krante. Baţnyčia neogotikinė, lotyniško kryţiaus plano, su ţemesne 

trisiene apside, aukštu bokštu bei arkos formos portalu. Šventoriaus tvora akmenų mūro. 

Kabelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų baţnyčia stovi Kabelių kaime. Baţnyčia 

liaudies architektūros formų, stačiakampio plano, dvibokštė, su ţemomis zakristijomis. Šventoriuje 

stovi 2 tarpsnių medinė varpinė. Jo tvora medinių statinių. 

Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo baţnyčia stovi Valkininkų miestelyje. 

Baţnyčia klasicistinė, stačiakampio plano, dvibokštė, su priestatu. Vidus 3 navų. Šventoriuje 



49 

Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams 

 

palaidoti Valkininkų klebonai Juozas Mironas (1865–1918) ir kraštotyrininkas Pranas Bieliauskas 

(1883–1957). Šventoriaus tvora akmenų mūro. 

Ţilinų Šv. Antano Paduviečio baţnyčia stovi Ţilinų kaime, 7 km į šiaurės vakarus nuo 

Valkininkų. 1927 m. pastatyta dabartinė medinė baţnyčia. Įrengta ir dekoruota po Antrojo 

pasaulinio karo. Baţnyčia stačiakampio plano, su 2 masyviais bokštais ir frontonu tarp jų. Viduje 3 

vienodo aukščio navos. 

Taip pat rajonas išsiskiria ir tuo, kad visose seniūnijose gyventojų skaičius ţenkliai 

nesiskiria, rajono gyventojai pasklidę retai po teritoriją. Panašūs ir plėtojami verslai, kurie taip pat 

lemia būdo savybes, tai ţemės (dauguma gyventojų ūkininkauja maţuose asmeninio ūkio ţemės 

sklypuose) ir miškų ūkis, gyventojų aptarnavimas, grybų ir uogų rinkimas bei supirkimas, liaudies 

amatai. 

Varėnos rajone aktyvią veiklą vykdo kaimo bendruomenės, kurios nuolat dalyvauja 

įvairiuose konkursuose ir programose, siekdamos gauti finansavimą rengiamiems projektams 

įgyvendinti. Šiais metais įsikūrusi Varėnos krašto VVG sudarys sąlygas didesnės apimtiems 

bendruomenių projektų įgyvendinimui, taigi kartu su kaimo bendruomenėmis spręs Varėnos rajono 

kaimo gyventojų problemas, gerins jų gyvenimo kokybę, skatins verslo plėtrą, taip siekdama 

komplesiškai plėtoti rajono gyvenvietes. Skiriamos investicijos garantuos efektyvų kaimų 

modernizavimo ir jų atskirties nuo miestų maţinimo rezultatą, kas leis sustiprinti kaimo gyventojų 

pasitikėjimą viešojo gyvenimo permainų realumu ir nauda. 

2.2.2 Ekonominis vientisumas 

Varėnos rajono VVG apimamos teritorijos ekonominį vientisumą taip pat lemia rajono 

specifika, t.y. retai apgyvendintame rajone nėra ryškiai išsiskiriančios gyvenvietės, kuri darytų 

stiprią įtaką visos teritorijos ekonominei plėtrai. Rajone plėtojami senieji amatai, kurių dirbiniais ir 

prekiaujama. 

Ilgus šimtmečius materialinio gyvenimo pagrindas buvo miškinė – dirvoninė ţemdirbystė 

ir verslai susiję su miško gėrybių naudojimu. Šiuose kraštuose ţmonės vertėsi ţemdirbyste, bet tai 

nebuvo pagrindinis verslas, nes iš gaunamo derliaus gyventojai negalėdavo išsimaitinti. Remiantis 

XIX a. antrosios pusės duomenimis, čia buvo sėjami ţieminiai ir vasariniai rugiai, grikiai, linai, 

lęšiai, sodinamos bulvės. Nuo seno smėlingoje Dzūkijoje miškas buvo pagrindinis gyventojų 

pragyvenimo šaltinis. Ţiemą ţmonės kirto medţius, tašė sienojus, gamino pabėgius, pavasarį 

ţvejojo, vasarą uogavo, medţiojo, dţiovintus grybus parduodavo net tolimų Rusijos gubernijų 

pirkliams, plukdė sielius, darė namų apyvokos daiktus. Drevininkai medţiuose įsirengdavo dreves, 

kopinėjo medų, turėjo savo papročius, savą teisę. Drevinės bitininkystės verslas išliko iki šių dienų, 
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nors drevinė bitininkystė jau nuo XVII–XVIII a. uţleido savo pozicijas naminei bitininkystei. Nuo 

XX a. ketvirtojo dešimtmečio rajone klestėjo keramikos amatas. Miško kirtimas – seniausias išlikęs 

iki šių vietos verslas. Rajonas garsus ir medţio meistrais, kurių dirbiniai labai įvairūs – pradedant 

trobesiais, kryţiais ir baigiant įvairiais buitiniais reikmenimis. Čia galima dar rasti ţvakių liejamų 

senuoju būdu ,,su lanku”. Tai senas būdas, (manoma, kad nuo XIV a.) išlikęs šilinių dzūkų 

kaimuose. Dabartinių ţvakių liejikų, gyvenančių Dzūkijos nacionaliniame parke, pagrindinė ţaliava 

vaškui gauti yra seni koriai, sudegusios ţvakės arba parafinas. Labiausiai Varėnos rajonas išsiskiria 

miško gėrybių rinkimu. Jau XVII–XVIII a. dţiovintais grybais buvo atiduodama dalis duoklės 

kunigaikščiui ir dvarams. Jie buvo pardavinėjami aplinkiniuose turguose. O XIX a. antroje pusėje 

nutiesus geleţinkelį, supirkėjai iš Marcinkonių, Zervynų ir kitų aplinkinių kaimų dţiovintus 

baravykus gabendavo į Vilnių, Varšuvą, Peterburgą. Marcinkonių kaimo valstiečiai grybingais 

metais nebedirbdavo lauko darbų, o visą laiką skirdavo grybų rinkimui. Gyventojai miškuose 

uogaudavo. Vertingiausias didţiosios girios turtas – spanguolės. Jas nuo seno rinko dauguma 

vietinių gyventojų. Uogos būdavo perrenkamos, supilamos ant namo aukšto ir ţiemą ar net pavasarį 

parduodamos. Dar vienas labai senas verslas – vaistaţolių rinkimas. Seniausiai vaistaţoles rinko 

ţolininkai, ţiniuonės, senutės. Tai buvo liaudies medicinos pagrindas. Vaistaţolės buvo 

pardavinėjamos aplinkiniuose kaimuose, jas plačiai naudojo nuo XIX a. įsikūrusios vaistinės. XIX 

a. pabaigoje ir pirmoje XX a. pusėje, didėjo jų paklausa. Pagerėjus susisiekimui (nutiesus 

geleţinkelius) Vilniuje iki Antrojo pasaulinio karo kasmet birţelio 23 d. ir 24 d. vykdavo didelės 

vaistinių augalų mugės, į kurias suvaţiuodavo pirkliai iš Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos miestų bei 

iš tolimesniojo uţsienio. Didţioji dalis vaistaţolių buvo surenkama Didţiojoje girioje. 

Svarbu, kad visas Varėnos rajonas dėl geografinių savybių, gamtos ir kultūros paveldo 

objektų, geros kelių infrastruktūros itin tinkamas laisvalaikio organizavimui, turizmo paslaugas 

teikiančių įmonių kūrimui ir plėtrai. Tačiau prasta kaimo vietovių viešoji infrastruktūra, 

nesutvarkyta aplinka, neteikiamos ar nekokybiškai teikiamos aptarnavimo paslaugos nesudaro 

sąlygų Varėnos rajono turizmo sektoriaus išnaudojimui ir ekonomikos plėtrai, pritraukiant tiek 

turistų lėšas, tiek privataus sektoriaus investicijas. Pašalinus šiuos trūkumus būtų sukurta aplinka, 

kuri ne tik pagerintų gyventojų gyvenimo kokybę, bet ir skatintų rajono plėtrą. Taip pat svarbu 

plėtoti vietos amatininkų tinklą bei jiems ir vietiniams gyventojams, uţsiimantiems miško gėrybių 

rinkimu, sudaryti sąlygas savo dirbinius ir surinktas gėrybes parduoti turistams, pakeleiviams, kitų 

gyvenviečių gyventojams. 
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2.2.3 Geografinis vientisumas 

Varėnos krašto vietos veiklos grupės teritorija apima Varėnos rajono savivaldybę (ţr. 11 

pav.), išskyrus Varėnos miestą. Varėnos rajonas yra pietų Lietuvoje, Alytaus apskrityje, pasienyje 

su Baltarusija. Administracinis centras – Varėnos miestas. 

  

9 pav. Varėnos rajono savivaldybės teritorija 

Rajonas sudarytas 1950 m. birţelio 20 d. iš buvusios Varėnos apskrities 22 apylinkių. Iki 

1953 m. priklausė Vilniaus sričiai. 1955 m. Varėnos rajonui perduotos panaikinto Druskininkų 

rajono 5 apylinkės, 1959 m. panaikinto Daugų rajono 1 apylinkė, 1962 m. – Eišiškių rajono 5 

apylinkės. 1977 m. sujungtos 2 apylinkės. 1960, 1973, 1984 m. neţymiai pakeistos rajono ribos. 

1995 m. įsteigta Varėnos rajono savivaldybė. 1999 m. pietvakarinė dalis (Grūto, Švendubrės ir 

Viečiūnų kadastrinės vietovės – Ratnyčios seniūnija) perduota naujai Druskininkų savivaldybei. 

2009 m. įsteigtos 63 seniūnaitijos. 

11 lentelė. Varėnos rajono savivaldybės teritorinio suskirstymo raida 

Metai Plotas, km² Gyventojų sk. Suskirstymas Gyvenvietės 

1950 968  22 apylinkės  

1954   9 apylinkės  

1959  41 956 15 apylinkių  

1963   13 apylinkių  

1970  43 145   

1972   14 apylinkių  

1976 2 416 41 900   

1979  40 352   
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Metai Plotas, km² Gyventojų sk. Suskirstymas Gyvenvietės 

1987 2 417 39 800 11 apylinkių 

 1 miestas: Varėna 

 2 miesteliai: Merkinė, 

Valkininkai 
 307 kaimai 

 13 viensėdţių 

 1 geleţinkelio stoties 

gyvenvietė 

1989 2 417 37 908 9 kaimo apylinkės 
 1 miestas 

 350 kaimo vietovių 

2001 2 218 31 137 

8 kaimo seniūnijos: Jakėnų 

seniūnija, Kaniavos seniūnija, 

Marcinkonių seniūnija, Matuizų 

seniūnija, Merkinės seniūnija, 

Valkininkų seniūnija, Varėnos 

seniūnija, Vydenių seniūnija 

 1 miestas 

 2 miesteliai 

 313 kaimų 

 6 viensėdţiai 

 1 geleţinkelio stoties 

gyvenvietė 

Nuo seno Lietuvoje buvo istoriškai susiformavęs gana tolygus gyvenamųjų vietovių 

tinklas ir kartu gana tolygus gyventojų pasiskirstymas. Visą teritorijų planavimo procesą ir 

procedūras, o kartu ir teritorinės plėtros procesus reguliuoja 1995 metais priimtas Lietuvos 

Respublikos teritorijų planavimo įstatymas bei jo poįstatyminiai aktai. Siekiant uţtikrinti 

subalansuotą teritorinę plėtrą, neabejotinai svarbus yra įstatyme įtvirtintas visuomenės dalyvavimo 

priimant sprendimus principas. Svarbi Teritorijų planavimo įstatymo nuostata yra reikalavimas, kad 

planuojama ūkinė veikla, taip pat ir urbanistinė plėtra, būtų įvertinta dėl jos pasekmių socialiniu, 

ekonominiu, aplinkosauginiu bei kitais aspektais. 

Varėnos rajono gyvenamųjų vietovių faktinę sistemą sudaro Varėnos miestas (sistemos 

centras, Statistikos departamento duomenimis 2009 m. pradţioje čia gyveno 10 176 asmenys), 2 

miesteliai – Merkinė (1 434 gyventojai) ir Valkininkai (544 gyventojai) – bei 320 kaimų. 

Varėnos rajone yra aštuonios seniūnijos: Jakėnų, Kaniavos, Marcinkonių, Matuizų, 

Merkinės, Valkininkų, Varėnos ir Vydenių. 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Var%C4%97na
http://lt.wikipedia.org/wiki/Merkin%C4%97
http://lt.wikipedia.org/wiki/Valkininkai
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Varėnos seniūnijos pagal plotą
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10 pav. Varėnos rajono savivaldybės seniūnijos pagal plotą 

Šaltinis: sudaryta remiantis Statistikos departamento duomenimis 

 Varėnos seniūnijoje 1999 m. buvo 53 kaimai ir miesteliai. Varėnos seniūnijos teritorija 

– daugiau negu 37 tūkst. ha, beveik 30 % teritorijos uţima miškai, 63,3 % – ţemės ūkio naudmenos. 

 Jakėnų seniūnijoje yra 29 kaimai. Jakėnų seniūnijos plotas – 25 tūkst. ha, iš jų 69 % 

uţima miškai, 27 % – ţemės ūkio naudmenos, 1,7 % - vandenys. 

 Kaniavos seniūnijoje yra 41 kaimas. Kaniavos seniūnijos plotas – daugiau negu 26 

tūkst. ha, 70 % teritorijos uţima miškai, 25 % – ţemės ūkio naudmenos, 5 % – vandenys. 

 Marcinkonių seniūnijoje yra 26 kaimai. Seniūnijos plotas – 55 tūkst. ha, 80 % 

teritorijos uţima miškai, 17 % – ţemės ūkio naudmenos. 

 Matuizų seniūnijoje yra 28 kaimai. Seniūnijos plotas – beveik 15 tūkst. ha, 80 % 

teritorijos uţima miškai, 16 % – ţemės ūkio naudmenos. 

 Vydenių seniūnijoje yra 33 kaimai. Seniūnijos plotas – 15 tūkst. ha, 70 % teritorijos 

uţima miškai, beveik 30 % – ţemės ūkio naudmenos. 

 Merkinės seniūnijoje yra 80 kaimų. Plotas – 40 tūkst. ha, 62 % teritorijos uţima 

miškai, 35 % – ţemės ūkio naudmenos. 

 Valkininkų seniūnijoje yra 17 kaimų. Seniūnijos plotas – 15,6 tūkst. ha, 72 % 

teritorijos uţima miškai, 27 % – ţemės ūkio naudmenos. 
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Teritorijų pasiskirstymas tarp miškų, žemės ūkio naudmenų ir kitos žemės
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11 pav. Varėnos rajono savivaldybės seniūnijų teritorijos pasiskirstymas tarp miškų,  

ţemės ūkio naudmenų ir kitos ţemės 

Šaltinis: sudaryta remiantis Statistikos departamento duomenimis 

Dauguma Varėnos rajono seniūnijų pasiţymi dideliu miškingumu – net 7 iš 8 seniūnijų 

miškai uţima daugiau nei 60 proc. seniūnijos ploto. Itin miškingos Marcinkonių ir Matuizų 

seniūnijos, kuriose miškai dengia daugiau nei 80 teritorijos. 

2.2 Varėnos krašto VVG teritorijos analizė 

Didţiąją Varėnos rajono dalį dengia miškai (Dainavos giria) ir pelkynai (Čepkelių raistas). 

Teritorija retai apgyvendinta, tai didţiausia plotu ir rečiausiai apgyvendinta savivaldybė Lietuvoje. 

Pro rajoną teka Nemunas su dešiniuoju intaku Merkiu. Telkšo 144 Varėnos rajono eţerai (didţiausi 

– Ilgis, Nedingis, Lavysas, Glėbas), 12 tvenkinių. Didţiausias miškas – Dainavos giria. Yra 

Skroblaus hidrologinis, Merkinės (dalis) ichtiologiniai draustiniai. 

 

12 pav. Seniūnijos Varėnos rajono savivaldybėje 
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Rajono plotas yra 2 218 kv. km. (2 218 tūkst. ha). Iš jų net 65,7 % uţima miškai, 22,6 % – 

ţemdirbystės plotai, 2,4 %. – pramonės įmonės ir keliai, 2,2 %. – vandenys, 1,2 % - miestai ir 

gyvenvietės, 5,9 % - kitos paskirties plotai. Tai pats didţiausias ir miškingiausias Lietuvos rajonas. 

Rajonas suskirstytas į 8 seniūnijas: Jakėnų, Kaniavos, Marcinkonių, Matuizų, Merkinės, 

Valkininkų, Varėnos, Vydenių. 

2.2.1 Varėnos rajono savivaldybės demografinė situacija 

Pagal Statistikos Departamento duomenis 2009 m. pradţioje Varėnos rajone gyveno 

27 986 asmenys, o tai yra 1,8 proc. maţiau nei 2008 m. (gyventojų skaičiaus sumaţėjimas Lietuvos 

Respublikoje minėtu laikotarpiu – 0,5 proc.) ir net 10,3 proc. maţiau nei 2001 m. Šalyje gyventojų 

nuo 2001 m. sumaţėjo beveik 4 proc., Alytaus apskrityje – nuo 2001 m. čia gyventojų sumaţėjo 

apie 6,8 proc. Taigi Varėnos rajone stebimos itin ryškios gyventojų skaičiaus maţėjimo tendencijos. 
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13 pav. Gyventojų skaičiaus pokytis lyginant su ankstesniais metais 2002–2009 m. 

Šaltinis: sudaryta remiantis Statistikos departamento duomenimis 

2009 m. pradţioje apie 52,7 proc. rajono gyventojų buvo moterys ir 47,3 proc. – vyrai. 

Lyginant su 2001 m. šis santykis beveik nepakito pakito moterų skaičiaus naudai – per 9 metus 

moterų skaičius padidėjo 0,7 proc. punkto. Atsiţvelgiant į gyventojų sudėtį pagal amţių ir jos 

tendencijas (22 proc. gyventojų yra 65 metų ir vyresni, ši dalis neţymiai auga) bei vidutinę tikėtiną 

gyvenimo trukmę (Statistikos Departamento duomenimis, vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė 

Alytaus apskrityje 2008 m. buvo: vyrui – 65,56 m., moteriai – 78,30 m.), galima daryti prielaidą, 

kad didėjant vyresnių gyventojų daliai, didėja ir moterų gyventojų dalis. 

Varėnos rajono savivaldybė priskiriama kaimiškoms vietovėms – Statistikos 

Departamento duomenimis, apie 63,6 proc. šios teritorijos gyventojų gyvena kaimiškose vietovėse. 



56 

Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams 

 

Tuo tarpu Alytaus apskrityje santykis tarp kaimo ir miesto gyventojų maţesnis ir tiriamu laikotarpiu 

sudarė vidutiniškai apie 41 proc. ir 59 proc. su neţymiais nukrypimais. Lietuvos Respublikos 

bendras vidurkis taip pat svyravo itin neţymiai – 2001–2009 m. laikotarpiu vidutiniškai apie 67 

proc. asmenų gyveno miestuose. 

Kaimiškos vietovės pasiţymi neurbanizuotu kraštovaizdţiu, maţiau paliesta gamta, 

švaresne aplinka ir pan. Tačiau kartu iškyla ir tokios problemos, kaip nesubalansuota kaimų plėtra, 

neefektyvus verslo ir ūkių vystymas šiose teritorijose, taip pat daţnai kaimo vietovių plėtrą stabdo ir 

prastos būklės vietos infrastruktūra, nesutvarkyta gyvenamoji aplinka, neaktyvios arba neturinčios 

sąlygų savo veiklai plėtoti vietos bendruomenės. 
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14 pav. Gyventojų sudėties pagal amţiaus grupes palyginimas 2009 m. 

Šaltinis: sudaryta remiantis Statistikos departamento duomenimis 

Nuo 2001 m. stebimas vaikų, t.y. gyventojų iki 15 metų amţiaus, skaičiaus maţėjimas tiek 

atskiruose rajonuose, tiek ir visoje šalyje. Bendrai Lietuvos Respublikoje, ši dalis bendrame 

gyventojų skaičiuje laikotarpyje nuo 2001 m. iki 2009 m. sumaţėjo 4,6 proc. punktais (nuo 19,7 

proc. iki 15,1 proc.). Varėnos rajone per atitinkamą laikotarpį vaikų dalis bendrame gyventojų 

skaičiuje sumenko 4,5 proc. punkto. Rajone pastebima ir kita demografinė problema – gyventojų 

senėjimas. Net 21,9 proc. rajono gyventojų 2009 m. pradţioje buvo vyresni nei 65 metų amţiaus; 

šis rodiklis gerokai lenkia tiek apskrities, tiek šalies rodiklius. 

Gyventojų senėjimas sukuria papildomas socialines problemas, lėtėja ekonomikos plėtra, 

gyvenimo kokybės augimas. Akivaizdu, jog būtina imtis priemonių siekiant atjauninti rajono 

gyventojų struktūrą kuriant ir uţtikrinant geresnę gyvenimo kokybę, sudarant sąlygas verslui pradėti 

ir plėtoti, skatinant vietos gyventojų socialinį aktyvumą. 
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12 lentelė. Natūrali gyventojų kaita 2001–2008 m. 

 
Lietuvos Respublika Alytaus apskritis Varėnos rajonas 

2001 m. 2008 m. 2001 m. 2008 m. 2001 m. 2008 m. 

1 000-iui 

gyventojų tenka 

gimusių 

9,1 10,5 9,3 8,9 9,1 8,3 

1 000-iui 

gyventojų tenka 

natūralios 

gyventojų kaitos 

-2,5 -2,6 -2,8 -5,3 -5,9 -10,7 

Šaltinis: sudaryta remiantis Statistikos departamento duomenimis 

Remiantis 12 lentelės duomenimis, galima teigti, kad 1000-iui gyventojų tenkanti gimusių 

dalis Lietuvoje 2001 m. lyginant su 2008 m. Išaugo, nors natūrali kaita, tenkanti 1000-iui gyventojų 

šalyje neţymiai, bet sumaţėjo. Gimstamumas, tenkantis 1000-iui gyventojų Varėnos rajone nuo 

2001 m. iki 2008 m. sumaţėjo 9 procentiniais punktais, 0,8 gimusiuoju, tenkančiu 1000-iui 

gyventojų.. Sparčiai maţėjantį gyventojų skaičių Varėnos rajone atskleidţia natūralios kaitos 

rodiklis 1000-iui gyventojų. Šis rodiklis Varėnos rajone yra maţiausias iš visų Alytaus apskrities 

savivaldybių. Nuo 2001 m. Šis rodiklis sumaţėjo 44,9 proc., tai rodo spartų gyventojų skaičiaus 

maţėjimą Varėnos rajone. Tokią situaciją Varėnos rajone lemia maţėjanti gimstančiųjų, tenkančių 

1000-iui gyventojų , dalis. Be to, Varėnos rajone mirtingumas, tenkantis 1000-iui gyventojų yra 

didţiausias Alytaus apskrityje 19,0 mirusiųjų 1000-iui gyventojų, kai tuo tarpu Lietuvoje šis 

rodiklis 2008 m. tesiekė 13,1. 

Didelis mirtingumas bei maţas gimstamumas lemia labai nedidelę natūralią gyventojų 

kaitą Varėnos rajone. Labai svarbu gerinti viešąją infrastruktūrą Varėnos rajone, gerinti gyvenimo ir 

darbo sąlygas, tam, kad būtų skatinamas naujų gyventojų atsikraustymas bei jau esančių gyventojų 

demografinės situacijos gerėjimas, gyventojų skaičiaus augimas. Labai svarbu skatinti investicijas, 

kurios prisidės prie naujų darbo vietų kūrimo, ekonominės situacijos gerėjimo. Ţinoma, maţėjant 

gyventojų skaičiui, tuo pačiu ir potencialių prekių ir paslaugų pirkėjų skaičiui, sudėtingėja naujų 

investicijų pritraukimas, nes maţėja rinka. 
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Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio palyginimas
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15 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo uţmokesčio palyginimas litais, 2006 m., 2007 m.  

Šaltinis: sudaryta remiantis Statistikos departamento duomenimis 

Taip pat galima išskirti ir tai, kad gimstamumas susijęs ir su gaunamomis pajamomis bei 

jų augimu (vaikui išlaikyti reikalingos pastovios pajamos, kurių poreikis jam augant didėja, todėl 

sprendimas „susilaukti kūdikio ar ne“ priklauso nuo tėvų galimybių jį vėliau pilnavertiškai auginti), 

o Alytaus apskrityje ir atskirai Varėnos rajono savivaldybėje, nors pajamos ir didėjo, be to, netgi 

sparčiau nei šalyje (lyginant vidutinį mėnesinį bruto darbo uţmokestį 2006 ir 2007 m. minėtas 

rodiklis Lietuvos Respublikoje išaugo 20,5 proc., Alytaus apskrityje – 22,7 proc., Varėnos rajono 

savivaldybėje – 12,3 proc.), vis dėlto, Varėnos rajono savivaldybėje išlieka apie 21,7 proc. atotrūkis 

nuo šalies vidurkio. Taip pat nereikėtų pamiršti ir to, kad Lietuvoje vis dar ryškus skirtumas tarp 

darbo uţmokesčio miesto ir kaimo vietovėse. Atsiţvelgiant į tai, galima daryti prielaidą, kad 

Alytaus apskrities maţiau urbanizuotose vietovėse, kartu Varėnos rajono savivaldybėje, realus 

darbo uţmokestis nesiekia respublikos vidurkio. Svarbu ir tai, kad realų gimusiųjų, tenkančių 1 000 

gyventojų rodiklį, ţinoma įtakoja ir pats gyventojų skaičius, t. y. gyventojų skaičiui maţėjant (esant 

dideliam mirtingumui) net ir nekintant gimstančių kūdikių skaičiui per metus, minėtas rodiklis 

didėja, taigi, jo didėjimu negalima būtų grįsti Lietuvos Respublikos ar atskiros administracinės 

teritorijos demografinės padėties gerėjimo. 

Demografinės situacijos gerėjimas priklauso nuo sukuriamų šeimų skaičiaus kitimo, todėl 

svarbu yra aptarti santuokų ir ištuokų skaičiaus kitimus Varėnos rajone. 
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16 pav. Santuokų skaičiaus kitimas 2001–2008 m. 

Šaltinis: sudaryta remiantis Statistikos departamento duomenimis 

Remiantis pateiktu 16 paveikslu, matyti, kad santuokų skaičius šalyje nuo 2001 m. metų 

didėja, Alytaus apskrityje santuokų skaičius svyravo kiekvienais metais. Santuokų skaičius Varėnos 

rajone taip pat kito netolygiai, jeigu lygintume 2007 m. su 2008 m., santuokų skaičius Varėnos 

rajone sumaţėjo 12,5 proc., kai tuo tarpu šalyje šis rodiklis tolygiai didėja. Ţinoma, viena iš 

prielaidų, kodėl sumaţėjo santuokų skaičius, yra sparčiai maţėjantis gyventojų skaičius Varėnos 

rajone Natūralu, kad maţėjant gyventojų skaičiui, maţėja ir santuokų skaičius. 
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17 pav. Ištuokų skaičiaus kitimas, tenkantis 1000-iui gyventojų, 2001–2008 m. 

Šaltinis: sudaryta remiantis Statistikos departamento duomenimis 
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Remiantis 17 paveikslu, galime teigti, kad ištuokų skaičius kinta labai neţymiai nuo 

2001 m., panaši situacija ir Alytaus apskrityje. Tuo tarpu Varėnos rajone ištuokų skaičius nuo 

2001 m. iki 2008 m išaugo 19 proc. Situacija Varėnos rajone 2008 m. buvo tokia pati kaip šalyje, 

ištuokų skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų, 2008 m. buvo 3,1. 

Varėnos rajone ištuokų skaičius didėja, tokią išvadą galima daryti remiantis pateiktais 

statistiniais duomenimis: 2007 m. santuokų skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų, buvo didesnis 

nei 2008 m., tuo tarpu ištuokų skaičius buvo didesnis 2008 m. Vadinasi, maţėjant santuokų 

skaičiui, ištuokų skaičius didėja. 

2.2.2 Darbo rinkos tendencijos 

Naujausiais Statistikos Departamento prie LR Vyriausybės duomenimis 2008 m. Varėnos 

rajono savivaldybėje apie 600 darbingo amţiaus gyventojų buvo bedarbiai. 2008 m. vis blogėjant 

Lietuvos ekonominei situacijai, nedarbo lygis tiek šalyje, tiek ir Varėnos rajono savivaldybėje 

sparčiai augo – per metus nedarbas šalyje išaugo 4,7 proc. punkto, tačiau išliko dideli teritoriniai 

nedarbo skirtumai. 

 

18 pav. Nedarbo lygio ţemėlapis, 2009 m. lapkričio mėn. 

Šaltinis: Lietuvos darbo birţos duomenys 
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2008–2009 metais nedarbas augo visose šalies teritorijose. Skirtumas tarp aukščiausio ir 

ţemiausio nedarbo teritorijų 2009 m. lapkričio pradţioje sudarė 11,4 proc. punkto, tuo tarpu 

2008 m. spalio pradţioje šis skirtumas buvo 8,3 proc. punkto. 

Numatoma, kad besiregistruojančių Varėnos darbo birţoje bedarbių struktūroje 2010 m. 

padidės bedarbių vyrų dalis, jų tarpe augs ne tik neseniai praradusių darbą asmenų, bet ir jaunų iki 

25 amţiaus, bedarbių vyrų skaičius. Vyrų ir moterų nedarbo skirtumai maţės. Taip pat išaugs 

papildomai remiamų bedarbių (63,7 proc. visų besiregistruojančių bedarbių) ir asmenų, gyvenančių 

kaimo vietovėse skaičius (66,34 proc. nuo visų besiregistruojančių bedarbių). Nemaţės ir 

nekvalifikuotų bedarbių dalis, kadangi įmonės pirmiausia atleis ţemiausios kvalifikacijos asmenis. 

 

19 pav. Įsidarbinimo galimybės 2009 m. Varėnos rajone 

Šaltinis: Lietuvos darbo birţos duomenys 

19 paveiksle pateikiamos Lietuvos darbo birţos prognozės, kokios specialybės bus 

paklausiausios 2010 m. darbo rinkoje, pateikiama tiek darbininkų grupės, tiek specialistų grupės. 

Darbuotojų grupės sugrupuotos pagal tikimybę rasti darbą 2010 m., yra išskiriamos trys tikimybių 

grupės maţa, ribota ir didelė tikimybė. 
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Nedarbo lygis Varėnos rajone sparčiai didėja, 2009 m. nuo spalio 1 d. iki lapkričio 1 d. 

nedarbo lygis Varėnos rajone išaugo 1,8 proc., 2009 m. lapkričio 1 d. nedarbo lygis Varėnos rajone 

buvo 10,5 proc. Situacija Lietuvoje buvo šiek tiek blogesnė, 2009 m. lapkričio 1 d. nedarbo lygis 

Lietuvoje buvo 10,9 proc., per vieną mėnesį jis išaugo 0,6 proc. punktais. Būtina gerinti rajono 

infrastruktūrą (visais aspektais), siekiant pritraukti išorinį finansavimą, sudominti potencialius 

investuotojus, galinčius sukurti naujas darbo vietas vietovėje. 

Bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų
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20 pav. Bedarbių procentas nuo darbingo amţiaus gyventojų dinamika 

Šaltinis: Varėnos darbo birţos duomenys 

 

Nagrinėjant darbo rinkos tendencijas 2004–2009 metais (ţr. 20 pav.), matyti, kad 

gyventojų uţimtumas 2004-01-01–2007-07-01 laikotarpiu didėjo ir bedarbių procentas nuo 

darbingo amţiaus gyventojų buvo pasiekęs 2,6 proc. lygį, tačiau pasaulio ekonomikos krizei 

paveikus ir Lietuvos rinkas, šis rodiklis ėmė sparčiai augti ir 2009 m. viduryje viršijęs 2004 m. 

pradţios lygį, 2010 m. pradţioje pasiekė net 12,6 proc. 

13 lentelė. Varėnos darbo birţos duomenys (2010-01-01) 

Rodiklio pavadinimas Rodiklis 

1. Įregistruota ieškančių darbo asmenų 2485 
2. Įregistruota bedarbių, iš jų: 2066 
2.1. moterys 873 (42,2%) 
2.2. vyrai 1193 (57,8%) 
2.3.jaunimas 270 (13,1%) 
2.4. absolventai 35 (1,7%) 
2.5. gyvenantys kaime 1226 (59,3%) 
2.6. ilgalaikiai bedarbiai 331 (16%) 
2.7. papildomai remiami 1118 (54,1%) 
2.8. vyresni nei 50 m. bedarbiai 533 (25,8%) 
2.9. dalyvauja aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse 172 (8,3 %) 
2.10. gauna nedarbo draudimo išmokas 548 (26,5 %) 

Šaltinis: Varėnos darbo birţos duomenys 
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Varėnos darbo birţos duomenimis, 2010 m. sausio 1 d. Varėnos rajono savivaldybėje buvo 

2 485 ieškantys darbo asmenys. Įregistruotų bedarbių skaičius – 2 066. Bendras bedarbių santykis 

su darbingo amţiaus gyventojais – 12,6 proc. (detaliau ţr. 13 lentelę.). 

2.2.3 Socialinė ir sveikatos apsauga ir paslaugos Varėnos rajone 

Gyventojų amţiaus struktūros pokyčiai, nestabili ekonominė situacija šalyje kelia naujas 

socialines problemas, auga naujų socialinių paslaugų teikimo, įvairių socialinių išmokų gavimo 

poreikis. Siekiant gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją, plėtoti neįgaliųjų reabilitaciją ir ugdymą, 

aplinkos prieinamumą, uţimtumą, jų medicininį, socialinį ir techninį aptarnavimą, neįgaliesiems 

teikiamos profesinės reabilitacijos paslaugos, vykdoma Nacionalinės ţmonių su negalia socialinės 

integracijos 2003–2012 metų programa, Būsto pritaikymo ţmonėms su negalia 2007–2011 metų 

programa bei kitos neįgaliųjų socialinės integracijos politikos įgyvendinimo priemonės. 

Statistikos departamento duomenimis, 2008 m. Lietuvoje veikė apie 350 socialinių 

paslaugų įstaigų. 2009 m. Varėnos rajono savivaldybėje veikė 23 socialinės paskirties įstaigos, 

teikiančios bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas rajono gyventojams (ţr. 1 priede). 

Remdamasi tarptautine patirtimi, Lietuva vykdo laipsnišką ir kryptingą visuomenės 

sveikatos prieţiūros reformą, kurios tikslas – uţtikrinti efektyvų ligų prevencijos ir kontrolės 

sistemos funkcionavimą, sveikatos ugdymą ir informacijos sistemų plėtrą. Siekiama, kad pirminis 

sveikatos prieţiūros lygis išspręstų ne maţiau kaip 80 proc. visų sveikatos problemų, o pacientas 

pas šeimos gydytoją dėl planinės sveikatos prieţiūros paslaugų suteikimo patektų ne vėliau kaip per 

3 dienas, pas atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytoją specialistą – ne vėliau kaip per 

10 dienų. Taip pat siekiama stiprinti ir ugdyti visuomenės, ypač vaikų ir jaunimo, sveikatą, gerinti 

ligų prevenciją. Nuosekliai vykdoma sveikatos prieţiūros reforma labiausiai paveikė rajonų 

ligonines: per pastaruosius metus uţdarytos rajonų ligoninės, kelios iš jų pertvarkytos į slaugos 

palaikomojo gydymo ligonines, 2-ose uţdaryti chirurgijos, o 20-yje – akušerijos skyriai; daugelyje  

įstaigų sujungti stacionaro skyriai, o stacionaro lovų sumaţinta per pusę. Nuo 2010 m. sausio 1 d. 

šalies ligonines numatoma skirstyti į respublikines, regionines ir rajonines, atsiţvelgiant į šiuos 

kriterijus: gimdymų ir operacijų skaičių per metus, atstumą iki artimiausios regiono ligoninės, 

padalinio veiklos ekonominį efektyvumą, ţmoniškuosius išteklius. 2009 m. Varėnos rajone 

sveikatos prieţiūros įstaigų tinklą sudarė šios įstaigos: 

 VšĮ Varėnos ligoninė. 
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 VšĮ Varėnos pirminės sveikatos prieţiūros centras ir jo struktūriniai padaliniai: 

Merkinės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė, Marcinkonių, Merkinės ir Valkininkų 

ambulatorijos ir 22 medicinos punktai. 

 Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. 

 Alytaus visuomenės sveikatos centro Varėnos skyrius. 

 VšĮ Valkininkų sanatorija. 

 Valkininkų vaikų ligoninė „Pušelė“. 

 6 privačios odontologinės prieţiūros įstaigos. 

 3 privačios asmens sveikatos prieţiūros įstaigos. 

Esantis sveikatos prieţiūros paslaugų tinklas optimizuojamas ir toliau, vykdant įvairias 

valstybines programas bei įgyvendinant Europos Sąjungos fondų finansuojamus projektus, skirtus 

sveikatos prieţiūros paslaugų infrastruktūros plėtrai bei teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo 

didinimui. 

Tuo tarpu, vienas pagrindinių socialinės paramos tikslų yra padėti tenkinti būtiniausius 

poreikius tiems ţmonėms, kurių gaunamos pajamos yra nepakankamos, o gebėjimas pasirūpinti 

savimi dėl objektyvių, nuo jų nepriklausančių prieţasčių yra ribotas. Be to, darnaus visuomenės 

tobulėjimo esmė yra ţmonių gyvenimo kokybės gerinimas nepaţeidţiant aplinkos stabilumo ir 

uţtikrinant socialinę paţangą. Dėl egzistuojančios ţmonių socialinės nelygybės, sąlygotos rinkos 

ekonomikos, atsiranda ţmonių, kurie jaučiasi socialiai neapsaugoti. Ţmonių grupės, kurioms ypač 

svarbios socialinės paslaugos, yra seni ţmonės, ţmonės su negalia, vaikai, socialinės rizikos grupės. 

Socialinės paslaugos ypač reikalingos kaimo vietovėse, nes kaime didelę gyventojų dalį sudaro 

60 m. ir vyresnio amţiaus ţmonės, kurie yra pagrindiniai socialinių paslaugų vartotojai. 

Varėnos rajone veikia įvairios socialinės paramos ir paslaugų įstaigos. Koordinuojančias 

funkcijas atlieka savivaldybės Socialinės paramos skyrius, kurio darbuotojai apskaičiuoja ir išmoka 

valstybės garantuotas socialines išmokas, analizuoja stacionarinių ir nestacionarinių socialinių 

paslaugų teikimą, organizuoja ir vykdo socialines priemones neįgaliems, analizuoja rajono 

gyventojų socialinę padėtį ir t. t. 

Svarbu tai, kad socialinių paslaugų labai trūksta kaimiškose vietovėse, kur daug 

pagyvenusių ir vienišų ţmonių. Pastaruoju metu pastebimas poreikis ne tik piniginei socialinei 

paramai, bet ir socialinėms paslaugoms. 
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Vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose
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21 pav. Vaikų socialinės rizikos šeimose skaičiaus kaita 2004–2008 m. 

Šaltinis: Statistikos departamentas. 

2004 m. įsigaliojus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos maţas pajamas 

gaunančioms šeimoms įstatymui, Varėnos rajone, kaip ir visoje šalyje, pradėta įgyvendinti vieninga 

pajamų ir turto įvertinimo principu teikiamos socialinės paramos, garantuojančios nepasiturintiems 

gyventojams minimalias lėšas pragyventi, sistema. Tokiu būdu piniginė socialinė parama teikiama 

labiausiai nepasiturinčioms šeimoms, kurios dėl objektyvių prieţasčių negali gauti pakankamai lėšų 

pragyvenimui. 2008 metais Varėnos rajone buvo išskiriamos 187 socialinės rizikos šeimos, kuriose 

augo 464 vaikai (ţr. 21 pav.). 2008 metais į Socialinės paramos skyrių rajono gyventojai su 

prašymais kreipėsi 11 184 kartus. Daugiausiai gyventojų kreipėsi dėl būsto šildymo išlaidų, išlaidų 

šaltam vandeniui bei nuotekoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų – 2 698 prašymai, 

piniginės socialinės paramos skyrimo – 1 846, dėl išmokų vaikams skyrimo – 1 528, socialinės 

paramos mokiniams skyrimo – 1 018, vienkartinės pašalpos skyrimo – 623, socialinių paslaugų 

teikimo – 366, paţymų apie pajamas ir socialinį statusą – 567, paramos mirties atveju išmokų – 526, 

neįgaliojo paţymėjimo išdavimo – 579, specialiųjų poreikių nustatymo – 401, prieţiūros (pagalbos) 

kompensacijos skyrimo – 343, kuro išlaidų kompensavimo – 350, slaugos išmokų skyrimo – 139, 

techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems gavimo – 100, kitais socialinės paramos klausimais – 

100. Socialinės prieţiūros paslaugos asmens namuose buvo teikiamos 53 asmenims. Poreikis šioms 

paslaugoms didėja. Tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugų suteikta 120 asmenų. Asmens higienos 

paslaugos suteiktos 950 rajono gyventojų. Globos pinigai mokami 8 neįgaliesiems. 114 neįgalių 

gyventojų aprūpinti nauja kompensacine technika. Gyvenamasis būstas ir aplinka pritaikyta trims 

neįgaliesiems. Apie 300 kartų suteiktos specialaus transporto paslaugos. 11 asmenų pradėtos teikti 

ilgalaikės socialinės globos paslaugos. Rajono globos namuose ilgalaikės socialinės globos paslaugos 
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nuolat teikiamos 62 asmenims, o trumpalaikės socialinės globos paslaugas gavo 13 asmenų. Varėnos 

rajono savivaldybė neturi nakvynės namų, todėl laikino apnakvindinimo paslaugą teikia Merkinės 

globos namai. 

Varėnos rajone neįgaliųjų rodiklis didėjo kasmet nuo 1996 m., šiek tiek sumaţėję buvo 

2000–2001 m., bei vėl sumaţėjo 2008 m. (ţr. 14 lentelę). 

14 lentelė. Asmenų, pirmą kartą pripaţintų neįgaliaisiais, skaičiaus kaita. 

Administracinė teritorija / Rodiklis 2006 m. 2007 m. 
Pokytis 

(proc.) 
2008 m. 

Pokytis 

(proc.) 

Lietuvos Respublika 

Vaikai (0–17 metų amţiaus), pirmą 

kartą pripaţinti neįgaliaisiais 1 968 2 170 (+10,3) 2 243 (+3,7) 

Darbingo amţiaus asmenys (nuo 18 

metų iki pensinio amţiaus), pirmą 

kartą pripaţinti neįgaliaisiais 20 169 25 557 (+26,7) 26 649 (+4,3) 

Iš viso, pirmą kartą pripažinta 

neįgaliais: 22 137 27 727 (+25,3) 28 892 (+4,2) 

Alytaus apskritis 

Vaikai (0–17 metų amţiaus), pirmą 

kartą pripaţinti neįgaliaisiais 124 108 (-12,9) 125 (+15,7) 

Darbingo amţiaus asmenys (nuo 18 

metų iki pensinio amţiaus), pirmą 

kartą pripaţinti neįgaliaisiais 1 133 1 403 (+23,8) 1 496 (+6,6) 

Iš viso, pirmą kartą pripažinta 

neįgaliais: 1 257 1 511 (+20,2) 1 621 (+7,3) 

Dalis šalyje (proc.) 5,7 5,4 (-4,0) 5,6 (+3,0) 

Varėnos r. sav. 

Vaikai (0–17 metų amţiaus), pirmą 

kartą pripaţinti neįgaliaisiais 14 15 (+7,1) 17 (+13,3) 

Darbingo amţiaus asmenys (nuo 18 

metų iki pensinio amţiaus), pirmą 

kartą pripaţinti neįgaliaisiais 194 232 (+19,6) 258 (+11,2) 

Iš viso, pirmą kartą pripažinta 

neįgaliaisiais: 208 247 (+18,8) 275 (+11,3) 

Dalis šalyje (proc.) 0,9 0,9 (0,0) 1,0 (+11,1) 

Dalis apskrityje (proc.) 16,6 16,3 (-1,8) 16,9 (+3,7) 

Šaltinis: Statistikos departamentas.  

 

Socialinių įstaigų infrastruktūrą apsprendţia socialinių paslaugų poreikiai, pasiūla bei 

kliento ir savivaldybės galimybės mokėti uţ paslaugas. Statistikos departamento duomenimis 

Lietuvoje yra apie 350 socialinių paslaugų įstaigų (iš jų 60 savivaldybių administracijų socialinės 

paramos skyrių). Varėnos rajono savivaldybėje yra 21 socialinės paskirties įstaigų, teikiančių 

bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas rajono gyventojams. Iš jų – 11 nevyriausybinės 

organizacijos ir 3 viešosios įstaigos. Pasiūla priklauso nuo socialinių paslaugų įstaigų veiklos ir 

privačių paslaugų teikėjų aktyvumo. Socialinių paslaugų įstaigos rajone išsidėstę netolygiai 

(ţr. 15 lentelę). Socialinių paslaugų poreikis priklauso nuo savivaldybės konkrečioje vietovėje 
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gyvenančių ţmonių demografinių ir socialinių rodiklių. Jakėnų, Vydenių, Matuizų seniūnijose nėra 

nei vienos socialinių paslaugų įstaigos. Varėnos mieste įsikūrę net 13 įstaigų, tačiau 7 iš jų 

paslaugas teikia viso Varėnos rajono gyventojams. Paţymėtina, kad globos įstaigų suaugusiems 

neįgaliesiems Varėnos rajone, kaip ir kitose Alytaus apskrities savivaldybėse, nėra. 

15 lentelė. Socialinės paskirties įstaigų pasiskirstymas Varėnos rajono savivaldybėje. 

Socialinės 

paskirties 

įstaigos 

įsikūrimo vieta 

Socialinės paskirties įstaigos ir nevyriausybinės 

organizacijos 

pavadinimas 

Paslaugų gavėjai 

Varėnos mieste 

Varėnos globos namai Varėnos rajono gyventojams 

Varėnos socialinių paslaugų centras Varėnos rajono gyventojams 

Varėnos „Pasakos“  vaikų lopšelio-darţelio 

ikimokyklinio amţiaus vaikų globos grupė 
Varėnos rajono vaikams 

Vaikų su protine negalia klasė Varėnos  

„Ąţuolo“ vid. mokykloje 
Varėnos miesto vaikams 

Lietuvos sutrikusio intelekto ţmonių globos 

bendrijos „Viltis” Varėnos padalinys 
Varėnos rajono gyventojams 

Varėnos bendruomenės centras „Dobilas“ Varėnos rajono gyventojams 

Paramos šeimai centras (Jaunuolių su protine 

negalia) 
Varėnos miesto jaunuoliams 

Vaikų dienos centras „Versmė Varėnos miesto vaikams 

Varėnos rajono neįgaliųjų draugija Varėnos rajono gyventojams 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Varėnos 

skyrius 
Varėnos rajono gyventojams 

Varėnos dekanato Varėnos parapijos 

visuomeninė labdaros organizacija „CARITAS 
Varėnos parapijos gyventojams 

Lietuvos samariečių bendrijos Varėnos skyrius Varėnos miesto gyventojams 

VšĮ Varėnos ligoninė Varėnos rajono gyventojams 

Varėnos 

seniūnija 
Viešoji įstaiga „Naujoji gyvybė“ Lietuvos gyventojams 

Valkininkų 

seniūnija 
Valkininkų vaikų globos namai „Spengla“ Alytaus apskrities vaikams 

Kaniavos 

seniūnija 

Rudnios specialioji mokykla Alytaus apskrities vaikams 

Dubičių kaimo vaikų dienos centro „Ūliukai“ 
Dubičių kaimo ir aplinkinių kaimų 

probleminių šeimų vaikams 

Merkinės 

seniūnija 

Merkinės globos namai Varėnos rajono gyventojams 

Merkinės globos namų mišrių socialinių 

paslaugų centras 

Merkinės, Marcinkonių, Varėnos 

seniūnijų gyventojams 

Katalikų bendrija „Pilnų namų bendruomenė“ Lietuvos gyventojams 

VšĮ Pirminės sveikatos prieţiūros centro 

Merkinės slaugos ir palaikomojo gydymo 
Varėnos rajono gyventojams 

Marcinkonių 

seniūnija 
Kabelių vaikų dienos centras „Ašarukai“ 

Kabelių kaimo ir aplinkinių kaimų 

probleminių šeimų vaikams 

Šaltinis: pagal Varėnos rajono savivaldybės administracijos duomenis. 

 

2008 metais vykdant Valstybinę smurto prieš moteris maţinimo strategijos ir jos 

įgyvendinimo priemonių 2007–2009 metams planą buvo atliktas tyrimas „Smurto prieš moteris 

šeimoje analizė ir smurto šeimoje aukų būklės įvertinimas“. Šio tyrimo metu atlikta reprezentatyvi 
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Lietuvoje gyvenančių 18–74 metų amţiaus telefoninė apklausa (apklausos imtis – 1 000 moterų, 

paklaida 3,1 proc., apklausa aplikta 2008 m. spalio mėnesį). 

Smurto patirtis
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22 pav. Apklaustųjų smurto patirtis. 

Šaltinis: 2009 m. tyrimo „Smurto prieš moteris šeimoje analizė ir smurto šeimoje aukų būklės įvertinimas“ ataskaita. 

Aukščiau esančiame paveiksle pavaizduota, kokia dalis apklaustųjų iš kiekvienos 

apskrities patiria smurtą. Itin ryškiai išsiskiria Alytaus apskritis, apklausos duomenimis, smurtą 

patiria didţiausia dalis šios apskrities respondenčių, lyginant su kitomis apskritimis (24 proc.). 

Pagal šio tyrimo rezultatus nematyti aiškių prieţasčių, paaiškinančių šį faktą. Alytaus apskrityje 

daugiausiai moterų atsakė ţinančios konkrečių pagalbą nuo smurto šeimoje nukentėjusioms 

moterims teikiančių organizacijų ir jų kontaktų. Tačiau greičiausiai tai yra smurto patirties pasekmė, 

o ne prieţastis: moterims, patiriančioms smurtą, konkrečios organizacijos ir jų kontaktai yra 

aktualesni nei nepatiriančioms. Apklausos duomenys taip pat parodė, jog smurtą šeimoje daţniau 

patiria vidurinį išsilavinimą turinčios moterys (13,46 proc. visų šios išsilavinimo grupės 

respondenčių). Maţiausia smurtą patiriančių moterų dalis yra tarp ţemesnį nei vidurinį išsilavinimą 

turinčių moterų (5.88 proc.). Panašus smurtą patiriančių moterų skaičius yra ir tarp specialybę 

įgijusių bei aukštojoje ar aukštesniojoje mokykloje besimokiusių moterų (8-9 proc. abiejose 

kategorijose). Taigi prielaida, kad smurtą daţniau patiria ţemesnį išsilavinimą turinčios moterys, 

nepasitvirtino. Kita vertus, pastebėta, kad ţemesnį išsilavinimą turinčios moterys atlaidţiau vertina 

tam tikras smurto formas. Tai taip pat gali turėti įtakos maţesnei smurto rodiklio reikšmei. Tyrimo 

rezultatai parodė, kad iš visų smurtą patiriančių moterų: 

 87,34 proc. patiria psichologinį smurtą. 

 48,10 proc. patiria fizinį smurtą. 

 27,85 proc. patiria ekonominį smurtą. 

 11,39 proc. patiria seksualinį smurtą.  
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Šio tyrimo rezultatai patvirtina įstaigų, teikiančių socialines, ypač psichologinės pagalbos 

ir uţimtumo, paslaugas, poreikį. Atsiţvelgiant į aukščiau aptartos socialinių paslaugų 

infrastruktūros Varėnos rajone analizės rezultatus matyti, kad esančių įstaigų tinklas nepilnai 

tenkina šį poreikį dėl sutelktumo Varėnos mieste ir to sąlygojamo riboto paslaugų pasiekiamumo. 

Atsiţvelgiant į socialinės apsaugos situacijos analizę Varėnos rajone, galima išskirti, kad 

rajono gyventojams, gyvenantiems kaimo vietovėse, trūksta socialinių paslaugų prieinamumo. 

Išsiskiria suaugusių neįgaliųjų, moterų ir vaikų iš socialinės rizikos šeimų problemos, dėl 

nepakankamai išplėtoto dienos uţimtumo, laikino apnakvindinimo ir krizinių situacijų sprendimo 

bei psichologinės pagalbos paslaugas teikiančių įstaigų tinklo. 

Galima pastebėti ir tai, kad dalis socialinę atskirtį jaučiančių šeimų nesikreipia pagalbos į 

socialinės prieţiūros ir globos įstaigas bei savivaldybę, arba jos kreipiasi ne iš karto. Vienas iš 

pagalbos būdų – socialinės išmokos (ţr. 23 pav.). Nuo 2004 m. socialines pašalpas gaunančių 

asmenų skaičius ţenkliai sumaţėjo tiek visoje Lietuvos Respublikoje, tiek ir Varėnos rajono 

savivaldybėje. Tai tiesiogiai siejasi ir su ekonomikos augimu Lietuvoje šiuo laikotarpiu. 

Gavėjų skaičius
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23 pav. Socialinių išmokų gavėjų skaičiaus dinamika 2004–2008 metais. 

Šaltinis: Statistikos departamentas. 

 

Siekiant subalansuotos ir efektyvios vietovės plėtros svarbu ne tik atskirų projektų 

įgyvendinimo sėkmė, bet ir jų bendrai sukuriamas sinergijos efektas. Šiam tikslui pasiekti turi būti 

pajungti visi Varėnos krašto gyventojai, o ne pavienės jų grupės. Todėl labai svarbu suprasti 

kiekvienos iš socialinės ar kitokią atskirtį patiriančios grupės problemas ir jų galimas sprendimo 

alternatyvas. Iš atliktos socialinės aplinkos analizės galima daryti prielaidą, kad vietovėje galima 

išskirti tokias socialinės rizikos grupes, kad neįgalieji, moterys ir vaikai iš socialinės rizikos šeimų 

bei senyvo amţiaus gyventojai. Dėl subjektyvių prieţasčių šiems asmenims sunkiau įsidarbinti, 
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prisitaikyti prie sudėtingų ir nepastovių aplinkos sąlygų ar net pasirūpinti savo saugumu. Būtent šios 

grupės jaučia ir specialių paslaugų bei pagalbos poreikį, kuris jiems nėra pakankamai lengvai 

pasiekiamas – didţioji dalis socialines paslaugas teikiančių įstaigų įsikūrusios Varėnos mieste, nėra 

tinkamai išplėtoto uţimtumo centrų tinklo ir kitos problemos, kurios blogina šių asmenų gyvenimo 

sąlygas ir sudaro nepakankamas galimybes asmeniniam ir socialiniam tobulėjimui ir integracijai. 

2.2.4 Ekonominė aplinka Varėnos rajone 

Siekiant šalies ekonomikos augimo, labai svarbu sukurti palankią investicinę ir verslo 

aplinką, diegiant verslo aplinkos gerinimo priemones, pritraukiant uţsienio investicijas. Tiesioginių 

uţsienio ir materialinių investicijų pritraukimas yra viena iš priemonių, skatinančių Varėnos rajono 

ekonomikos augimą. Esant ribotiems kapitalo ištekliams, tiesioginės uţsienio investicijos yra labai 

efektyvios skatinant gamybos augimą, keliant prekių ir paslaugų kokybę ir padedant įmonėms 

sėkmingiau konkuruoti laisvos rinkos sąlygomis. 24 paveiksle pateikiama tiesioginių uţsienio 

investicijų (toliau – TUI) Lietuvoje 2005–2008 m. pradţioje palyginimas pagal apskritis. 
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24 pav. TUI Lietuvoje pagal apskritis 2005–2008 metais (mln. Lt). 

Šaltinis: sudaryta remiantis Statistikos departamento duomenimis 

24 paveiksle esanti informacija atskleidţia, jog tiesioginių uţsienio investicijų srautas 

Alytaus apskrityje itin išaugo 2006 metais lyginant su praėjusiais (pokytis – 161,1 proc.), vėlesniais 

metais šis augimas buvo gana tolygus ir vidutiniškai sudarė apie 6 proc. (2007 m. – 5,2 proc., 

2008 m. – 6,8 proc.). 2006 metų stiprus tiesioginių uţsienio investicijų srauto augimas gali būti 

siejamas su keletu prieţasčių. Pirma, 2004 m. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare ir sėkmingai 

plėtojant ryšius su sąjungos narėmis bei didėjant šalies patikimumui atitinkamai augo ir tiesioginės 

uţsienio investicijos į Lietuvą. Nagrinėjamu laikotarpiu tiesioginės uţsienio investicijos gana 
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ţenkliai išaugo daugelyje Lietuvos apskričių, nors būtina paţymėti, kad Marijampolės ir Panevėţio 

apskrityse jos netgi sumaţėjo – tai galima sieti su investuotojų persiorientavimu į kitas sritis – 

regionus bei atskirų apskričių skirtingu patrauklumu investuotojams. Pastaroji prieţastis yra antras 

veiksnys, dėl ko galėjo išaugti uţsienio investicijos Alytaus apskričiai – tai vienas iš graţiausių, 

maţiausiai urbanizuotų regionų Lietuvoje, galintis būti pritaikytas įvairioms verslo kryptims. 

Trečioji prieţastis ta, kad kaip tik 2005–2006 metais įsibėgėjo spartus Lietuvos ekonomikos 

augimas, kas didino investuotojų susidomėjimą investavimo galimybėmis šalyje. 

Remiantis Statistikos Departamento duomenimis, 2008 metais, Alytaus apskritis uţėmė 

šeštąją vietą tarp visų Lietuvos apskričių pagal tenkančius tiesioginių uţsienio investicijų srautus. 

Daugiausiai tiesioginės uţsienio investicijos „susikaupusios“ apskrityse, kuriose yra didieji 

Lietuvos miestai (Vilnius, Kaunas, Klaipėda) bei Telšių apskrityje, kurioje veikia verslo 

inkubatorius – šioms apskritims 2008 m. teko net 94,5 proc. visų tiesioginių uţsienio investicijų 

Lietuvoje. 

Tiesioginės užsienio investicijos
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25 pav. Tiesioginės investicijos, tenkančios vienam gyventojui litais, 2007–2009 m. 

Šaltinis: sudaryta remiantis Statistikos departamento duomenimis 

Tiesioginės uţsienio investicijos vienam gyventojui yra pateikiamos 25 paveiksle. 

Tiesioginės uţsienio investicijos Varėnos rajone 2009 m. lyginant su 2008 m. padidėjo 25 proc. 

punktais, tačiau jeigu lygintume jas su situacija Lietuvoje, tai jos 2009 m buvo 5,8 karto maţesnės 

nei Alytaus apskrityje bei 26 kartus maţesnės nei Lietuvoje. Toks kitimas vertinamas pagal 

investicijas, tenkančias 1 gyventojui litais. Varėnos rajone nėra labai stipriai išvystyta gamyba ar 

verslai, Varėnos rajonas daugiau rekreacinis rajonas, kuriame gausu miškų, grybų ir kt. 
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16 lentelė. 1 000-iui gyventojų tenkančios materialinės investicijos 2006–2008 m. 

 2006 2007 2008 

Lietuvos Respublika 5 861 7 860 7 779 

Alytaus apskritis 3 559 3 877 4 560 

Alytaus m. sav. 4 208 5 124 4 837 

Alytaus r. sav. 2 044 2 088 2 433 

Druskininkų sav. 7 938 4 956 9 346 

Lazdijų r. sav. 1 222 2 741 3 064 

Varėnos r. sav. 2 006 2 922 3 420 

Šaltinis: sudaryta remiantis Statistikos departamento duomenimis 

Pagal naujausius Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

duomenimis, Alytaus apskrityje materialinės investicijos 2008 m. sudarė 802,9 mln. Lt, tačiau jos 

buvo pasiskirstę netolygiai. Daugiausiai materialinių investicijų teko Alytaus miesto savivaldybei – 

40,9 proc. visų Alytaus apskričiai 2008 m. tekusių materialinių investicijų. Daugiau nei 28 proc. 

materialinių investicijų teko ir Druskininkų savivaldybei. Varėnos apskrityje 2008 m. materialinės 

investicijos buvo vertos 96,5 mln. Lt, tai trečias rezultatas apskrityje. Pagal vienam gyventojui 

tenkančią materialinių investicijų apimtį 2008 m. ryškiai pirmavo Druskininkų savivaldybė. 

Varėnos rajono savivaldybė ir pagal šį rodiklį buvo trečia apskrityje. Paţymėtina, jog nuo 2006 m. 

materialinės investicijos rajone išaugo 70,4 proc. 

17 lentelė. Sumokėti ir įskaityti į savivaldybių biudţetus mokesčiai, tūkst. Lt 

 2008K1 2009K1 Pokytis 

Lietuvos Respublika 754 233 766 208 1,59 % 

Alytaus apskritis 39 686 38 051 -4,12 % 

Alytaus m. sav. 14 960 13 587 -9,18 % 

Alytaus r. sav. 6 458 6 659 3,11 % 

Druskininkų sav. 6 843 6 154 -10,07 % 

Lazdijų r. sav. 5 244 5 682 8,35 % 

Varėnos r. sav. 6 181 5 970 -3,41 % 

Šaltinis: sudaryta remiantis Statistikos departamento duomenimis 

Lyginant sumokėtų ir į savivaldybių biudţetus skaičių 2008 ir 2009 m. I ketv. Alytaus 

apskrityje matomos skirtingos tendencijos. Lazdijų raj. savivaldybėje sumėtų mokesčių apimtis 

ţenkliai išaugo, augimas buvo fiksuojamas ir Alytaus raj. savivaldybėje. Tuo tarpu visoje apskrityje 

sumokėtų ir į savivaldybių biudţetus įskaitytų mokesčių suma sumenko daugiau nei 4 proc. 

Paţymėtina tai, kad Varėnos rajono savivaldybė siekdama gerinti ekonominės aplinkos 

sąlygas, rūpindamasi verslo plėtros klausimais bei išorinių finansavimo šaltinių pritraukimu ruošia 

įvairius investicinius projektus, galimybių studijas, techninius dokumentus, teikia paraiškas 

įvairiems projektams, siekiant gauti paramą iš Europos Sąjungos fondų. Vienu iš efektyviausių 
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būdų, siekiant pritraukti išorinio finansavimo lėšas, išskiriamas Varėnos rajono, kaip turistinės 

teritorijos įvaizdţio kūrimas ir propagavimas tiek Lietuvos teritorijoje, tiek uţ jos ribų. 

2.2.5 Verslo aplinka ir plėtra Varėnos rajone 

Vienu iš verslo plėtros ir sąlygų vertinimo rodiklių gali būti imamas veikiančių ūkio 

subjektų skaičius. Apţvelgiant veikiančių ūkio subjektų skaičiaus kitimą 2006–2009 m. galima 

pastebėti, kad minėtas skaičius nagrinėtu laikotarpiu šalyje nuolat augo. 

18 lentelė. Veikiančių ūkio subjektų skaičius apskrityse 2007–2009 metais 

 2007 2008 2009 

Lietuvos Respublika 76 516 81 376 84 574 

Alytaus apskritis 3 001 3 181 3 234 

Kauno apskritis 15 551 16 287 16 989 

Klaipėdos apskritis 9 306 9 992 10 403 

Marijampolės apskritis 2 904 2 986 3 004 

Panevėţio apskritis 5 921 6 105 6 227 

Šiaulių apskritis 6 359 6 625 6 825 

Tauragės apskritis 1 863 1 994 2 037 

Telšių apskritis 3 039 3 207 3 312 

Utenos apskritis 2 753 2 852 2 873 

Vilniaus apskritis 25 819 28 147 29 670 

Šaltinis: sudaryta remiantis Statistikos departamento duomenimis 

Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus augimas buvo fiksuojamas visose šalies apskrityse. 

Pagal veikiančių ūkio subjektų skaičių ryškiai išsiskyrė didţiausios pagal gyventojų skaičių 

Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos apskritys. Alytaus apskritis pagal veikiančių ūkio subjektų skaičių 

2009 m. lenkė tik Marijampolės, Tauragės ir Utenos apskritis. 

Veikiančių ūkio subjektų pasiskirstymas

Alytaus m. sav.

51%

Alytaus r. sav.

11%

Druskininkų sav.

17%

Lazdijų r. sav.

9%

Varėnos r. sav.

12%

 
26 pav. Veikiančių ūkio subjektų pasiskirstymas Alytaus apskrityje 2009 metais 

Šaltinis: sudaryta remiantis Statistikos departamento duomenimis 
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Daugiau negu pusė visų Alytaus apskrityje veikiančių ūkio subjektų 2009 m. buvo 

susitelkę Alytaus miesto savivaldybėje. Varėnos rajone tuo pat metu veikė 12 proc. apskrities 

įmonių. 

19 lentelė. Veikiančių ūkio subjektų skaičius Alytaus apskrities savivaldybėse 2007–2009 metais 

Administracinė teritorija 2007 2008 2009 

Alytaus m. sav. 1 531 1 611 1 632 

Alytaus r. sav. 331 355 360 

Druskininkų sav. 494 544 560 

Lazdijų r. sav. 275 281 279 

Varėnos r. sav. 370 390 403 

Šaltinis: sudaryta remiantis Statistikos departamento duomenimis 

Per 3 metus nuo 2007 m. didesnis ar maţesnis veikiančių ūkio subjektų skaičiaus augimas 

buvo fiksuojamas visose Alytaus apskrities savivaldybėse. Sparčiausiai ūkio subjektų skaičius augo 

Druskininkų ir Varėnos rajono savivaldybėse.  

20 lentelė. Veikiantys ūkio subjektai Varėnos savivaldybėje pagal teisinę formą 2007–2009 metais 

 2007 2008 2009 

Valstybės įmonė 3 3 3 

Savivaldybės įmonė 1 1 1 

Sodininkų bendrija 1 1 1 

Bendrija 6 7 6 

Uţdaroji akcinė bendrovė 96 109 119 

Akcinė bendrovė .. .. 1 

Ţemės ūkio bendrovė 8 6 8 

Kredito unija 1 1 1 

Viešoji įstaiga 8 9 8 

Valstybės biudţetinė įstaiga 14 14 12 

Asociacija 57 69 72 

Savivaldybės biudţetinė įstaiga 34 34 35 

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija 4 4 3 

Kooperatinė bendrovė 2 2 2 

Individuali įmonė 135 130 131 

Išviso pagal teisines formas 370 390 403 

Šaltinis: sudaryta remiantis Statistikos departamento duomenimis 

Pagal veikiančių ūkio subjektų teisines formas Varėnos rajone dominuoja individualios 

įmonės, uţdarosios akcinės bendrovės bei asociacijos. Rajone yra vos po vieną savivaldybės įmonę, 

sodininkų bendriją, akcinę bendrovę bei kredito uniją. 

Nepakankamą Lietuvos tarptautinį konkurencingumą lemia naudojamos senos 

technologijos, nepakankama įmonių inovacinė veikla dėl inovacijų finansavimo rizikos, 

nepakankamo maţų ir vidutinių įmonių prieinamumo prie finansavimo šaltinių ir kitų rinkos 
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trūkumų. Tiek vietos, tiek uţsienio investicijų pritraukimą daugiausia riboja ir tai, kad beveik nėra 

visiškai parengtų investavimo zonų su  įrengta infrastruktūra. 2009 m. pradţioje Varėnos rajone 

veikė 265 maţos ir vidutinės įmonės, t. y. 14 įmonių daugiau negu 2008 m. bei 21 įmone daugiau 

negu 2007 m. Įmonių pasiskirstymas pagal veiklos sritis pateikiamas 27 paveiksle. 

Varėnos rajono savivaldybės mažų ir vidutinių įmonių 

pasiskirstymas pagal veiklos sritis
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Transportas ir saugojimas
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
Informacija ir ryšiai
Nekilnojamas turtas, nuoma ir kita verslo veikla
Švietimas, sveikatos prieţiūra ir kita komunalinė ir socialinė aptarnavimo veikla

 

27 pav. Varėnos rajono savivaldybės maţų ir vidutinių įmonių pasiskirstymas pagal veiklos sritis, 2008 metais 

Šaltinis: Statistikos departamentas. 

Smulkių ir vidutinių įmonių steigimas ir jų veiklos skatinimas ne tik Varėnos rajono, bet ir 

visos šalies ekonomikos augimo pagrindas ir vienas svarbiausių darbo vietų kūrimo šaltinių. 

Paprastai, smulkių ir vidutinių įmonių įtaką parodo tai, kad teritorijose, kuriose 1000-čiui gyventojų 

tenka didesnis smulkių ir vidutinių  įmonių skaičius, būna maţesnis nedarbo lygis, lyginant  su 

teritorijomis, kur smulkių ir vidutinių įmonių yra maţiau. 

Didmeninės prekybos įmonių apyvarta 2006–2008 m. augo tiek visoje šalyje, tiek ir 

kiekvienoje apskrityje atskirai. 2008 m. pagal didmeninės prekybos įmonių apyvartos apimtį ryškiai 

pirmavo Vilniaus ir Kauno apskritys, kurioms kartu sudėjus teko 72,1 proc. visos didmeninės 

prekybos apimties pinigine išraiška. 
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Verslo apyvarta
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28 pav. Verslo įmonių apyvarta 2005–2008 metais Alytaus apskrities savivaldybėse. 

Šaltinis: Statistikos departamentas. 

Didţiąsias skaičius įmonių veikiančių Alytaus apskrityje, susikoncentravęs Alytaus 

mieste, taigi verslo įmonių apyvarta Alytaus miesto savivaldybėje taip pat yra didţiausia, lyginant 

su kitomis Alytaus apskrities savivaldybėmis (ţr. 28 pav.), ir 2008 m. sudarė 3 666 mln. litų. 

Antroje vietoje, pagal verslo įmonių apyvartą, Alytaus apskrityje 2008 m. buvo Druskininkų 

savivaldybė, kur pagrindinis verslas – sveikatingumo paslaugos, daugiausiai teikiamos Druskininkų 

mieste, trečiojoje – Varėnos rajono savivaldybė, kurioje verslo įmonių apyvarta buvo apie 6 kartus 

maţesnė nei Alytaus miesto ir apie 20 proc. nei Druskininkų savivaldybėje. Varėnos verslo įmonių 

apyvarta, kaip ir kitose Alytaus apskrities savivaldybėse, augo vertinamu laikotarpiu iki 2008 m., 

veikiant gerėjančioms verslo sąlygoms Lietuvoje bei augant ekonomikai šalyje. Vis dėlto, kaip 

aptarta anksčiau, didţioji dalis Varėnos rajono savivaldybėje veikiančių verslo subjektų uţsiima 

didmenine ir maţmenine prekyba, nors vietovė išsiskiria rekreacijai ir turizmui puikiai tinkama 

gamta ir aplinka. Todėl siekiant sėkmingos rajono plėtros ir verslo įmonių apyvartos augimo, 

reikalingas šio sektoriaus įmonių steigimo ir plėtros skatinimas ir rėmimas. 

Didmeninės prekybos įmonių apyvarta
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29 pav. Didmeninės prekybos įmonių apyvarta (be PVM) 2008 m., mln. Lt. 

Šaltinis: sudaryta remiantis Statistikos departamento duomenimis 
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Alytaus apskritis pagal didmeninės prekybos įmonių apyvartos apimtį 2008 m. lenkė tik 

Utenos, Tauragės ir Marijampolės apskritis (ţr. 29 pav.). Alytaus apskričiai nagrinėjamu laikotarpiu 

teko vos 1,5 proc. didmeninės prekybos įmonių apyvartos. 

Apyvarta (be PVM), tenkanti 1 gyventojui Lietuvoje
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30 pav. Verslo įmonių apyvarta 2005–2008 metais tenkanti 1 gyventojui Lietuvoje. 

Šaltinis: Statistikos departamentas. 

Siekiant tinkamai įvertinti verslo įmonių veiklos rezultatus skirtingose vietovėse, tikslinga 

palyginti apyvartos, tenkančios vienam gyventojui skirtingose administracinėse teritorijose (ţr. 30, 

31 ir 32 pav.). Analizuojant 2005–2008 metų verslo įmonių apyvartos, tenkančios 1 gyventojui 

Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir Varėnos rajono savivaldybėje, galime pastebėti, kad visose 

nagrinėjamose administracinėse teritorijose, šis rodiklis augo visu vertinamu laikotarpiu, ir 2008 m. 

Lietuvoje buvo 58,2 proc., Alytaus apskrityje – 53,4 proc., Varėnos rajono savivaldybėje – 

40,0 proc. didesnis nei 2005 m. 

Apyvarta (be PVM), tenkanti 1 gyventojui Alytaus apskrityje
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31 pav. Verslo įmonių apyvarta 2005–2008 metais Alytaus apskrities savivaldybėse. 

Šaltinis: Statistikos departamentas. 
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Tačiau skirtingose teritorijose nagrinėjamas rodiklis kito nevienodai pagal verslo veiklos 

sritis – bendrai Lietuvoje 2005–2008 m. laikotarpiu didţiausias augimas uţfiksuotas variklinių 

transporto priemonių ir motociklų pardavime, techninėje prieţiūroje ir remonte bei automobilių 

degalų maţmeninėje prekyboje (nuo 2005 m. išaugo net 91,7 proc.), maţiausias – restoranų, barų ir 

kitų maitinimo įmonių veikloje (nuo 2005 m. išaugo apie 41,4 proc.). Tuo tarpu Alytaus apskrityje 

šiuo laikotarpiu didţiausias augimas uţfiksuotas restoranų, barų ir kitų maitinimo įmonių veikloje 

(nuo 2005 m. išaugo apie 57,3 proc.), maţiausias – variklinių transporto priemonių ir motociklų 

pardavime, techninėje prieţiūroje ir remonte bei automobilių degalų maţmeninėje prekyboje 

veikloje (nuo 2005 m. išaugo apie 41,4 proc.). Varėnos rajono savivaldybėje didţiausias augimas, 

kaip ir Alytaus apskrityje, uţfiksuotas restoranų, barų ir kitų maitinimo įmonių veikloje (nuo 

2005 m. išaugo net 71,8 proc.), maţiausias – variklinių transporto priemonių ir motociklų 

pardavime, techninėje prieţiūroje ir remonte bei automobilių degalų maţmeninėje prekyboje 

veikloje (nuo 2005 m. išaugo tik apie 18,1 proc.). Šie skirtumai sąlygojami skirtingo vietovių 

plėtros lygio, gyventojų poreikių ir galimybių – Lietuvos mastu apimami didieji šalies miestai, kur 

maitinimo paslaugų sektorius gana plačiai išplėtotas buvo dar iki 2005 m., todėl vėlesnis augimas 

nebuvo toks aukštas, kaip kaimiškose vietovėse, be to, miesto gyventojai paprastai gauna didesnes 

pajamas, didesnė jų dalis yra jaunesnio amţiaus, todėl jiems priimtina įsigyti brangesnes prekes, 

tokias kaip nauji automobiliai, be to, miestuose sudarytos geresnės sąlygos įvairioms automobilių 

prieţiūros paslaugoms. 

Apyvarta (be PVM), tenkanti 1 gyventojui Varėnos rajone
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32 pav. Verslo įmonių apyvarta 2005–2008 metais Alytaus apskrities savivaldybėse. 

Šaltinis: Statistikos departamentas. 

Kaip matome, verslo įmonių apyvarta 1 gyventojui Varėnos rajone iš variklinių transporto 

priemonių ir motociklų pardavimo, techninės prieţiūros ir remonto bei automobilių degalų 
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maţmeninės prekybos, 2008 m. buvo beveik 5 kartus maţesnis nei Lietuvoje ir daugiau nei 2 kartus 

maţesnis nei Alytaus apskrityje. Tuo tarpu maţmeninės prekybos (išskyrus variklinių transporto 

priemonių ir motociklų prekybą) bei asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymo srityje įmonių 

apyvarta 1 gyventojui Varėnos rajone 2008 m. buvo apie 42,5 proc. maţesnė nei Lietuvoje ir apie 

24 proc. maţesnė nei Alytaus apskrityje, o restoranų, barų ir kitų maitinimo įmonių apyvarta 1 

gyventojui Varėnos rajone 2008 m. buvo daugiau nei 4 kartus maţesnė nei Lietuvoje ir apie 2 

kartus maţesnė nei Alytaus apskrityje. Šie skirtumai atspindi atotrūkį tarp miesto ir kaimo. 

Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis
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33 pav. Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis 2005–2007 m. Alytaus apskrities savivaldybėse. 

Šaltinis: Statistikos departamentas. 

Pridėtinės vertės gamybos sąnaudomis rodiklio paskirtis – įvertinti nefinansinių įmonių 

sukurtą pridėtinę vertę gamybos sąnaudomis. Kaip matome pateiktame 33 paveiksle, didţiausia 

pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis Alytaus apskrityje sukuriama Alytaus miesto savivaldybėje, 

kur veiklą vykdo didţioji dalis verslo subjektų. Varėnos rajono savivaldybė pagal šį rodiklį 2007 

metais buvo trečioje vietoje. 
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34 pav. Verslo įmonėse dirbančių asmenų skaičius 2005–2008 metais Alytaus apskrities savivaldybėse. 

Šaltinis: Statistikos departamentas. 
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Didţiausia dirbančiųjų dalis tenka Alytaus miesto savivaldybės įmonėms, kurios 

susikoncentravusios Alytaus mieste, antroje vietoje – Druskininkų savivaldybė, kurioje įsikūrusios 

sveikatinimo paslaugas teikiančios įmonės, trečiojoje – Varėnos rajono savivaldybė. 

Verslo struktūros rodikliai Varėnos rajone 2007 metais
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35 pav. Verslo struktūros rodikliai Varėnos rajono savivaldybėje veikiančių įmonių verslo struktūros rodikliai. 

Šaltinis: Statistikos departamentas. 

Statistikos departamento duomenimis, didmeninės ir maţmeninės prekybos bei variklinių 

transporto priemonių ir motociklų remonto, asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymo veiklą 

vystančiose įmonėse 2007 m. dirbo daugiausiai darbuotojų, taip pat šių įmonių pridėtinė vertė 

gamybos sąnaudomis ir apyvarta buvo didţiausi lyginant kitus verslo sektorius Varėnos rajone 

2007 m., ţemės ūkio, medţioklės, miškininkystės ir ţuvininkystės srityse veikiančios įmonės 2007 

m. buvo ketvirtoje vietoje pagal dirbančiųjų skaičių ir trečioje pagal pridėtinės vertės gamybos 

sąnaudomis ir apyvartos rodiklius. 
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Pastatytų butų skaičius
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36 pav. Pastatytų butų skaičius Alytaus apskrityje. 

Šaltinis: Statistikos departamentas. 

Statybos sektoriaus plėtrai atspindėti pateikiamas pastatytų butų skaičius (ţr. 36 pav.). 

Kaip matome, tiek Alytaus apskrityje bendrai, tiek visose Alytaus apskrities savivaldybėse ţenklus 

pastatytų butų skaičiaus pokytis uţfiksuotas 2008 m., ir iki šiol seka šio rodiklio maţėjimas. Šis 

rodiklis atspindi ekonomikos nuosmukio Lietuvoje pasekmes, kuris paveikė statybos pramonę, per 

maţėjančias gyventojų pajamas ir pajėgumus įsigyti nekilnojamą turtą. Varėnos rajono 

savivaldybėje didţiausias pastatytų butų skaičius nagrinėjamu laikotarpiu uţfiksuotas 2007 metais. 

Kaip matome, visu nagrinėjamu laikotarpiu, statybos įmonių veikla Varėnos rajone buvo vykdoma 

gana menkai ir per 2009 m. III ketv. Varėnos rajone buvo pastatyta tik 4,5 proc. visų Alytaus 

apskrityje pastatytų butų. 
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37 pav. Negyvenamųjų pastatų skaičius Alytaus apskrityje. 

Šaltinis: Statistikos departamentas. 
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Tuo tarpu lyginant negyvenamųjų pastatų statybos dinamiką 2007–2009 metais 

(ţr. 37 pav.) pastebima, kad šių pastatų statyba daug didesnė Varėnos rajono savivaldybėje lyginant 

su butų statyba. 

Atitinkamais metais pradėtų bankroto procesų skaičius
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38 pav. Pradėtų bankroto procesų skaičius 2001–2007 metais Lietuvos apskrityse. 

Šaltinis: Statistikos departamentas. 

Naujausiais statistikos departamento duomenimis, daugiausiai bankroto proceso procedūrų 

buvo pradėta Vilniaus ir Kauno apskrityse (ţr. 38 pav.), tai visų pirma galima paaiškinti didţiausiu 

įmonių skaičiumi minėtų apskričių centruose, t.y. Vilniuje ir Kaune. Vilniaus apskrityje bankroto 

procedūros 2007 m. buvo pradėtos 143 įmonėms arba 0,3 proc. šiais metais Vilniaus apskrityje 

veikusių įmonių, Kauno apskrityje – 131 įmonei arba 0,4 proc. Kauno apskrityje veikusių įmonių, 

Alytaus apskrityje – 19 įmonių arba 0,3 proc. Alytaus apskrityje veikusių įmonių. Bankroto 

procedūrų skaičius gali būti vertinamas siekiant palyginti skirtingų administracinių teritorijų 

gyventojų verslumo lygį, t.y. kaip sėkmingai kiekvienos jų gyventojai sugeba plėtoti verslą ir siekti 

pelno. 

Naudojamos žemės ūkio naudmenos Varėnos rajone
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39 pav. Naudojamos ţemės ūkio naudmenos Varėnos rajone  2005–2008 metais. 

Šaltinis: Statistikos departamentas. 
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Naujausiais Statistikos departamento duomenimis, naudojamos ţemės ūkio naudmenos 

Varėnos rajone 2005–2007 metų laikotarpiu sumaţėjo apie 10,8 proc., tačiau 2008 m. padidėjo 

3,9 proc. iki 63.778 ha. Visu nagrinėjamu laikotarpiu didţiąją naudojamos ţemės ūkio naudmenoms 

dalį sudarė ţemės ūkio naudmenos, maţiausią – sodai ir uogynai. 

Bendroji žemės ūkio produkcija visuose Varėnos rajono ūkiuose
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40 pav. Bendroji ţemės ūkio produkcija visuose Varėnos rajono savivaldybės ūkiuose 2005–2008 metais. 

Šaltinis: Statistikos departamentas. 

Vertinant ţemės ūkio veiklą ir plėtrą vertinama bendrosios ţemės ūkio produkcijos 

rodiklis (ţr. 40 pav.). Nuo 2005 iki 2008 m.  šis rodiklis padidėjo 31,2 proc. iki 59.644 tūkst. litų, o 

didţiąją dalį produkcijos sudarė augalininkystės produkcija, kurios dalis bendroje ţemės ūkio 

produkcijoje nuo 2005 metų iki 2008 m. išaugo nuo 43,6 proc. iki 52,2 proc., arba nuo 19 797.tūkst. 

litų iki 31 103 mln. litų. 
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41 pav. Vidutinis ūkio dydis 2005 ir 2007 metais Alytaus apskrities savivaldybėse. 

Šaltinis: Statistikos departamentas. 
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Lyginant vidutinius ūkių dydţius skirtingose administracinėse teritorijose, pastebima, kad 

Varėnos rajono savivaldybėje vidutinis ūkio dydis panašus kaip ir Alytaus apskrityje, tačiau 

trečdaliu maţesnis nei Lietuvoje. Kadangi Varėnos rajono savivaldybės didelę dalį uţima miškai, o 

dalis dirbamos ţemės naudmenų maţai derlinga, nuo seno ūkiai nėra stambūs. Maţi ūkiai nesudaro 

sąlygų ūkio efektyvumui didinti bei panaudoti masto ekonomiją vystant veiklą. Kartu, uţdirbamos 

maţesnės pajamos, kurių nepakanka tolesniam ūkių vystymui ir šiuolaikinių metodų ir priemonių 

diegimui, o tai dar maţina maţų ūkių efektyvumą, pelningumą ir konkurencingumą. 

Ūkių skaičius pagal žemės ūkio naudmenų plotą
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42 pav. Ūkių skaičius pagal ţemės ūkio naudmenų plotą 2008 metais Varėnos rajono savivaldybėje. 

Šaltinis: Statistikos departamentas. 

Verslas ir efektyvus ūkininkavimas – vienas iš pagrindinių ekonomikos augimo veiksnių, 

turintis esminį poveikį bendrai šalies ūkio plėtrai, naujų darbo vietų kūrimui ir socialiniam 

stabilumui, todėl jo plėtra nurodoma kaip viena iš svarbiausių Varėnos rajono ekonominės raidos 

krypčių. 

2.2.6 Turizmo aplinka Varėnos rajone 

Kaip nurodoma Lietuvos Respublikos Turizmo įstatyme Nr. VIII-667, priimtame 1998 m. 

kovo 19 d., turizmo išteklius sudaro rekreaciniai ištekliai ir specialaus (dalykinio) intereso objektai 

(pramogų centrai, konferencijų centrai, parodų centrai, muziejai, galerijos ir kiti turistinės traukos 

objektai) ir rekreaciniams ištekliams priskiriami gamtos ištekliai (miškai, gyvenamųjų vietovių 

ţeldynai, vandens telkiniai ir jų pakrantės, tinkamos arba galimos pritaikyti ţmonių poilsiui ir 

pramogoms, mineralinio vandens ir gydomojo purvo telkiniai, gamtos paveldo objektai) ir kultūros 
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paveldo objektai (nekilnojamosios kultūros vertybės) bei turizmo paslaugų ir poilsio infrastruktūros 

pastatai bei objektai, esantys kurortuose ir kurortinėse teritorijose, rekreacinėse ir saugomose 

teritorijose, taip pat turistinės trasos, apţvalgos aikštelės, kitos rekreacijai skirtos teritorijos. 

Minėtame įstatyme taip pat deklaruojama, kad rekreacinių išteklių naudotojais visuomenės 

ir verslo tikslais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys poilsio, reabilitacines ir turizmo 

paslaugas. Visuomenės lankymui ar poilsio veiklai naudojamose rekreacinėse teritorijose 

(paplūdimiuose, gyvenamųjų vietovių parkuose, stovyklavietėse, apţvalgos aikštelėse, turistinėse 

trasose, kitose poilsio vietose) privalo būti stacionari ar laikina įranga higienos poreikiams tenkinti 

ir atliekoms surinkti, taip pat teritorijos lankymui skirta informacija ir infrastruktūra (takai, poilsio 

aikštelės ir įrengimai). Rekreacinės teritorijos gali būti nustatomos Lietuvos Respublikos teritorijos 

bendrajame plane, apskričių ir savivaldybių teritorijų bendruosiuose planavimo dokumentuose, taip 

pat specialiuosiuose planavimo dokumentuose. Rekreacinėms teritorijoms priskiriamos teritorijos, 

pasiţyminčios rekreaciniais ištekliais, taip pat teritorijos, turinčios turizmo paslaugų arba poilsio 

infrastruktūrą. Rekreacinėse teritorijose prioritetas skiriamas poilsio ir turizmo veiklai, o 

detaliaisiais ar specialiaisiais teritorijų planais suformuotose rekreacinėse teritorijose gali būti 

statomi turizmo paslaugų, poilsio bei reabilitacinės infrastruktūros statiniai: apgyvendinimo, 

pramogų ir gydyklų statiniai bei įranga, turistinių trasų, stovyklaviečių, gyvenamųjų vietovių parkų, 

paplūdimių ir prieplaukų bei informavimo įranga. Rekreacinėse teritorijose turizmo paslaugų, 

poilsio bei reabilitacinės infrastruktūros statiniai statomi vadovaujantis statybos techniniais 

reglamentais ir privalo atitikti normatyvinius statinio saugos ir paskirties reikalavimus. Tuo tarpu 

privačiuose ţemės sklypuose, esančiuose kaimo gyvenamosiose vietovėse, nerengiant detaliųjų 

planų ir nekeičiant pagrindinės tikslinės ţemės naudojimo paskirties, gali būti vykdoma naujų 

statinių statyba kaimo turizmo paslaugoms teikti ir esamų individualių gyvenamųjų pastatų bei 

sodybų rekonstrukcija ir jų pritaikymas kaimo turizmo poreikiams pagal teisės aktų nustatyta tvarka 

parengtus ir patvirtintus projektus. Tais atvejais, kai nekeičiama sklypo ţemės naudojimo paskirtis, 

planuojamiems ar rekonstruojamiems turizmo ir poilsio paslaugų statiniams nereikalingas leidimas 

statybai ir turizmo paslaugų, poilsio bei reabilitacinės infrastruktūros objektų statybai detalieji 

planai nerengiami. 

Pagal Lietuvos Respublikos Turizmo įstatymą, rekreacinių teritorijų naudojimo ir 

apsaugos prieţiūrą vykdo savivaldybių institucijos, besivadovaudamos įstatymais bei Rekreacinių 

teritorijų naudojimo, planavimo ir apsaugos nuostatais, kuriuos tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota 

institucija. Rekreacinėse teritorijose draudţiama veikla, galinti pabloginti rekreacinių išteklių būklę 

ir kelianti pavojų asmenų saugumui ir poilsio organizavimui. Rekreacinių teritorijų naudojimo, 

planavimo ir apsaugos nuostatuose išvardintais atvejais gali būti nustatomi ūkinės veiklos 
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reguliavimo rekreacinėse teritorijose reglamentai, jeigu vykdoma ūkinė veikla gali turėti neigiamą 

poveikį rekreaciniams ištekliams, aplinkai ir ţmonių sveikatai. Pabrėţtina tai, kad minėtas įstatymas 

nurodo jog rekreacinėse teritorijose bei valstybinių parkų rekreacinėse, ūkinėse zonose yra 

skatinama veikla, susijusi su turizmo ir poilsio infrastruktūros plėtra. 
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43 pav. Turistų ir vienadienių lankytojų skaičius Lietuvoje 2007 ir 2008 m., asmenys tūkst. 

Šaltinis: sudaryta remiantis Statistikos departamento duomenimis 

2008 m. Lietuvoje apsilankė daugiau nei 1,6 mln. turistų ir 2,8 mln. vienadienių lankytojų. 

Lyginant su 2007 m., nagrinėjamu laikotarpiu buvo fiksuojamas tiek turistų, tiek vienadienių 

lankytojų skaičiaus augimas. 

Apţvelgiant atvykusių uţsieniečių kelionių skaičių per laikotarpį nuo 1995 m. iki 2008 m. 

matyti, jog didţiausias atvykusių uţsienio turistų į Lietuvą skaičius buvo uţfiksuotas 1999 ir 

2008 metais. Šiais metais uţsieniečių kelionių skaičius atitinkamai siekė 4 454 ir 4 459 tūkst. 

Kelionių skaičius

2055

4454

3635

2019
2317

4459

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

tūkst.

M
e
ta

i

 
44 pav. Uţsieniečių kelionių skaičius Lietuvoje 1995–2008 metais 

Šaltinis: sudaryta remiantis Statistikos departamento duomenimis 
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Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, nuo 2004 m. birţelio nebėra sienos kirtimo duomenų 

apie į Lietuvą atvykusius ES šalių gyventojus, todėl atvykstančių turistų skaičius realiai yra 

didesnis, nei pateikta statistiniuose duomenyse. Dėl šios prieţasties, negalima lyginti laikotarpio iki 

2004 metų ir po jų. 

Labiausiai turizmo paslaugų sektorius paţengė plėtodamas apgyvendinimo paslaugas. Vis 

dėlto, nors per paskutinius ketverius metus atotrūkis nuo ES vidurkio pagal apgyvendinimo vietų 

viešbučiuose skaičių 1 000-iui gyventojų Lietuvoje sumaţėjo nuo 10 iki 5 kartų, vis dar gerokai 

atsiliekama. 

Varėnos rajono geografinė padėtis, gamtiniai bei kultūriniai ištekliai sudaro puikias 

sąlygas plėtoti verslą, ypač turizmo srityje. Pagrindinės to prieţastys: 

 Nedidelis atstumas iki didţiųjų Lietuvos miestų ir kitų turistų traukos centrų – 

Vilniaus, Kauno, Druskininkų. 

 Rajoną kerta magistralinis kelias A4, besitęsiantis nuo Vilniaus iki Gardino. 

 Rajonas lengvai pasiekiamas iš kaimyninių šalių – Baltarusijos ir Lenkijos. 

 Rajonas pasiţymi unikaliais gamtiniais kraštovaizdţiais, švaria aplinka. 

 Apie trečdalį rajono teritorijos uţima saugomos teritorijos – Dzūkijos nacionalinis 

parkas ir Čepkelių rezervatas. 

 Miškai uţima 65,7 proc. rajono teritorijos. 

 Rajone gausu vandens turizmui tinkamų upių. 

 Rajonas pasiţymi etnografinių kaimų gausa ir ţymiais visoje Lietuvoje tradiciniais 

renginiais. 

 Rajone yra nemaţai architektūros, urbanistikos ir archeologijos objektų. 

Varėnos rajone įvairių rūšių turizmui ir rekreacijai tinkantys gamtiniai ištekliai skirstomi į 

keturias grupes. Tai ţėliniai ir ţeldiniai (įvairioms rekreacijos formoms tinkantys miškai, miško 

parkai, parkai), taip pat vandens telkiniai (įvairioms rekreacijos formoms tinkantys eţerai, 

tvenkiniai, vandentėkmės) ir geomorfologinės struktūros (kalvos, daubos, gūburiai, slėniai, šlaitai ir 

kiti reljefo komponentai) bei estetiškai vertingi kraštovaizdţio kompleksai, kuriuos formuoja 

skirtingo raiškumo minėtų kraštovaizdţio komponentų deriniai. Visų paminėtų išteklių grupių gausa 

sudaro realias galimybes naudoti juos profesiniam, paţintiniam ar tiesiog rekreaciniam (poilsiniam) 

turizmui. 

Varėnos rajone labai graţi gamta: miškai uţima beveik 66 proc. rajono teritorijos, teka 

kelios didelės ir graţios upės, tyvuliuoja nuostabūs eţerai: 

 Varėnos seniūnijoje tyvuliuoja 24 eţerai, tarp jų Glūkas, Glėbas, teka Merkys su 

intakais. 
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 Jakėnų seniūnijoje yra 14 eţerų, tarp jų Netečius, Pabezninkų bei teka Merkio intakai. 

 Kaniavos seniūnijoje yra apie 20 eţerų, teka Katra, Ūla, jos intakai Kaniavėlė, 

Povilnis, Uosupis ir kiti upeliai. 

 Marcinkonių seniūnijoje tyvuliuoja Kastinio, Trikampio, Lavyso eţerai, teka upės 

Merkys, Lavysa, Grūda, Ūla, Skroblus, Musteika. 

 Matuizų seniūnijoje teka upės Merkys, Verseka ir jų intakai Duobupis, Pasgrinda, 

Baronas, Berţupis, Taurupis. 

 Vydenių seniūnijoje yra 6 tvenkiniai, teka upės Uosupis, Nočia, Šipeta. 

 Merkinės seniūnijoje yra 24 eţerai, tarp jų Ilgis, Liškiavis, Burokaraisčio, teka 

Nemunas ir Merkys, 5 upeliai. 

 Valkininkų seniūnijoje teka Merkys, jo intakai Šalčia, Spengla, Geluţa, Grauţupis, 

Raudonėlė, Pirčiupis. 

Be to, kaip jau minėta, Varėnos rajone įsteigti Dzūkijos nacionalinis parkas, Čepkelių 

valstybinis rezervatas, devyni draustiniai. Varėnos rajone yra apie 500 archeologinių, istorinių, 

dailės ir kt. paminklų. Rajone yra šeši paminkliniai kaimai, turintys architektūros paminklo statusą: 

Lyneţerio, Zervynų, Dubininko, Musteikos, Čiţiūnų ir Darguţių. 

21 lentelė. Kaimo turizmo sektoriaus apţvalga Lietuvos apskrityse 2008 metais 

 

Kaimo turizmo sodybų 

skaičius 

Vidutinis vietų skaičius vienoje 

sodyboje 
Vietų skaičius 

Lietuvos Respublika 546 19 10 229 

Alytaus apskritis 84 22 1 876 

Kauno apskritis 64 20 1 276 

Klaipėdos apskritis 43 20 867 

Marijampolės apskritis 21 22 462 

Panevėţio apskritis 21 15 318 

Šiaulių apskritis 10 25 245 

Tauragės apskritis 9 13 115 

Telšių apskritis 32 18 563 

Utenos apskritis 185 15 2 817 

Vilniaus apskritis 77 22 1 690 

Šaltinis: sudaryta remiantis Statistikos departamento duomenimis 

Remiantis Statistikos departamento duomenimis, Alytaus apskrityje 2008 m. buvo 

registruotos 84 kaimo turizmo sodybos. Pagal registruotų kaimo turizmo paslaugas teikiančių 

sodybų skaičių Alytaus apskritis nusileidţia tik Utenos apskričiai, kurioje registruotos net 185 

kaimo turizmo sodybos. Pagal vidutinį vietų skaičių vienoje sodyboje – 22 – Alytaus apskritis kartu 

su Marijampolės bei Vilniaus apskritimis uţima antrą vietą šalyje ir nusileidţia tik Šiaulių 

apskričiai. 
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LKTA priklausančios kaimo turizmo sodybos 
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45 pav. Lietuvos kaimo turizmo asociacijai (LKTA) priklausančių kaimo turizmo sodybų skaičius. 

Šaltinis: sudaryta remiantis Lietuvos kaimo turizmo asociacijos duomenimis 

Pagal Lietuvos kaimo turizmo asociacijoje registruotų kaimo turizmo sodybų skaičių 

Varėnos rajonas Alytaus apskrityje nusileidţia tik Lazdijų rajonui. 2009 m. Lietuvos kaimo turizmo 

asociacijos narėmis buvo 18 Varėnos savivaldybės kaimo turizmo sodybų. Paţymėtina, kad vien 

Varėnos rajonas pagal kaimo turizmo sodybų skaičių lenkia Šiaulių ir Tauragės apskritis bei 

neţenkliai nusileidţia Marijampolės ir Panevėţio apskritims. 

22 lentelė. Kaimo turizmo sodybose apgyvendintų poilsiautojų skaičius 2006–2008 m. 

 2005 2006 2007 2008 

Lietuvos Respublika 155 000 246 500 293 700 321 700 

Alytaus apskritis 19 600 26 200 35 500 42 600 

Lazdijų r. sav. 12 600 10 200 10 700 16 900 

Varėnos r. sav. 4 300 10 300 10 400 15 400 

Šaltinis: sudaryta remiantis Statistikos departamento duomenimis 

2008 m. visoje šalyje kaimo turizmo sodybose buvo apgyvendinta 321,7 tūkst. 

poilsiautojų. Alytaus apskričiai teko 13,2 proc. visų kaimo turizmo sodybų klientų. Varėnos rajone 

esančios kaimo turizmo sodybos 2008 m. priėmė 15,4 tūkst. poilsiautojų – 36,1 proc. visos 

apskrities apimties. 
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46 pav. Kaimo turizmo sodybose apgyvendintų poilsiautojų skaičiaus kaita 2006–2008 m. 

Šaltinis: sudaryta remiantis Statistikos departamento duomenimis 

Nuo 2005 m. tiek visoje Lietuvoje, tiek Alytaus apskrityje fiksuojamas kaimo turizmo 

sodybose poilsiaujančių gyventojų skaičiaus augimas. Paţymėtina, kad poilsiautojų skaičius auga 

maţėjančiu tempu. Varėnos rajonas taip pat pasiţymi kaimo turizmo sodybų klientų skaičiaus 

augimu, tačiau jis yra labai netolygus. 

23 lentelė. Apgyvendinimo įstaigų skaičius Alytaus apskrityje 2008 metais 

 

Alytaus 

apskritis 

Alytaus m. 

sav. 

Alytaus r. 

sav. 

Druskininkų 

sav. 

Lazdijų r. 

sav. 

Varėnos r. 

sav. 

Viešbučiai 35 4 1 23 2 5 

Moteliai 1 1 .. .. .. .. 

Poilsio namai 

(nameliai) 
6 .. 2 2 1 1 

Kempingai 2 .. .. 1 1 .. 

Turizmo centrai .. .. .. .. .. .. 

Nakvynės namai 2 .. .. .. .. 2 

Sveikatingumo 

įstaigos 
7 .. .. 6 .. 1 

Konferencijų 

centrai 
.. .. .. .. .. .. 

Vaikų vasaros 

poilsio stovyklos 
1 .. .. .. .. 1 

Privatus 

apgyvendinimo 

sektorius 

4 4 .. .. .. .. 

Iš viso 58 9 3 32 4 10 

Šaltinis: sudaryta remiantis Statistikos departamento duomenimis 
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2008 m. šalyje veikė 810 apgyvendinimo įstaigų, 58 iš jų – Alytaus apskrityje. Tarp 

Alytaus apskrities savivaldybių išsiskiria Druskininkų savivaldybė, kurioje 2008 m. veikė 

32 apgyvendinimo įstaigos. Per 5 metus nuo 2004 m. apgyvendinimo įstaigų skaičius Varėnos 

rajone svyravo tarp 10 ir 11, o nagrinėjamu laikotarpiu rajone veikė 10 apgyvendinimo įstaigų, 5 iš 

jų – viešbučiai.  

24 lentelė. Apgyvendinimo įstaigose apsistojusių asmenų skaičius Alytaus apskrityje 2008 m. 

 

Alytaus 

apskritis 

Alytaus m. 

sav. 

Alytaus r. 

sav. 

Druskininkų 

sav. 

Lazdijų r. 

sav. 

Varėnos r. 

sav. 

Viešbučiai 142 269 5 277 1 104 130 683 314 4 891 

Moteliai 157 157 .. .. .. .. 

Poilsio namai 

(nameliai) 
4 536 .. 1 804 2 216 498 18 

Kempingai 5 329 .. .. 4 426 903 .. 

Turizmo centrai .. .. .. .. .. .. 

Nakvynės namai 934 .. .. .. .. 934 

Sveikatingumo 

įstaigos 
61 834 .. .. 60 499 .. 1 335 

Konferencijų 

centrai 
.. .. .. .. .. .. 

Vaikų vasaros 

poilsio stovyklos 
949 .. .. .. .. 949 

Privatus 

apgyvendinimo 

sektorius 

599 599 .. .. .. .. 

Iš viso 216 607 6 033 2 908 197 824 1 715 8 127 

Šaltinis: sudaryta remiantis Statistikos departamento duomenimis 

Alytaus apskrityje pastebimi dideli apgyvendinimo įstaigose apsistojusių asmenų skaičius 

netolygumai. 2008 m. Druskininkų savivaldybės teritorijoje esančiose apgyvendinimo įstaigose 

apsistojo net 197,8 tūkst. svečių iš 216,6 tūkst. apsistojusių Alytaus apskrityje. Varėnos rajono 

savivaldybėje esančiose apgyvendinimo įstaigose apsistojo 8,1 tūkst., o Alytaus miesto 

savivaldybėje – 6 tūkst. asmenų. Tai antras ir trečias didţiausias svečių skaičius apskrityje. Šie 

rodikliai rodo akivaizdų poreikį investuoti į maţiau turistų lankomas teritorijas, skatinant ilgalaikį 

atvykstamąjį turizmą. 

Varėnos rajone 60,1 proc. svečių buvo apgyvendinta viešbučiuose, 16,5 proc. – 

sveikatingumo įstaigose, daugiau nei po 11 proc. – nakvynės namuose ir vaikų vasaros poilsio 

stovyklose, likę – poilsio namuose (nameliuose). 
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47 pav. Suteiktų nakvynių skaičiaus kaita 2000–2008 m. 

Šaltinis: sudaryta remiantis Statistikos departamento duomenimis 

Vertinant turizmo sektoriaus plėtrą taip pat galime pastebėti suteiktų nakvynių skaičiaus 

augimą (ţr. 47 pav.). Alytaus apskrityje daugiausiai nakvynių buvo suteikta Druskininkų 

savivaldybėje, antroje vietoje – Varėnos rajono savivaldybė. Abiejose savivaldybėse spartus 

suteiktų nakvynių skaičiaus augimas pastebimas nuo 2004 m. Svarbu pastebėti tai, kad Varėnos 

rajono savivaldybės plotas apie keturis kartus didesnis nei Druskininkų savivaldybės. Atsiţvelgiant 

į tai, turistų talpumas Varėnos rajono savivaldybėje taip pat keturis kartus didesnis nei Druskininkų 

savivaldybėje, vis dėlto dėl prastai išplėtotos Varėnos rajono viešosios infrastruktūros, turizmo ir 

įvairių paslaugų sektorių, Varėnos rajonas maţiau ţinomas ir patrauklus turistams, nors pasiţymi 

itin turizmui ir rekreacijai tinkama gamta ir aplinkos infrastruktūra. 

Varėnos rajone gausu pramonės nenuniokotų miškų, upių ir eţerų. Miško gėrybių 

rinkimas vilioja daug ţmonių ilsėtis šiame krašte. Dzūkijos nacionaliniame parke yra paruošti 

turistiniai maršrutai Ūlos upe, ekskursiniai maršrutai po parką, tačiau turizmas Varėnos rajone 

vystomas labai pamaţu. Trūksta vizualinės informacijos apie turizmo paslaugas ir turistinius 

objektus, nėra tradicinės dzūkų virtuvės reklamos. Turistų apgyvendinimo bazė rajone sena. Ji 

neţymiai auga, bet kol kas lėtai modernizuojama ir dar nesiekia europinių standartų nei kiekybe, nei 

kokybe. Pavienės poilsio įstaigos gali pasiūlyti poilsį su minimaliomis paslaugomis. Nesutvarkyta 

daugumos paminklų aplinka ir pėsčiųjų takai, kaimuose nėra asfaltuotų kelių. 

Taigi neišplėtota turizmo infrastruktūra (rekreacinėse zonose neteikiamos pramogų ir 

poilsio paslaugos, stinga apgyvendinimo įmonėse teikiamų paslaugų, nepakankama maitinimo 

įmonių paslaugų kokybė, maţai kaimo turizmo sodybų, lankytini objektai kukliai paruošti turistams 

lankyti) lemia tai, kad gana nedaug turistų apsilanko lankytinuose rajono objektuose. 
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Ţemiau pateikiamos turistų lankytinos vietos Varėnos rajono savivaldybės seniūnijose: 

Jakėnų seniūnija: 

 Akmuo „Uţkeikta merga“ Akmenio kaime. 

 Nukryţiuotojo Jėzaus parapijos baţnyčia (1724 m.) ir varpinė Akmenio kaime. 

 B. Jurgelevičiaus ţvėrynėlis Karpiškių kaime. 

Kaniavos seniūnija: 

 Šv. Jėzaus Širdies baţnyčia, Dubičių kaime. 

 Paminklas 1863 m. sukilimo dalyviams Dubičių kaime. 

 Kryţius 1863 m. sukilėlių ir caro kariuomenės mūšio vietoje. 

 Poeto Anzelmo Matučio dravė Pauosupės kaime. 

 Gatvinis Lyneţerio kaimas. 

Marcinkonių seniūnija: 

 Etnografijos muziejus Marcinkonių kaime. 

 Klojimo teatras Margionių kaime. 

 48 sodybų etnografinis Zervynų kaimas – architektūros paminklas. 

 Versmė „Ūlos akis“ – hidrogeologinis gamtos paminklas. 

 Tado Ivanausko zoologijos muziejaus padalinys Čepkelių valstybiniame gamtiniame 

rezervate Marcinkonių k. 

 Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado baţnyčia – XIX a. architektūros paminklas. 

 Skroblaus ištakos – „Bobos darţo“ šaltinis Margionių k. 

 Musteikos kaimas. 

 Senovinės bitininkystės muziejus Musteikos k. 

 Dubininko gatvinis kaimas. 

Merkinės seniūnija: 

 Piliakalnis ir alkakalnis Liškiavos kaime. 

 Švč. Trejybės baţnyčia ir dominikonų vienuolyno ansamblis, gausus dailės paminklų 

Liškiavos k. 

 Piliakalnis su papiliu Merkinės mstl. 

 Rašytojo Vinco Krėvės – Mickevičiaus namas – muziejus Subartonių kaime. 

 Namas, kuriame mirė didysis Lenkijos ir Lietuvos kunigaikštis Vladislovas Vaza 

Merkinės mstl. 

 Merkinės kraštotyros ir genocido muziejus, Merkinės mstl. 

 Kryţių kalnelis ir koplyčia Merkinės mstl. 

 Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų baţnyčia. 
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 Rašytojo Vinco Krėvės – Mickevičiaus skulptūra Merkinės mstl. 

 Paminklas Šv. Kazimierui Merkinės mstl. 

 Mitologiniai akmenys Janionių kaime. 

 Juodosios keramikos meistrai: Elvyra Petraitienė ir Rūta Indrašiūtė Maksimonių 

kaime, Teresė Jankauskaitė, Pelekiškių kaime, Petras Pretkelis ir jo juodosios keramikos muziejus 

Zakavolių kaime. 

 Totorių etnokultūrinis buities muziejus, Subartonių kaime. 

 „Lino kelio“ ekspozicija Subartonių kaimo bendruomenės namuose. 

Valkininkų seniūnija: 

 Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo baţnyčia. 

 Valkininkų miestelio senoji dalis – XVI a. urbanistikos paminklas. 

 Paminklas Antrojo pasaulinio karo aukoms „ Motina“ Pirčiupių kaime. 

 Kryţių kalnelis Pirčiupių kaime. 

 Pėsčiųjų paţintinis takas Valkininkuose, Santakos miške. 

 Čiţiūnų gatvinis kaimas. 

 Darguţių gatvinis kaimas. 

Varėnos seniūnija: 

 Švč. Trejybės baţnyčia Nedzingės kaime. 

 Didţiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto paminklas Perlojos kaime. 

 Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Pranciškaus Asyţiečio baţnyčia Perlojos kaime. 

 Lietuvos Nepriklausomybės paminklas Senosios Varėnos kaime. 

 Šv. Arkangelo Mykolo baţnyčia Senosios Varėnos kaime. 

 Paminklinis akmuo M. K. Čiurlionio gimimo vietai atminti Senosios Varėnos kaime. 

 Tautodailės skulptūrų ansamblis „Čiurlionio kelias“ Varėna – Druskininkai kelyje. 

 M. K. Čiurlionio atminimo kambarys Senosios Varėnos kaime. 

 Šv. Arkangelo Mykolo baţnyčia Varėnos mieste. 

 Kraštotyros muziejus Perlojos kaime. 

 Poeto A. Kalanavičiaus kapas Sapiegiškių k. Kapinėse. 

 Paminklas partizanų atminimui Perlojoje. 

Iš viso Varėnos rajone yra 28 saugomos teritorijos. Kaip jau minėta, Varėnos rajono 

savivaldybėje įsteigti Dzūkijos nacionalinis parkas, Čepkeliu valstybinis rezervatas, dešimt 

draustinių (ţr. 2 priede). 

Nors saugomų teritorijų pritaikymas visuomenes poreikiams yra vienas iš Dzūkijos 

nacionalinio ir kitų saugomų teritorijų steigimo tikslų, Varėnos rajone, kaip ir visose Lietuvos 
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saugomose teritorijose, daugiausia problemų šiuo metu kelia privačios ţemės nuosavybės 

atsiradimas saugomose teritorijose ir patirties sureguliuoti  privačių asmenų veiklą stoka. Dauguma 

naujųjų ţemės savininkų turi vienintelį interesą – pasistatyti gyvenamąjį namą, vasarnamį ar kuo 

skubiau iškirsti mišką. Viešosios rekreacinės infrastruktūros sukūrimas yra vienas iš būdų 

sureguliuoti lankytojų srautus todėl svarbu į šiuos darbus įtraukti privatų sektorių. 

Pagrindinės Varėnos rajono savivaldybės saugomų teritorijų sistemos problemomis 

išskiriamos: 

 Teritorinio planavimo dokumentų trūkumas. Tik Čepkelių rezervatas šiuo metu turi 

naujai patvirtintą tvarkymo planą. Dzūkijos nacionalinis parkas turi planavimo schemą, tačiau ji jau 

pasenusi ir nebeatitinka nūdienos poreikių. Trūksta saugomų teritorijų direkcijų veiklos planų. 

 Neuţtikrinamas nustatytas saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo reţimas. 

Tebevykstant ţemės reformai, keičiantis socialiniams santykiams, susiduriant su privačios 

nuosavybės, asmeninių interesų reguliavimu, trūkstant teisės aktų, teritorijų planavimo dokumentų, 

sunku uţtikrinti nustatytą apsaugos ir naudojimo reţimą. 

 Nepakankamas veiklos saugomose teritorijose finansavimas. Dabartiniai finansavimo 

šaltiniai ir jo apimtys neuţtikrina saugomoms teritorijoms keliamų uţdavinių realizavimo, nesudaro 

prielaidų  įgyvendinti būtinas apsaugos ir tvarkymo priemones, negarantuoja tinkamo uţdarbio 

saugomų teritorijų direkcijų specialistams. 

 Kompensacijų uţ apribojimus sistemos nebuvimas. Kompensacijų mechanizmo uţ 

veiklos apribojimus sukūrimas ir praktinis įgyvendinimas galėtų sustiprinti gyventojų pasitikėjimą 

saugomomis teritorijomis, pašalintų dabar taip plintančių nepagrįstų gąsdinimų galimybes. Sistema 

vis dar kuriama 46. 

 Nepalankus saugomų teritorijų įvaizdis. Į saugomas teritorijas daugeliu atvejų vis dar 

ţiūrima, kaip  į totalinio draudimo sistemą, tuo tarpu per maţai gilinamasi į jų teikiamą naudą. 

Trūksta ekologinio vietinių ţmonių švietimo. 

Siekiant sėkmingos turizmo sektoriaus plėtros, kaip svarbiausio ir stabilaus Varėnos 

rajono savivaldybės vystymo pagrindo, svarbu spręsti esančias išskirtas problemas bei skatinti 

vietos verslo ir fizinių asmenų verslumą ir naujo verslo steigimą bei esančių rekreacines, 

apnakvindinimo ir kitas susijusias paslaugas teikiančių įmonių plėtrą. Tokiu būdu aktyvinant 

privačias iniciatyvas bus kuriama patraukli darbui, verslui ir gyvenimui aplinka ir uţtikrinta rajono 

plėtra. 

 



96 

Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams 

 

2.2.7 Susisiekimo sistema Varėnos rajone 

Varėnos rajone esančių vietinės reikšmės kelių bendras ilgis yra 1 012 km. Per rajoną eina 

vienas magistralinis kelias (A4 tarptautinio susisiekimo Lietuvos kelias, ţr. 48 pav.), penki krašto 

keliai (KK176 – eina per Varėnos ir Šalčininkų rajonus, KK133 – eina per Varėnos rajoną ir 

Druskininkų savivaldybę, KK129 – jungia Antakalnį su Merkine, KK128 – eina į vakarus per 

Varėnos ir Alytaus rajonus, KK127 – eina per Šalčininkų ir Varėnos rajonus) ir rajoniniai keliai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 pav. A4 – magistralinis kelias; kelias A4 Varėnos rajone, į pietus nuo Merkinės. 

Šaltinis: prieiga internetu http://lt.wikipedia.org/wiki/A4  

Didţiosios Varėnos rajono vietinės reikšmės kelių dalies (62 proc.) danga – ţvyrkelis, 

27 proc. – grunto keliai ir tik 11 proc. krašto kelių sudaro su patobulinta danga. Didţiausios 

problemos kyla maţose gyvenvietėse, kuriose neasfaltuotos gatvės bei keliai iki jų. Vis dėlto, 

nepaisant prastos vietinės reikšmės kelių būklės, susisiekimas su Varėnos rajonu ir jo viduje 

pakankamai geras. 

Vietinės reikšmės automobilių kelių ilgis 2008 metų pabaigoje

109; 11%

632; 62%

271; 27% Vietinės reikšmės automobilių

kelių su patobulinta danga ilgis

Ţvyro kelių ilgis

Grunto kelių ilgis

 

49 pav. Vietinės reikšmės automobilių kelių ilgis Varėnos rajono savivaldybėje 2008 m. pab. 

Šaltinis: Statistikos departamento duomenys. 

 

http://lt.wikipedia.org/wiki/A4
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Ţemiau esančioje 25 lentelėje pateikiami duomenys apie kelių tinklą Alytaus apskrities 

savivaldybes, kartu palyginant su Alytaus apskrities ir Lietuvos Respublikos rodikliais. Varėnos 

rajono savivaldybėje ţenkliai maţesnis vietinės reikšmės kelių tankumas nei kitose Alytaus 

apskrities savivaldybėse bei lyginant su bendru Lietuvos Respublikos rodikliu. 

25 lentelė. Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių tankumo rodikliai 2006 m. 

Administracinė 

teritorija 

Valstybinės 

reikšmės kelių 

tankumas, 

km/kv.km 

Valstybinės 

reikšmės kelių 

ilgis, km/ 1000 

gyventojų 

Vietinės reikšmės 

kelių tankumas, 

km/kv.km 

Vietinės reikšmės 

kelių ilgis, km/ 

1000 gyventojų 

Lietuvos Respublika 0,327 6,27 0,891 17,09 

Alytaus apskritis  0,271 8,14 0,632 18,98 

Varėnos r. sav.  0,225 16,97 0,452 34,04 

Alytaus m. sav.  – – 3,6 2,08 

Alytaus r. sav.  0,293 12,97 0,728 32,16 

Druskininkų sav.  0,28 5,13 0,705 12,93 

Lazdijų r. sav.  0,33 16,84 0,72 36,73 

Šaltinis: Statistikos departamento duomenys. 

Vertinant kelių eksploatavimo intensyvumą, taip pat analizuotas ir transporto priemonių 

skaičiaus kitimas Varėnos rajono savivaldybėje. 2005–2008 metais pastebimas ţenklus mopedų ir 

motociklų skaičiaus pokytis, vis dėlto, šis skaičius 2008 metų pabaigoje sudarė tik 603 vienetus. 

Vertinant 2005–2008 metų laikotarpio kelių transporto priemonių skaičiaus kitimą galima daryti 

išvadą, kad kelių eksploatavimo intensyvumas per šį laikotarpį pakito neţymiai. Tokio transporto 

priemonių skaičiaus augimo tempo prieţastimi visų pirma yra gyventojų skaičius, kuris per šiuos 

metus maţėjo, taip pat gyventojų senėjimas, kuris sąlygoja maţesnį transporto priemonių skaičiaus 

augimą, taip pat ir gyventojų pajamų dydis, nes Varėnos rajonas gana kaimiška teritorija, kur 

pastebimas ţenklus gyventojų atlyginimo atotrūkis nuo šalies vidurkio ir didţiųjų miestų, kuris 

sąlygoja maţesnę gyventojų perkamąją galią. 

26 lentelė. Kelių transporto priemonių skaičiaus kitimas Varėnos rajono savivaldybėje. 

Rodikliai 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 

Mopedai ir motociklai (skaičius):metų pabaigoje 380 408 503 603 

Mopedai ir motociklai (skaičius):naujai registruoti .. .. 16 102 

Lengvieji automobiliai (skaičius): metų pabaigoje 11 384 12 375 11 964 12 764 

Lengvieji automobiliai (skaičius): naujai registruoti .. .. 1 269 1 011 

Autobusai (skaičius): metų pabaigoje 86 89 74 75 

Autobusai (skaičius): naujai registruoti .. .. 4 4 

Krovininiai automobiliai, puspriekabių vilkikai, 

puspriekabės ir priekabos (skaičius): metų pabaigoje 
1 089 1 220 1 268 1 333 
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Rodikliai 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 

Krovininiai automobiliai, puspriekabių vilkikai, 

puspriekabės ir priekabos (skaičius): naujai registruota 
.. .. 152 63 

Specialūs automobiliai (skaičius): metų pabaigoje 72 78 85 84 

Specialūs automobiliai (skaičius): naujai registruoti .. .. 9 3 

Šaltinis: Statistikos departamento duomenys. 

2008 metais 1 000 Varėnos rajono gyventojų teko 438 lengvieji automobiliai ir tai buvo 

152 automobiliais arba 53,2 proc. daugiau nei 2000 metais (ţr. 50 pav.). Visu nagrinėjamu 

laikotarpiu lengvųjų automobilių tenkančių 1 000 gyventojų skaičius augo tiek Lietuvoje, tiek 

Alytaus apskrityje, tiek atskirose Alytaus apskrities savivaldybėse. Šio skaičiaus augimą daugiausiai 

įtakojo Lietuvos ekonomikos augimas, kuris paveikė ir kaimiškas vietoves. 

1 000 gyventojų tenka individualių lengvųjų automobilių
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50 pav. Lengvųjų automobilių, tenkančių 1 000 gyventojų Varėnos rajono savivaldybėje skaičiaus dinamika. 

Šaltinis: Statistikos departamento duomenys. 

Kelių eismo įvykių skaičius nuo 2000 metų Varėnos rajone sumaţėjo nuo 41 iki 29 įvykių 

2008 metais (ţr. 51 pav.) ir tai buvo staigiausias ir didţiausias pokytis pastaraisiais metais lyginant 

su kitomis Alytaus apskrities savivaldybėmis. Šį pokytį labiausiai įtakojo didėjančios gyventojų 
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pajamos, leidusios uţtikrinti tinkamą ir saugų transporto priemonių eksploatavimą bei gerėjanti 

Varėnos rajono kelių tinklo būklė – gerėjanti kelių danga, tinkamas ţenklinimas ir kelių prieţiūra. 

Kelių eismo įvykių skaičius
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51 pav. Kelių eismo įvykių Varėnos rajono savivaldybėje skaičiaus dinamika. 

Šaltinis: Statistikos departamento duomenys. 

Varėnos rajono savivaldybėje vyksta gana intensyvus transporto eismas, yra magistralinis 

kelias. Lyginant Varėnos rajoną su apskritimi ir kitais apskrities rajonais pagrindiniai avaringumo 

rodikliai Varėnos rajone yra aukštesni nei Lazdijų rajono ir Druskininkų savivaldybėse 

(ţr. 27 lentelę). Eismo įvykių skaičius tenkantis 1 000 Varėnos rajono gyventojų yra 0,5, ţuvusiųjų 

skaičius 1 000 gyventojų – 0,46 ir suţeistųjų skaičius – 0,11, atitinkami rodikliai Alytaus apskrityje 

yra 0,43; 0,05; 0,47. 

27 lentelė. Eismo įvykiai Alytaus rajono apskrityje ir savivaldybėse. 

Administracinė 

teritorija 

Eismo 

įvykiai 
Ţuvo Suţeista 

Gyventojų 

sk. 

Eismo 

įvykių 

sk./1000 

gyv. 

Ţuvusiųjų 

sk./1000 

gyv. 

Suţeistųjų 

sk./1000 

gyv. 

Alytaus apskritis 75 9 83 175.149 0,43 0,05 0,47 

Alytaus m. sav. 27 33 0 68.304 0,40 0,48 0,00 

Alytaus raj. sav. 20 20 4 30.914 0,65 0,65 0,12 

Lazdijų raj. sav. 6 5 2 24.528 0,25 0,20 0,08 

Varėnos raj. sav. 14 13 3 27.990 0,5 0,46 0,11 

Druskininkų sav. 8 12 0 24.212 0,33 0,50 0,00 

Šaltinis: Statistikos departamentas, 2009 m. pirmųjų 6 mėn. duomenys 

 

Keleivių apyvartos rodiklis nuo 2000 iki 2008 metų Varėnos rajono savivaldybėje ţenkliai 

nekito (ţr. 52 pav.) kaip ir Lietuvos Respublikoje bendrai bei Lazdijų rajono ir Druskininkų 

savivaldybėse ir tik Alytaus rajono savivaldybėje šis rodikliais analizuojamu laikotarpiu ţenkliai 

padidėjo. 
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Keleivių apyvarta
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52 pav. Keleivių apyvartos skaičiaus dinamika. 

Šaltinis: Statistikos departamento duomenys. 

Kaip jau minėta, pagrindine susisiekimo sistemos problema išlieka vietinės reikšmės 

keliai, kurie eina per kaimo gyvenvietes ir kelia tokias problemas kaip: klampumas ir vandens 

nuošliauţų sugadinti kelio ruoţai (lietinguoju ir sniegingu metų laikotarpiais sunkiai pravaţiuojami, 

gadinamos transporto priemonės), dulkės (vasaros laikotarpiu), ţemas saugumas (gyvenvietes 

kertantys keliai gana siauri, nėra šaligatvių) ir pan. 

Siekiant gerinti susisiekimo kelių tinklą, Varėnos rajone įgyvendinami Europos Sąjungos 

fondų finansuojami projektai. Paprastai šių projektų finansavimo poreikis gana didelis ir sukuria 

aukštą rezultatą (rekonstruojami valstybinės reikšmės, didesniu transporto eismo intensyvumu 

pasiţymintys keliai), tuo tarpu krašto keliams ir smulkių kaimo gyvenviečių kelių rekonstrukcijai ir 

statybai skiriama maţiau dėmesio. 

2.2.8 Apšvietimas Varėnos rajono teritorijoje 

Iki 2002 m. gatvių apšvietimas Varėnos rajone buvo tik eksploatuojamas, neinvestuojant 

didesnių lėšų. Varėnos mieste veikė šviestuvai su didelio slėgio gyvsidabrio lempomis, o kaimo 

vietovėse degė kaitrinės lempos. Todėl 2002 m. buvo pradėta gatvių apšvietimo rekonstrukcija 

keičiant šviestuvus į aukšto slėgio natrio lempas, kurios naudoja maţiau elektros energijos. 

2007 m. Varėnos rajono gatvės buvo apšviestos 1 916 šviestuvų, kurių skaičius nuo 

2005 m. padidėjo 361 vienetais.(plačiau ţr. 28 lentelę). Tai rodo, kad gatvių apšvietimas kasmet 

plečiamas. 
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28 lentelė. Gatvių šviestuvų skaičius, elektros linijų ilgis ir elektros energijos sąnaudos 2006 m. 

 
Šviestuvų 

skaičius, vnt.
1
 

Elektros linijų 

ilgis, km 

Sunaudota 

elektros 

energijos, kWh 

Apmokėta uţ 

elektros energija 

Lt 

Varėnos miestas 604 15,9 434.125 126.161 

Jakėnų seniūnija 79 7,8 24.397 8.233 

Kaniavos seniūnija 100 11,4 27.760 9.368 

Marcinkonių seniūnija 83 4,4 27.539 10.163 

Matuizų seniūnija 142 5,2 34.250 10.846 

Merkinės seniūnija 403 25,4 86.211 34.523 

Valkininkų seniūnija 188 14,2 69.489 23.449 

Varėnos seniūnija 190 31,8 97.589 30.981 

Vydenių seniūnija 127 5,4 15.638 5.214 

Iš viso: 1.916 121,5 816.998 258.938 
Šaltinis: Varėnos rajono savivaldybės administracijos Vietinio  ūkio ir turto valdymo skyriaus statistiniai duomenys. 

Vertinant Varėnos rajono kaimo gyvenviečių gatvių ir viešų erdvių apšvietimą numatoma, 

kad ateityje gatvių apšvietimo tinklą dar reikėtų plėsti ir įrengti per 20 kaimų gatvių apšvietimą. 

2.2.9 Vandentvarka ir vandenvala Varėnos rajone 

Varėnos rajone vandens kokybė yra ne bloga ir ypatingo valymo nereikalauja. 

Pastaraisiais metais vandens suvartojimas Varėnos rajone, kaip ir visoje Lietuvoje ţymiai sumaţėjo 

dėl įvairių prieţasčių. Tam įtakos turėjo tokie veiksniai kaip pramonės nuosmukis, paţangesnės 

pramonės technologijos, išaugusi vandens kaina, pagerėjusi santechninė įranga ir kiti rodikliai. Kai 

buvo tiesiami vandens tinklai, vandens vartojimas buvo daugiau kaip du kartus didesnis negu šiuo 

metu, todėl esami vamzdynų diametrai yra per dideli. Didţiąją dalį tinklų sudaro 100 ir 200 mm 

skersmens vamzdynai, todėl renovuojant vandens tiekimo tinklus jų skersmenį rekomenduojama 

sumaţinti. Renovacija reikalinga ir dėl to, kad vamzdţiai pagaminti iš paprastojo ketaus ar plieno. 

Šios medţiagos neatsparios vandens ir aplinkos poveikiams, greitai yrančios ir reikalauja didelių 

eksploatavimo kaštų. 

Pagal 2006 metais UAB „Varėnos vandenys“ eksploatuojamose vandenvietėse atliktus 

geriamo vandens kokybės tyrimus, kuriuos atliko Varėnos rajono maisto ir veterinarijos tarnyba, 

Alytaus apskrities maisto ir veterinarijos tarnyba ir UAB „Grota“, centralizuotai teikiamo vandens 

kokybė gera. Detalesni vandens kokybės tyrimo rezultatai pateikiami 3 priede „Geriamo vandens 

kokybės tyrimų rezultatai“. Dalyje gyvenviečių reikia statyti vandens nugeleţinimo įrenginius, kur 

dideli geleţies ir mangano kiekiai. Vandens mikrobiologinė sudėtis nėra gera vandenvietėse, kur 

vandens naudojimas yra maţas, todėl vanduo uţsistovi ir kaupiasi mikroorganizmai. 

                                                 
1
 2007 metais. 
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Varėnos rajone vandens įvairioms reikmėms suvartojama šiek tiek maţiau nei lyginant su 

Alytaus apskritimi, tačiau daug maţiau lyginant su šalies rodikliu. Ţemiau pateikiamame paveiksle 

pavaizduota sunaudoto vandens kiekis Varėnos rajone, Alytaus apskrityje ir Lietuvos Respublikoje 

(ţr. 53 pav.). 

Sunaudoto vandens kiekis
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53 pav. Vandens suvartojimas 2003–2007 metais. 

Šaltinis: Statistikos departamento duomenys. 

Svarbu tai, kad skaičiuojant bendrą Lietuvos Respublikoje suvartojamo vandens kiekį 

įtraukiamos ir vandens sąnaudos, sunaudotos vandens energetikos reikmėms. Suvartojamo vandens 

struktūrą pagal naudojimo paskirtį 2008 m. atspindi ţemiau pateiktas paveikslas. 

Vandens sunaudojimas 2008 m.
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54 pav. Suvartojimo vandens struktūra (tūkst. kubinių metrų) pagal naudojimo paskirtį, 2008 m. 

Šaltinis: Statistikos departamento duomenys. 
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Nuotekų tinklų infrastruktūra Varėnos rajone yra maţiau išvystyta negu vandentiekio 

tinklų. Yra nemaţai gyvenviečių, kuriose yra tik vandentiekio tinklai. Daugumoje gyvenviečių, 

turinčių nuotekų sistemas, nuotekos surenkamos atskirai. Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje 

paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimas vykdomas Varėnos mieste, Senosios Varėnos kaime ir 

Merkinės miestelyje. Duomenys apie Varėnos rajone susidariusių nuotekų kiekius per 2008 metus 

pateikti 55 paveiksle. 

Nuotekos išleistos į paviršinius vandenis
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55 pav. Ūkio, buities ir gamybos nuotekos išleistos į paviršinius vandenis (tūkst. kubinių metrų), 2008 m. 

Šaltinis: Statistikos departamento duomenys. 

Aukščiau pateiktame paveiksle pateikta informacija ir apie nuotekas, kurios išleistos 

Varėnos rajone 2008 m.. Tik dalis pramonės ir buities nuotekų nuotekų išvaloma iki nustatytų 

normų reikalavimų. Kita dalis nuotekų valoma tik mechaniškai arba visiškai neišvalytos 

išleidţiamos į atvirus vandens telkinius. 

Ypač prasta nuotekų valymo padėtis kaimo vietovėse. Nuotekų sistemų daugumoje kaimo 

gyvenviečių arba visiškai nėra, arba egzistuojantys valymo įrenginiai veikia neefektyviai, o nuotekų 

tinklai labai nusidėvėję. Svarbu ir tai, kad dalis rajone esančių vandentvarkos objektų iki šiol nėra 

pilnai inventorizuoti, dalies jų savininkai yra privatūs asmenys. Lietaus nuotekos Varėnos rajone 

surenkamos tik didesnėse gyvenvietėse. Dauguma paviršinių nuotekų nuo kietų dangų ir ţalių plotų 

atskirais kolektoriais surenkami ir be valymo išleidţiami į atvirus vandens telkinius. Kaimo 

vietovėse paviršinės nuotekos grioviais ir ţemumomis teka į upes ir eţerus. Didelę dalį tinklų reikia 

remontuoti. Be to, didelę nuotekų šalinimo tinklų dalį sudaro vamzdynai didesnio kaip 200 mm 

diametro, todėl esant maţiems nuotekų kiekiams, maţėja nuotekų greitis, tinkluos kaupiasi sąnašos 
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bei nuosėdos, o tai sąlygoja daţną tinklų uţsikimšimą. Dėl nesandarumo vamzdţių sujungimo 

vietose ir kontroliniuose šuliniuose, į gruntinius vandenis patenka neišvalytos nuotekos, o į nuotekų 

tinklus gruntiniai vandenys, kurie neigiamai įtakoja vandens valymo įrengimų darbą. 

Nuotekų išleidimas Alytaus apskrities savivaldybėse
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56 pav. Nuotekų išleidimas Alytaus apskrities savivaldybėse. 

Šaltinis: Statistikos departamento duomenys. 

Didţiausia nuotekų dalis – apie 7 378 tūkst. kubinių metrų nuotekų – Alytaus apskrityje 

išleidţiama Alytaus miesto ir Alytaus rajono savivaldybėse, kur veikia didţioji dalis Apskrities 

įmonių, ţemės ūkiai ir 2008 m. iš viso gyveno 99 377 asmenys, likusiose Alytaus apskrities 

savivaldybėse – 1 613,3 tūkst. kubinių metrų nuotekų arba 17,9 proc. visų Alytaus apskrityje 

išleidţiamų nuotekų – kur 2008 m. gyveno 77 663 asmenys arba 43,9 proc. Alytaus apskrities 

gyventojų. Analogiškai, Varėnos rajone 2008 m. buvo išleista 591,6 tūkst. kubinių metrų arba 

6,6 proc. visų Alytaus apskrityje išleistų nuotekų, nors teritorijoje 2008 m. gyveno 28 499 asmenys 

arba 16,1 proc. visų Alytaus apskrities gyventojų. Pagrindinės nuotekų tvarkymo problemos: 

 Kaimo vietovėse per maţai išplėtota centralizuota buitinių nuotekų surinkimo sistema. 

 Prasta Varėnos buitinių nuotekų tinklų būklė, per didelis vamzdţių diametras, blogi 

vamzdynų sujungimai. 

 Kai kuriose gyvenvietėse seni ir susidėvėję buitinių nuotekų valymo įrenginiai, o kai 

kuriose jų iš viso nėra. 

 Nepakankamai išplėtota paviršinio vandens surinkimo ir valymo sistema. 

Atsiţvelgiant į pateiktą vandentiekio ir vandenvalos sistemų Varėnos rajone situacijos 

aprašymą galima prieiti išvadą, kad būtina atnaujinti ir išplėsti esamas vandentiekio sistemą 

(atnaujinti gręţinius ir vamzdynus, pastatyti vandens nugeleţinimo įrenginius, įdiegti vandenviečių 

monitorinio sistemas). Taip pat reikalinga lygiagrečiai plėsti ir nuotekų sistemas Varėnos rajone – 

pastatyti naujas nuotekų valyklas, perpumpavimo stotis bei nuotekų tinklus. 
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2.2.10 Kultūros  infrastruktūra ir užimtumas Varėnos rajone 

Varėnos rajono savivaldybės kultūros ir uţimtumo įstaigų tinklo pagrindinės įstaigos yra: 

 Varėnos kultūros centras. 

 Varėnos viešoji biblioteka. 

 Muziejai. 

 Sporto įstaigos. 

Varėnos kultūros centras įsikūręs 

Varėnos mieste (J.Basanavičiaus g. 2). Pastate 

yra 292 vietų kino salė, 158 kv. m parodų salė su šiuolaikine įranga, 58 kv. m gamtos kūrinių 

muziejus „Rojaus kampelis“, teatro studija. Kultūros centro veiklos kryptys: 

 Organizuoja mėgėjų meno ir profesionalaus meno parodas. 

 Rengia regionų kultūrinių programų projektus ir rūpinasi jų įgyvendinimu. 

 Saugo, skleidţia ir perduoda iš kartos į kartą kultūrines ir vietos tradicijas 

 Rūpinasi bendruomenės narių meninių poreikių ugdymu ir tenkinimu. 

 Puoselėja, turtina ir saugoja krašto 

kultūrinį savitumą. 

 Puoselėja bendrąją ir etninę kultūrą. 

 Padeda susipaţinti su profesionalaus 

meno vertybėmis, literatūra, muzika, daile, 

fotografija, kinu. 

 Padeda ugdyti visokeriopą meninę 

saviraišką. 

 Puoselėja ir skatina meno mėgėjų, tautodailės, meno kolektyvų veiklą ir gyvybingumą, 

- renka ir fiksuoja Varėnos kultūrinio gyvenimo įvykius. 

 Siekia integruotis į įvairius respublikinius ir tarptautinius projektus. 

 Rūpinasi rajono laisvalaikio ir pramogų, laisvalaikio centrų veikla. 

 Rūpinasi Varėnos miesto ir rajono kultūros pristatymu Lietuvoje ir uţsienyje. 

 Rūpinasi kino ir videofilmų demonstravimu. 

Aukščiau pateiktų Varėnos kultūros centrų tikslų siekia ir 18 Varėnos rajone veikiančių 

filialų (Gudţių, Kaniavos, Krivilių, Marcinkonių, Matuizų, Merkinės, Panaros, Sarapiniškių, 

Valkininkų, Vydenių, Vilkiautinio, Ţilinų, Dubičių, Kabelių, Kibyšių, Krūminių, Nedzingės ir 

Perlojos filialai), kuriuose taip pat puoselėjamos ir skatinamos įvairių sričių mėgėjų ir kolektyvų 

veikla bei vykdomi projektai, taip aktyvinant ir kaimo vietovių gyventojus. Varėnos kultūros 
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centras – pagrindinis kultūrinio gyvenimo Varėnos teritorijoje organizatorius ir globėjas (2010 m. 

Organizuojamų švenčių kalendorių ţr. 4 priede). 

Varėnos rajono kultūrinio gyvenimo kokybę taip pat įtakoja ir veikianti Varėnos rajono 

savivaldybės viešoji biblioteka, įsikūrusi Varėnos mieste bei 25 kaimo filialuose 

(detaliau ţr. 29 lentelę ir 59 pav.). 

29 lentelė. Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kaimo filialai. 

Eil. 

Nr. 

Vietovė, 

kurioje veikia 

kaimo filialas 

Pastabos 

1.  Dubičių Darbo laikas: antradieniais – penktadieniais 10.00–18.00, šeštadieniais 10.00–16.00 

2.  Gudţių Darbo laikas: pirmadieniais–penktadieniais 8.00–17.00 

3.  Panočių Darbo laikas: pirmadieniais–penktadieniais 8.00–17.00 

4.  Kabelių Darbo laikas: antradieniais–penktadieniais 9.00–18.00, šeštadieniais 9.00–17.00 

5.  Marcinkonių Darbo laikas: antradieniais–penktadieniais 8.00–17.00, šeštadieniais 11.00–17.00 

6.  Matuizų Darbo laikas: antradieniais–penktadieniais 9.00–18.00, šeštadieniais 9.00–15.00 

7.  Merkinės Darbo laikas: pirmadieniais–ketvirtadieniais 9.00–18.00, penktadieniais 9.00–16.00 

8.  Panaros 

Laikinai nedirba. 

Darbo laikas: antradieniais–penktadieniais 10.00–18.00, šeštadieniais 10.00–16.00 

9.  Sarapiniškių Darbo laikas: pirmadieniais - penktadieniais 8.00–17.00 

10.  
Senosios 

Varėnos 
Darbo laikas: antradieniais–penktadieniais 10.00–18.00, šeštadieniais 9.00–16.00 

11.  Valkininkų  Darbo laikas: antradieniais–penktadieniais 10.00–18.00, šeštadieniais 9.00–15.00 

12.  
Valkininkų 

gel. st. 
Darbo laikas: antradieniais–penktadieniais 9.00–17.00, šeštadieniais 9.00–15.00 

Filialai sujungti su mokyklų bibliotekomis 

13.  Krivilių Darbo laikas: pirmadieniais–penktadieniais 8.00–17.00 

14.  Vilkiautinio Darbo laikas: pirmadieniais–penktadieniais 8.00–17.00 

15.  Nedzingės 
Darbo laikas: pirmadieniais–penktadieniais 8.00–12.00 mokyklos bibliotekoje, 

13.00–17.00 kaimo filiale 

16.  Perlojos 
Darbo laikas: pirmadieniais–penktadieniais 8.30–12.30 mokyklos bibliotekoje, 

14.00–18.00 kaimo filiale 

17.  Vydenių Darbo laikas: pirmadieniais–penktadieniais 9.00–18.00, šeštadieniais 9.00–16.00 

18.  Ţilinų Darbo laikas: pirmadieniais–penktadieniais 9.00–17.00 

Filialai dirbantys pusę etato 

19.  Darguţių Darbo laikas: antradieniais–šeštadieniais 13.00–17.00 

20.  Gudakiemio Darbo laikas: antradieniais–trečiadieniais 10.00–18.00, ketvirtadieniais 10.00–14.00 

21.  Kibyšių Darbo laikas: antradieniais–trečiadieniais 10.00–18.00, ketvirtadieniais 11.00–15.00 

22.  Krūminių Darbo laikas: antradieniais–trečiadieniais 10.00–18.00, šeštadieniais 11.00–15.00 

23.  Pilvingio Darbo laikas: pirmadieniais–ketvirtadieniais 10.00–15.00 

24.  Puodţių Darbo laikas: antradieniais–penktadieniais 13.00–17.00, šeštadieniais 10.00–14.00 

25.  Tolkūnų Darbo laikas: antradieniais–trečiadieniais 10.00–18.00, šeštadieniais 11.00–15.00 

Šaltinis: Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos informacija 
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           Varėnos rajono savivaldybės viešoji  

            biblioteka 
 

             Kaimo filialas 
 

             Internetas bibliotekose 

 

@ 
59 pav. Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialai. 
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60 pav. V. Krėvės memorialinis 

muziejus 

61 pav. Merkinės kraštotyros 

ir genocido muziejus. 

62 pav. M. Vainilaičio sodyba. 

Varėnos rajono savivaldybėje veikia 6 muziejai, iš kurių 2 – mokyklų muziejai: 

 Rašytojo Vinco Krėvės – Mickevičiaus memorialinis muziejus (Subartonių k., 

Merkinės sen.): name, kuriame įsikūręs muziejus, 1882 m. spalio 19 d. gimė, iki 1904 m. gyveno ir 

iki 1934 m. lankėsi rašytojas Vincas Krėvė (tikroji pavardė 

Mickevičius). Šis namas yra Subartonių kaimo šiaurės rytų 

pakraštyje. Namas pastatytas XIX a. II-oje pusėje. Į pietryčius nuo 

namo stovėjo svirnas, tvartas, kluonas. 1966 m. name įkurtas V. 

Krėvės memorialinis muziejus. Muziejaus ekspozicija uţima visą 

namą. Gryčios išvaizda atkurta tokia, kokia buvo iki 4 

dešimtmečio. Seklyčioje yra spinta, staliukas ir sieninis laikrodis, rašytojo parsiveţti iš Baku. 

Miegamajame įrengta ekspozicija vaizduoja V. Krėvės gyvenimą ir kūrybą. 1992 m. spalio 10 d. iš 

Amerikos į Subartonių kaimo kapinaites parveţti ir perlaidoti rašytojo ir 

jo ţmonos Onos Rebekos palaikai. Kapą puošia tautodailininko Ipolito 

Uţkurnio sukurta skulptūra „Dainavos šalies dainius“. 

 Merkinės kraštotyros ir genocido muziejus (Dariaus ir 

Girėno a. 1, Merkinės mstl., buv. rotušės liekanos): 1569 m. Merkinei 

gavus Magdeburgo teises, miestiečiai buvo įpareigoti pastatyti rotušę, 

kuri buvo sumūryta XVI a. II pusėje. Pastatas yra Merkinės centrinės 

aikštės viduryje. Yra išlikęs XVI a. rotušės bokšto rūsys su cilindrinio 

skliauto fragmentu ir XVII a. pamatų liekanos. Šis muziejus 1996 m. 

įkurtas muziejininko Juozo Kaupinio iniciatyva. 

 Tado Ivanausko zoologijos muziejaus padalinys 

(Muziejus Čepkelių valstybiniame rezervate, Šilagėlių g. 11, 

Marcinkonys). 

 Etnografijos muziejus (Marcinkonys). 

 Perlojos kraštotyros muziejus (Perliaus g. 22, Perloja, 

Varėnos sen.). 

 Rašytojo Martyno Vainilaičio sodyba (Vaitakarčmio kaimas). 

 Matuizų pagrindinės mokyklos kraštotyros muziejus (Dzūkų g. 2, Matuizų k.). 

 Nedzingės pagrindinės mokyklos kraštotyros muziejus (Nedzingės k., Varėnos r.). 

Kultūrinį gyvenimą Varėnos rajono savivaldybėje taip pat atspindi organizuojami 

renginiai. Populiariausios šventės Varėnos rajone yra: 
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64 pav. Akimirkos iš 2009 m. Grybų 

šventės. 

63 pav. 2009 m. Grybų šventės 

renginiai. 

65 pav. Tradicinių 

šokių klubas. 

66 pav. Šokių repeticijos akimirkos. 

 Grybų šventė. Švenčių metu organizuojami grybavimo čempionatai Varėnos rajono 

savivaldybės mero taurei laimėti Varėnos rajono miškuose, vyksta 

daugybė renginių. Varėnos rajono seniūnijose, Alytaus apskrities 

savivaldybėse, įvairiose gyvenvietėse vyksta nuotaikingi koncertai, 

kiemelių šeimininkai demonstruoja krašto tradicijas, papročius, o į jų 

kiemelius užklydusieji vaišinami tradiciniais dzūkiškais skanėstais: 

grikine „babka“, sūriu, namine duona, kitais gardumynais.  

Kiekvienas šventės 

dalyvis turi gerą progą 

pamatyti ir pats išbandyti, kaip 

dirbama iš medžio, molio, piešiama, kuriamos žolynų kompozicijos. 

Švenčių metu galima įsigyti sukurtų medžio dirbinių bei pačiam 

pasigaminti norimą dalyką. Grybininkų kiemeliuose galima ne tik 

paragauti, bet ir nusipirkti grybų ir uogų, susipažinti su turistiniais ir 

rekreaciniais objektais. Pagrindinėje scenoje šventės dalyvius 

linksmina vietos ir svečių kolektyvai. 

 Maišatynė. Tai Kultūros centro organizuojama šventė, kurios metu šurmuliuoja 

humoro ir kitokių linksmybių konkursas. Šventėms ruošiami muzikiniai numeriai, videofilmai ir 

kitokie namų darbai. Visa tai vertina komisija. 

 Tradicinių šokių klubas. Varėnos Tradicinių šokių klubas – tai 

projekto pavadinimas, kuriuo siekiama rengti tradicinių šokių vakarus (mokymus ir 

vakarones) Varėnos mieste. Šis projektas nėra skirtas grieţtai kuriai nors 

vienai visuomenės grupei. Šokių mokymai ir vakaronės skirti tiek jaunimui, 

tiek ir plačiajai visuomenei. Projektu siekiama tradicinius šokius vėl padaryti 

svarbia ţmonių gyvenimo dalimi, atgaivinti sovietmečiu išnykusią gyvąją 

šokimo tradiciją (jaunimo vakarėlius). Siekiama parodyti jauniems ţmonėms, kad tradiciniai šokiai 

yra skirti ne tik pasirodymams scenoje ar folkloro ansamblių repertuarams, bet ir kiekvienam iš jų; 

kad liaudies šokiai yra ne tik fantastiška laisvalaikio praleidimo forma, bet ir būdas bendrauti, 

susirasti draugų, atsikratyti nepasitikėjimo savimi, kitų 

kompleksų. Tradicinių šokių klubo tikslai: 

 Rengti nuolatinius, atvirus, nemokamus 

tradicinių šokių mokymus ir vakarones 

Varėnoje. 

 Suteikti kuo daugiau galimybių paţinti 

autentišką, nestilizuotą lietuvių liaudies 

šokį ir muziką kuo natūralesnėje 
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67 pav. Kino ir menų festivalio 

„Verpetai“ 2009 m. reklaminis 

plakatas. 

aplinkoje, o ne iš knygų, televizijos ar scenos. Kompensuoti etnologijos specialistų 

trūkumą švietimo įstaigose. 

 Surengti šokių stovyklą, joje plačiau pristatant tradicinę kultūrą. Sudaryti sąlygas 

išmokti ne tik šokti ar groti,  bet ir tradicinių amatų pasimokyti, susipaţinti su 

senaisiais Dzūkijos kaimais, jų gyvenimo būdu ir ritmu. 

 Sukurti alternatyvią pasilinksminimo formą tiek jaunimui tiek ir vyresnio amţiaus 

asmenims. Padėti spręsti uţimtumo problemą. Suteikti galimybę rinktis kokybišką 

pramogą: liaudies šokiai ne tik moko laisvalaikį leisti smagiai, bet ir naudingai, 

kartu susipaţįstant su krašto tradicijomis, istorinėmis ir dvasinėmis vertybėmis. 

 Propaguoti liaudies šokį kaip sveiką, ekspresyvų, patriotinį ir blaivų laisvalaikio 

praleidimo būdą, taip prisidedant prie prevencinės veiklos (šokis padeda 

atsipalaiduoti natūraliai, nebelieka poreikio svaigintis alkoholiu, narkotikais ar 

rūkalais). 

 Atgaivinti gyvą šokimą, ne tik šokio demonstravimą, t.y. padaryti liaudies šokį 

daugelio ţmonių, o ne tik folkloro ansamblių dalyvių, kasdienio gyvenimo dalimi. 

Etninę kultūrą ne tik saugoti, gaivinti ir puoselėti, bet ir uţtikrinti jos tapimą 

natūraliu dalyku. 

 Įtraukti Varėnos jaunuomenę aktyviai dalyvauti kultūriniame gyvenime, ugdyti 

pilietinę savimonę, tautiškumą, skatinti domėjimąsi autentiška liaudies kultūra, 

raginti jaunimą patiems tyrinėti savo šaknis. 

 Uţtikrinti ir palaikyti etninės kultūros skleidimąsi 

plačiojoje visuomenėje, kuo didesniam ratui 

ţmonių, nepaisant amţiaus, išsilavinimo, 

socialinės padėties ir kt. 

 Praturtinti Varėnos visuomeninį ir kultūrinį 

gyvenimą, skatinti mokymąsi visą gyvenimą. 

 Kino ir menų festivalis „Verpetai“. 2009 m. 

lapkričio 25-28 d. rudens palydėtuvės ir ţiemos sutiktuvės 

Varėnoje buvo paţymėtos kasmetiniu kino ir menų festivaliu 

„Verpetai“. Šeštąjį kartą vykęs ir išskirtine regiono tradicija 

tampantis tarptautinis festivalis kasmet plečia savo programą ir 

dalyvių geografiją. Renginį organizavęs Varėnos kultūros centras 

mano, jog įmantrus įvairaus meno, kino ir muzikos derinys į 
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Dzūkijos sostinę sukvietė dar daugiau ţiūrovų iš visos Lietuvos ir uţsienio šalių. Festivalio 

renginiai vyko Varėnos kultūros centre (J. Basanavičiaus g. 2). Dauguma jų buvo nemokami. 

Vertinant uţimtumo įstaigų tinklą labai svarbios yra sporto įstaigos. Šiuo metu Varėnos 

rajono savivaldybėje veikia 16 įvairių sporto klubų (ţr. 5 priede) bei 11 sporto salių (ţr. 6 priede), 

meninę veiklą vykdo 11 meno kolektyvų ir studijų (ţr. 7 priede). 

Kaip atskleidţia Varėnos rajono savivaldybės kultūros infrastruktūros analizė, teritorijoje 

vykdoma įvairių meno kolektyvų ir menininkų veikla. Vis dėlto, nors kultūros įstaigų tinklas gana 

platus, maţesnėse kaimo gyvenvietėse trūksta laisvalaikio uţimtumo centrų, esančioms įstaigoms 

reikalingas finansavimas siekiant atnaujinti materialinę bazę, įsigyti reikalingą įrangą bei 

rekonstruoti ir tinkamai pritaikyti turimas / plečiamas patalpas. 

2.3 VVG teritorijos atstovų poreikių analizė 

Siekiant visapusiškai atskleisti Varėnos krašto VVG teritorijos kaimo plėtros dalyvių 

poreikius, išskirti opiausias gyventojų problemas ir išanalizuoti jų sprendimo alternatyvas bei jų 

įgyvendinimo galimybes buvo taikomi kokybiniai ir kiekybiniai tyrimo metodai (ţr. 30 lentelėje).  

30 lentelė. Varėnos krašto VVG teritorijos kaimo plėtros dalyvių poreikių analizės etapai. 

Etapas Tyrimo metodas Apimtis Pastabos 

Kaimo bendruomenių 

ir seniūnijų atstovų 

interviu su ekspertais 

Kokybinis tyrimo 

metodas: diskusijų grupė 

6 grupės, iš viso 

42 asmenys, 122 

projektinės idėjos. 

8 priede pateiktas dalyvių 

sąrašas. 

9 priede pateikta interviu – 

diskusijos rezultatus 

apibendrinanti ataskaita. 

Anketinė rajono 

kaimo bendruomenių 

apklausa 

Kiekybinis tyrimo 

metodas: anketinės 

apklausos rezultatų 

analizė 

47 uţpildytos anketos 10 priede pateikta 

anketinės apklausos 

rezultatų analizės 

ataskaita. 

Anketinė rajono 

gyventojų apklausa 

Kiekybinis tyrimo 

metodas: anketinės 

apklausos rezultatų 

analizė 

185 uţpildytos anketos 11 priede pateikta 

anketinės apklausos 

rezultatų analizės 

ataskaita. 

Anketinė jaunimo 

apklausa 

Kiekybinis tyrimo 

metodas: anketinės 

apklausos rezultatų 

analizė 

215 uţpildytos anketos 12 priede pateikta 

anketinės apklausos 

rezultatų analizės 

ataskaita. 

Informaciniai 

renginiai ir diskusijos 

su kaimo 

bendruomenių 

atstovais, Varėnos 

krašto VVG nariais ir 

verslo atstovais dėl 

rengiamos strategijos 

Neformalizuota diskusija 

(kokybinis tyrimo 

metodas) 

Du informaciniai 

renginiai: 

 I-jame informaciniame 

renginyje iš viso 

dalyvavo: 33 asmenys. 

 II-jame 

informaciniame renginyje 

iš viso dalyvavo: 33. 

13 priede pateikti 

informacinių renginių 

dalyvių sąrašai ir II-ojo 

informacinio renginio 

vertinimo anketos. 
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Dauguma interviu-diskusijų dalyvių pagrindinėmis problemomis išskyrė jaunimo 

uţimtumo, viešosios infrastruktūros nepakankamos kokybės ir bedarbystės problemas. Interviu-

diskusijų metu išskirti šie pagrindiniai pasiūlymai, siekiant Varėnos krašto subalansuotos plėtros: 

 Skatinti naujų kaimo bendruomenių kūrimąsi ir aktyvinti esamų bendruomenių veiklą. 

 Plėtoti ir stiprinti partnerystės ryšius su kaimo bendruomenėmis. 

 Informuoti kaimo bendruomenes apie galimus finansavimo šaltinius ir investicijų 

pritraukimo sąlygas.  

Dauguma kaimo bendruomenių ir seniūnijų atstovų apklaustųjų palankiausiai vertino 

švietimo ir ugdymo įstaigų infrastruktūrą, blogiausiai –susisiekimo ir komunalinio ūkio 

infrastruktūros. Siekiant investicijas nukreipti infrastruktūrų tobulinimui, atsiţvelgiant į atliktos 

paklausos rezultatus, būtent šios sritys turėtų būti prioritetinės, nes padidintų didelės dalies 

apklaustųjų gyvenimo kokybę.  

Kaimo bendruomenių ir seniūnijų atstovai išskyrė komunalinio ūkio infrastruktūros 

atnaujinimo ir plėtros, verslo plėtros ir amatų skatinimo bei jaunimo uţimtumo gerinimo prioritetines 

kryptis.  

Renkant tris prioritetines investicijų paskirstymo sritis, išryškėjo jog kaimo bendruomenių ir 

seniūnijų atstovai linkę didţiausias investicijas nukreipti blogiausiai vertinamų infrastruktūrų būklės 

gerinimui, t. y. kelių infrastruktūros gerinimui, komunalinio ūkio atnaujinimui ir plėtrai bei verslo ir 

amatų plėtrai ir skatinimui. 

Pagrindinėmis vietovės socialinėmis problemomis kaimo bendruomenių ir seniūnijų atstovai 

nurodė bedarbystę, alkoholizmą ir jaunimo uţimtumą. Šie rezultatai leidţia daryti prielaidą, kad 

pagrindinė problema vietovėje – bedarbystė, kuri įtakoja ir likusių problemų atsiradimą, todėl pagrįsta 

nuomonė, kad sprendţiant pagrindinę problemą – maţinant bedarbystė – palaipsniui spręstųsi ir kitos 

jos įtakotos socialinės problemos. 

Be tradicinių augalininkystės ir gyvulininkystės verslų, tarp didţiausią plėtros potencialą 

turinčių verslų kaimo bendruomenių ir seniūnijų atstovai taip pat išskyrė turizmo sektorių, pramogų 

ir laisvalaikio organizavimą bei maisto produktų gamybą. Šis vertinimas remiasi Varėnos rajono 

gamtos išskirtinumu ir maţu urbanizacijos lygiu, kurie itin tinkami plėtojant turizmo sektorių. 

Bendruomenių atstovai nurodė gana platų gyvenimo kokybės gerinimo priemonių spektrą. 

Daţniausiai buvo išskiriama verslo bei ūkio ir amatų plėtros bei gyventojų aktyvumo skatinimas. 

Atliekant kaimo bendruomenių ir seniūnijų atstovų apklausą dalyvių buvo prašoma pateikti, 

jei turima, pasiūlymų, kaip Varėnos krašto VVG galėtų prisidėti prie geresnio jų reikalavimų 
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gyvenamosios aplinkos ir viešųjų infrastruktūrų kokybės tenkinimo. Pagrindiniai pateikti 

pasiūlymai ir išreikšti pageidavimai: 

 Maţinti bedarbystę, kuriant naujas darbo vietas, siekti komandinio darbo įvairiais 

lygiais. 

 Komunalinio ūkio ir susisiekimo infrastruktūrų kokybės gerinimas – reikalinga įrengti 

šaligatvius ir asfaltuoti ir /ar atnaujinti kelius. 

 Rūpintis paveldosaugos objektų renovacija ir prieţiūra. 

Dauguma Varėnos krašto VVG teritorijos gyventojų pagrindinėmis išskiria bedarbystės, 

jaunimo uţimtumo ir laisvalaikio infrastruktūros plėtros problemas. 

Be tradicinių augalininkystės ir gyvulininkystės verslų, kaip turinčius potencialą plėtrai, 

rajono gyventojai išskiria turizmo sektorių, pramogų ir laisvalaikio organizavimo bei maisto 

produktų gamybos verslus. 

Didţioji dalis Varėnos krašto gyventojų apklausos dalyvių mano, kad ir patys galėtų 

prisidėti prie vietovės gyvenimo kokybės gerinimo aktyviai dalyvaudami veikiančių bendruomenių 

veikloje bei prisidėdami darbo jėga prie vietovės aplinkos tvarkymo. 

Atliekant Varėnos krašto VVG teritorijos gyventojų apklausą dalyvių buvo prašoma 

pateikti, jei turima, pasiūlymų, kaip Varėnos krašto VVG galėtų geriau tenkinti jų reikalavimus 

gyvenamosios aplinkos ir viešųjų infrastruktūrų kokybei. Pagrindiniai pateikti pasiūlymai ir išreikšti 

pageidavimai: 

 Siūloma sukurti daugiau darbo vietų ir jaunas šeimas įdarbinti, o pašalpų nemokėti. 

 Kultūros centrų gaivinimas / kūrimas, taip siekiant uţtikrinti turtingą kaimo 

bendruomenių kultūrinį gyvenimą. 

 Siūloma didinti aplinkos saugumą – įrengti apšvietimą neapšviestose viešose erdvėse 

gyvenvietėse. 

Dauguma apklausto Varėnos krašto VVG teritorijos jaunimo nurodė, kad pagrindinės 

problemos – maţas uţimtumas, nekokybiška laisvalaikio infrastruktūra bei maţos pajamos 

vietovėje. 

Didelė dalis jaunimo svarsto galimybę emigruoti iš gyvenamosios vietovės (net 44 proc. 

apsisprendę iš jos išvykti, dar 48 proc. nėra tikri dėl pasirinkimo emigruoti, tačiau svarsto neatmeta 

tokio sprendimo), siekdami kvalifikacijos kėlimo ir karjeros bei didesnio darbo uţmokesčio 

didesniame mieste ar kitoje šalyje galimybes. Pagerėjus esamoms sąlygoms gyvenamojoje vietovėje 

28 proc. apklaustųjų (kurie nusprendę emigruoti ar dar svarsto tokią galimybę) mano, kad liktų čia 

gyventi, dar 47 proc. pakartotinai apsvarstytų emigracijos pasirinkimą. 
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Didţioji dalis jaunimo nurodė, kad gali prisidėti prie aplinkos kokybės gerinimo stropiai 

mokindamiesi ir tobulėdami, padėdami tėvams bei prisidėdami darbo jėga prie vietovės aplinkos 

tvarkymo. 

Atliekant Varėnos krašto VVG teritorijos jaunimo apklausą dalyvių buvo prašoma pateikti, 

jei turima, pasiūlymų, kaip Varėnos krašto VVG galėtų geriau tenkinti jų reikalavimus 

gyvenamosios aplinkos kokybei, viešųjų infrastruktūrų kokybei. Pagrindiniai pateikti pasiūlymai ir 

išreikšti pageidavimai / nuomonės: 

 Viena didţiausių problemų dauguma nurodė uţimtumo trūkumą bei nesutvarkytų (arba 

apskritai neturimų) sporto aikštynų ir salių kokybę. 

 Kai kurie jaunimo atstovai išreiškė poreikį jaunimo švenčių ir jiems skirtų uţsiėmimų 

organizavimui. 

 Vienas pagrindinių siūlymų – darbo vietų kūrimas. 

 Siūloma daugiau dėmesio skirti aplinkos tvarkymui, viešųjų erdvių saugumo ir kokybės 

didinimui. 

 Išsakyta nuomonė, kad trūksta viešo pobūdţio įvairios tematikos nemokamų renginių. 

 Siūloma didesnį dėmesį skirti jaunimo problemų sprendimui, įtraukti jį į vietos 

savivaldos veiklą. 

 Siūloma atnaujinti esančius sporto aikštynus / įkurti naujus, uţtikrinant šių teritorijų 

saugumą (aptveriant, paţymint ţenklais, apšviečiant ir pan.). 

 Siūloma skatinti ir remti bendruomenių ir kultūros centrų darbą su jaunimu, jų uţimtumo 

didinimą. 

 Siūloma skatinti vietų verslininkų veiklą, sudarant sąlygas plėtoti viešo pobūdţio įstaigų 

steigimą. 

 Siūloma įraukti vietos verslininkus organizuojant įvairius bendruomenės renginius. 

Detalios vykdytų interviu – diskusijų ir atliktų anketinių apklausų ataskaitos pateikiamos 

prieduose (ţr. 10–12 priedus). Taikant pasirinktus informacijos rinkimo būdus ir aprašytus tyrimų 

metodus buvo detaliai išanalizuota Varėnos krašto VVG apimamos teritorijos situacija, esančios 

problemos ir jų sprendimo alternatyvos, taip buvo sudarytos sąlygos tolimesnio Varėnos 

krašto VVG Strategijos rengimo etapo įgyvendinimui. 



115 

Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams 

 

2.4 Varėnos krašto VVG teritorijos SSGG analizė 

Atsiţvelgiant į tai, kad rengiamos Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos tikslas 

subalansuota ir optimaliai bei efektyviai vietos problemas sprendţianti rajono kaimo vietovių plėtra, 

atliekama asociacijos SSGG analizė (ţr. 31 lentelę), kurios metu didţiausias dėmesys ir buvo 

kreipiamas į Varėnos rajono savivaldybės kaimo vietovėse kylančias problemas, to sąlygojamas 

grėsmes, susidariusias teritorijos stiprybes bei naujai kylančias ar ateityje galinčias atsirasti 

galimybes bei galimas jų išnaudojimo alternatyvas. 

31 lentelė. Varėnos krašto teritorijos SSGG analizė 

STIPRYBĖS 

1. Maţai urbanizuota teritorija, švari aplinka. 

2. Gerai išplėtotas kelių tinklas. 

3. Vietinės valdţios sėkminga vietovės plėtros veikla. 

4. Rajono gyventojų puoselėjamos senosios tradicijos. 

5. Vietos bendruomenių plėtojami amatai ir kultūrinis paveldas. 

6. Parengti ir viešai prieinami turistiniai maršrutai nacionaliniame parke. 

7. Daug lankytinų vietų ir objektų. 

8. Aukštas turizmo sektoriaus potencialas. 

9. Varėnos rajone aktyviai veikia kaimo bendruomenės. Savo veiklą jos plėtoja spręsdamos apimamų 

teritorijų gyventojų problemas, o jų veiklą koordinuoja partnerystės pagrindais suformuota Varėnos 

krašto VVG. 

10. Gyventojai palankiai vertina bendruomenių veiklą bei noriai jungiasi į jas, nes būtent su bendruomenine 

veikla sieja lūkesčius pagerinti gyvenimo aplinkos kokybę. 

11. Varėnos savivaldybės teritoriją kerta svarbūs valstybinės reikšmės automobilių keliai ir geleţinkeliai. 

12. Pakankamai tankus automobilių kelių ir geleţinkelių tinklas. 

13. Automobilių magistralinis ir krašto keliai bei dauguma gatvių miestuose turi patobulintą dangą. 

14. Poţeminio vandens pilnai uţtenka geriamojo vandens vartotojų poreikiams patenkinti. 

15. Daug rekreacijai patrauklių kultūros, kulinarinio paveldo bei gamtos išteklių. 

16. Patirtis organizuojant renginius. 

17. Automobilių magistralinis ir krašto keliai bei dauguma gatvių turi patobulintą dangą. 

18. Kultūros ir sporto renginių, tarp jų tradicinių, gausa. 

SILPNYBĖS 

1. Finansavimo lėšų trūkumas rajono plėtrai. 

2. Didelis kaimo gyvenviečių infrastruktūros kokybės atotrūkis nuo didesnių miestų. 

3. Ţemas rajono ir jame teikiamų paslaugų (kartu ir jų specifikos) ţinomumas tiek Lietuvoje, tiek 

uţsienyje. 

4. Turizmo infrastruktūra savivaldybės teritorijoje išvystyta tik fragmentiškai. 

5. Ne visur sukurtos sąlygos ne tik pasinaudoti rekreacinėmis paslaugomis (pvz., baidarių nuoma), bet ir 

būtinąja infrastruktūra (pvz., tualetas, geriamas vanduo). 

6. Dėl maţai diferencijuotų paslaugų, netinkamo teritorijų ir objektų pritaikymo rekreacijai, vietovė nėra 

labai patraukli naujiems, ypač uţsienio investuotojams. 

7. Informacijos sklaidai nepakankamai naudojamos informacinės technologijos, neefektyvus informacijos 
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sklaidos tinklas. 

8. Aukštas nedarbas. 

9. Teritorijoje didţioji dalis veikiančių ūkių yra smulkūs, nespecializuoti. Toks ūkinės veiklos modelis 

stabdo jos diversifikavimo ir plėtros procesus bei gilina ūkių tęstinumo problemą. 

10. Rajono ūkininkai bei smulkūs vietos verslininkai paprastai neturi ţinių ir patirties siekti maksimalios 

pridėtinės vertės. 

11. Rajono gyventojai pasigenda turiningesnio laisvalaikio organizavimo, nepakankamas moksleivių ir 

jaunimo uţimtumas, trūksta vaikų ţaidimo ir sporto aikštelių, nėra sutvarkyti parkai ir kitos gyvenviečių 

viešosios erdvės, neįrengtos poilsio zonos. Dalis kaimo bendruomenių savo veiklai vykdyti neturi patalpų. 

12. Dalis automobilių krašto ir rajoninių kelių neatitinka eismo saugumo reikalavimų. 

13. Ţvyrkeliai sudaro nemaţą dalį valstybinės reikšmės automobilių rajoninių kelių; vietinės reikšmės 

keliuose vyrauja gruntiniai keliai ir ţvyrkeliai. 

14. Nepatenkinama vietinės reikšmės kelių būklė komplikuoja susisiekimą savivaldybės teritorijoje, 

nesaugūs keliai sukelia avarines situacijas. 

15. Nėra pakankamai dviračių ir pėsčiųjų takų. 

16. Neišvystyta pakelių infrastruktūra. 

17. Susidėvėjęs viešojo transporto autobusų parkas. 

18. Maţas vandens tiekimo sistemoms vartotojų skaičius, pasenusi ir susidėvėjusi įranga. 

19. Pasenęs nuotekų vamzdynas ir kai kurie valymo įrenginiai. 

20. Nepakankamai išplėtotas centralizuotas nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių tinklas kaimo vietovėse. 

21. Nepilnai išnaudojamos vandens, šilumos ir elektros energijos tiekimo galimybės. 

22. Spartus gyventojų skaičiaus maţėjimas dėl maţo gimstamumo ir migracijos. 

23. Nepatenkinama dalies kultūros įstaigų filialų, ypač kaimo vietovėse, pastatų ir įrangos būklė. 

24. Nepakankamai moderni, įvairi ir išplėtota sporto infrastruktūra. 

25. Dalis automobilių krašto ir rajoninių kelių neatitinka eismo saugumo reikalavimų. 

26. Vietinės reikšmės keliuose vyrauja gruntiniai keliai ir ţvyrkeliai. 

27. Nėra pakankamai dviračių ir pėsčiųjų takų. 

28. Neišvystyta pakelių infrastruktūra. 

29. Nepakankamai išplėtotas centralizuotas nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių tinklas kaimo vietovėse. 

30. Nepakankamas maitinimo, apgyvendinimo, pramogų paslaugų kiekis ir kokybė. 

31. Nepakankamai išvystyta turizmo infrastruktūra unikalius ir labiausiai lankomus objektus turinčiose 

vietovėse. 

32. Nėra turistinių maršrutų, objektų ţenklinimo ir informavimo sistemos. 

33. Nepakankamai išplėtotas automobilių, dviračių, pėsčiųjų, vandens turizmas. 

34. Neįgyvendinami stambūs turizmo projektai. 

35. Nepakankama maitinimo, apgyvendinimo, pramogų paslaugų infrastruktūra. 

36. Nepakankamai išvystyta sportinė infrastruktūra Varėnos mieste. 

37. Nelaimingų atsitikimų automobilių keliuose bei gatvėse didėjimas. 

38. Spartėjantis vietinės reikšmės automobilių kelių nusidėvėjimas dėl nepakankamo finansavimo. 

39. Maţos savivaldybės investicinės galimybės projektams (tarp jų – ir struktūrinių fondų) finansuoti ir 

įgyvendinti. 

40. Socialinės rizikos grupėms priskirtų gyventojų skaičiaus didėjimas. 

41. Suformuotų ir turizmo infrastruktūrai vystyti pritaikytų sklypų trūkumas. 
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GALIMYBĖS 

1. Vietos gyvenviečių infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, gyvenamosios aplinkos gerinimas, kas 

sudarytų sąlygas motyvacijai likti kaime ir kelti į jį gyventi, taip teigiamai įtakojant darbo rinkos struktūrą. 

2. Sisteminga ir subalansuota turizmo infrastruktūros plėtra, kuri sudarytų sąlygas Alytaus rajono 

ekonomikos plėtrai, naujų darbo vietų kūrimui.. 

3. Europos Sąjungos finansavimo lėšų bei kitų vietinių ir uţsienio privačių investicijų pritraukimas, kuris 

uţtikrintų Alytaus rajono didţiausią plėtros potencialą turinčių sričių plėtrai ir gyvenimo kokybės gerinimui, 

taip teigiamai įtakojant socialinius ir ekonominius rajono procesus. 

4. Nedarbo lygio maţinimo galimybė (netiesioginė), nes panaudojant išorinį finansavimą – gerinant 

vietovės gyvenamosios aplinkos kokybę ir populiarinant rajone teikiamas paslaugas ir gaminamus produktus, 

didėjanti jų paklausa paskatins kurti naujas darbo vietas. 

5. Rajone esančių kultūros paveldo ir kitų reikšmingų objektų atnaujinimas ir rekonstrukcija, galimybė 

išnaudoti Alytaus rajone esančius lankytinus objektus, plėtojant turizmo sektorių. 

6. Kultūros paveldo ir gamtos objektų pritaikymas turistinei veiklai, galimybė išnaudoti Alytaus rajono 

turistinius išteklius.. 

7. Rekreacijai tinkamose vietovėse reikalingos infrastruktūros ir palaikančių sistemų (stovyklaviečių 

įrengimas, stovėjimo aikštelių ir privaţiavimo takų įrengimas, apšvietimas, geriamo vandens tiekimas ir 

pan.) sukūrimas, gerinantis gyvenimo kokybę ir didinantis vietos gyvenviečių patrauklumą Alytaus rajono 

svečiams. 

8. Vietos amatininkų tinklo plėtra bei amatų centrų steigimas. 

9. Vietos produktų ir miško gėrybių pardavimas. 

10. Bendradarbiavimo su uţsienio partneriais (siekiant sudaryti sąlygas ne tik projektų dalyviams, bet ir 

platesnėms asmenų grupėms susipaţinti su projektų esme) vystymas, sudarantis sąlygas pasidalinti gerąja 

patirtimi, vykdyti didesnės apimties projektus bei partnerystės dėka sudaryti sąlygas vietovių plėtrai.. 

11. Vietos bendruomenių aktyvumo (remiant įvairias amatų parodas, tradicinius renginius) skatinimas ir jų 

veiklos populiarinimo rėmimas, taip sudarant sąlygas tautinio paveldo sklaidai, siekiant pritraukti vietos ir 

uţsienio turistus. 

12. Paramos kaimo plėtrai gavimui keliamų reikalavimų, ES lėšų administravimui ir partnerystės 

organizavimui reikalingos kompetencijos ir ţinių panaudojimas įgyvendinant kaimiškų vietovių plėtros 

projektus. 

13. Aktyvinant kaimo gyventojus įgyvendinti vietos projektus pagal KPP, taip stiprinant verslumą rajone. 

14. Iniciatyvos „iš apačios į viršų“ augimo skatinimas, kuris gali sąlygoti gyvenimo kokybės kaime 

problemų sprendimo efektyvumą, vietos bendruomenės plėtros potencialo optimalų išnaudojimą.. 

15. Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių, kitų infrastruktūros objektų sutvarkymas naudojant Europos 

Sąjungos struktūrinius fondus. 

16. Vandens tiekimo ir nuotekų valymo sistemos atnaujinimas, modernizavimas naudojant Europos 

Sąjungos fondų lėšas. 

17. Vandens, nuotekų ir šilumos energijos kainų maţinimas pritraukiant daugiau vartotojų. 

18. Galimybė pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrine parama. 
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GRĖSMĖS 

1. Natūralių gamtos išteklių uţterštumo didėjimas kelia grėsmę rajono turistiniam patrauklumui. 

2. Tiesioginių uţsienio ir materialinių investicijų kaupimasis tik didesniuose Lietuvos miestuose – didėjanti 

ekonominė atskirtis tarp miesto ir kaimo gyvenviečių kelia grėsmę dar maţesnės tiesioginių uţsienio ir 

materialinių investicijų dalies į kaimo vietoves pritraukimui ir gyvenimo ir darbo sąlygų Alytaus rajone 

būklės blogėjimui.. 

3. Dėl kvalifikuotų darbuotojų kėlimosi į miesto tipo gyvenvietes, maţėja jų dalis darbo jėgos rinkoje – 

didėja nekvalifikuotų darbuotojų dalis, šis procesas apsunkina turizmo sektoriaus Alytaus rajone plėtrą, 

naujų darbo vietų kūrimą. 

4. Dėl kvalifikuotų darbuotojų trūkumo, aplinkos kokybės maţėjimo bei patirties trūkumo kyla grėsmė, kad 

vietovės prekių ir paslaugų tikėjai gali nesugebėti konkuruoti bendroje (šalies, Europos, pasaulio) rinkoje.  

5. Didėjanti vietos gyventojų migracija skatina paslaugų ir prekių paklausos maţėjimą, įtakoja darbo vietų 

poreikio maţėjimą, nesudaro sąlygų rajono plėtrai.. 

6. Gyventojų senėjimas ir jų skaičiaus maţėjimas įtakoja darbo rinkos struktūros ribotumą, apsunkina 

verslo steigimą ir plėtrą. 

7. Vietos paslaugų teikėjų kvalifikacija gali neuţtikrinti pakankamų gabumų diferencijuoti paslaugas ir 

verslus taip, kad sumaţintų sezoniškumo poveikį, o tai nulemtų verslų bankrutavimą ir tolimesnį darbo vietų 

trūkumą. 

8. Vietos bendruomenių aktyvumo maţėjimas kelia grėsmę efektyviai rajono plėtrai.. 

9. Verslui keliami dideli sanitariniai, darbų saugos ir kitokio pobūdţio reikalavimai, maţina vietos kaimo 

gyventojų motyvaciją kurti verslus (nesusijusius su ţemės ūkiu), nors kitos teisinės prielaidos tam yra 

palankios, todėl būtinas Alytaus rajono gyventojų mokymas, nes nepakankamos ţinios gali nulemti 

neefktyvią rajono ekonomikos plėtrą.. 

10. Sudėtinga ir nelanksti, į kaimo specifinius poreikius neatsiţvelgianti kaimo gyventojų profesinės 

kvalifikacijos tobulinimo tvarka, kuri ateityje gali komplikuoti kaimo plėtrai labai svarbių naujovių sklaidą ir 

tapti neįveikiamu barjeru formuojant mokymosi visą gyvenimą sistemą, kas keltų grėsmę sėkmingai vietos 

plėtrai. 

11. Dėl suvartojamo vandens kiekio maţėjimo, gali blogėti vandens kokybė ir uţsinešti smėliu vandens 

gręţiniai. 

12. Didėjanti paviršinių ir giluminių vandenų taršos grėsmė dėl netinkamo nuotekų šalinimo iš individualių 

kanalizacijos rezervuarų. 

13. Nestabili ekonominė situacija šalyje. 

14. Didėjantis Varėnos rajono savivaldybės biudţeto deficitas. 

15. Neveiksminga valstybinė kultūros paveldo apsaugos politika. 

16. Aplinkinių rajonų turistinio patrauklumo didėjimas. 

17. Darbingų ir kvalifikuotų rajono gyventojų tolimesnė emigracija. 
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3 Varėnos krašto VVG teritorijos plėtros vizija, prioritetai, 

priemonės ir veiklos sritys 

3.1  Varėnos krašto VVG teritorijos kaimo vietovių plėtros vizija 

 

Apibendrinus socialinės ir ekonominės situacijos analizės bei Varėnos rajono kaimo 

vietovių bendruomenių ir gyventojų apklausų rezultatus buvo sudarytos sąlygos tinkamam Varėnos 

krašto VVG teritorijos įvertinimui. Varėnos krašto VVG atstovai suformulavo Varėnos krašto 

kaimo vietovių plėtros viziją, apimančią kaimo vietovių ateities perspektyvas ir jos įgyvendinimo 

galimybių įvertinimą. 

Į vizijos kūrimo procesą buvo įtrauktos Varėnos rajono kaimo bendruomenės, remtasi 

kvalifikuotų konsultantų pagalba. Atsiţvelgiant į Varėnos krašto VVG tarybos narių, ir kaimo 

bendruomenių atstovų bei konsultantų siūlymus, pastabas ir įţvalgas, buvo suformuota visoms 

suinteresuotoms pusėms priimtina Varėnos rajono kaimo vietovių plėtros vizija: 

Varėnos kraštas – garsus graţia gamta, turtingu kultūriniu paveldu, tradicijomis, čia 

nuoširdūs kaimo gyventojai saugoja aplinką, tausojamai naudoja gamtos gėrybes, puoselėja amatus 

ir etninę kultūrą. Tai efektyvios verslo ir ūkio plėtros centras, kuriame sukurta kokybiška viešoji 

infrastruktūra, o aktyvūs kaimo gyventojai sėkmingai kuria konkurencingą krašto ateitį.  

Sėkmingą vietovės plėtrą uţtikrina šios Varėnos krašto VVG stiprybės: 

 Varėnos krašte gyvena laimingi, pilietiški, nuolat tobulėjantys, visuomeniškai aktyvūs 

ţmonės. 

 Varėnos kraštas pasiţymi saugia, pritaikyta gyventojų poreikiams aplinka. 

 Varėnos krašte puoselėjamos senosios vietos tradicijos, plėtojami amatai, klesti 

verslas. 

 Varėnos krašte įsitvirtinusi vietos valdţios, verslininkų ir vietos bendruomenių 

partnerystė, skatinanti kaimo bendruomenių aktyvumą ir sutelktumą. 

 Varėnos rajone išplėtota vietinių kelių ir gatvių, vandentiekio ir nuotekų, rekreacinė, 

socialinė bei viešųjų paslaugų infrastruktūra. 

 Varėnos kraštas – patogi vieta gyventi, dirbti, plėtoti verslą. 
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3.2 Strateginių plėtros prioritetų nustatymas 

Apibendrinti Varėnos krašto teritorijos SSGG analizės ir socialinio-ekonominio vertinimo 

rezultatai bei numatyta Varėnos rajono kaimo vietovių plėtros vizija sudaro Varėnos krašto VVG 

teritorijos plėtros prioritetų nustatymo pagrindą. 

Šiam tikslui pasiekti buvo sudarytas platus galimų plėtros sričių sąrašas, atspindintis visus 

rajono kaimiškų vietovių plėtrai svarbius aspektus: 

1. Darbo vietų kūrimas. 

2. Smulkiųjų verslų kaime plėtojimas. 

3. Turizmo vystymas. 

4. Viešosios infrastruktūros ir aplinkos kokybės didinimas bei plėtra. 

5. Gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas. 

6. Socialinių paslaugų plėtra. 

7. Socialinės pagalbos paslaugų kaime plėtra. 

8. Ţalingų įpročių prevencija. 

9. Švietimo ir tęstinio mokymo bei persikvalifikavimo galimybių plėtra. 

10. Informacijos sklaidos gerinimas. 

11. Saugumo uţtikrinimas. 

12. Tradicijų kaime išsaugojimas. 

13. Tradicinių amatų skatinimas. 

14. Bendruomeniškumo skatinimas. 

15. Bendradarbiavimo tarp viešojo ir privataus sektoriaus atstovų bei kaimo gyventojų 

skatinimas ir telkimas bendram darbui. 

16. Bendruomenių iniciatyvų skatinimas. 

17. Jaunimo emigracijos iš kaimo maţinimas. 

18. Jaunimo laisvalaikio ir saviraiškos galimybių didinimas. 

19. Ekonominio aktyvumo skatinimas. 

20. Aplinkosaugos priemonių taikymas. 

21. Sporto infrastruktūros plėtra. 

22. Sąlygų aktyviam laisvalaikiui sudarymas. 

Plėtros aspektų svarba Varėnos rajono kaimo vietovių gyventojams buvo vertinama juos 

lyginant su bendruomenių, gyventojų ir jaunimo apklausų metu išskirtomis opiausiomis teritorijos 

problemomis ir iš jų sekančiais svarbiausiais plėtros prioritetais. Daugiausiai dėmesio 

reikalaujančiomis ir naudos kaimo vietovių plėtrai galinčiomis suteikti sritimis išskirtos: 
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1. Viešoji infrastruktūra. 

2. Kultūrinė infrastruktūra. 

3. Sąlygos bendruomenių formavimuisi ir veiklai. 

4. Jaunimo uţimtumas ir motyvacija likti kaime. 

5. Verslo skatinimas. 

6. Tradicijų ir amatų puoselėjimas. 

Atsiţvelgiant į aprašytus svarbiausius plėtros prioritetus bei išskirtas daugiausiai dėmesio 

reikalaujančias ir perspektyviausias sritis, po konsultacijų su Varėnos krašto VVG ir bendruomenių 

atstovais bei Varėnos rajono kaimiškų vietovių gyventojais buvo numatyti 2 strateginiai Varėnos 

krašto kaimo vietovių plėtros 2010–2013 metams prioritetai, apimantys didţiąją dalį probleminių 

sričių (ţr. 32 lentelę). 

32 lentelė. Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams prioritetai ir priemonės. 

I PRIORITETAS „Kokybiškos ir tinkamai išvystytos, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime 

gyvenamosios aplinkos kūrimas“ 

1.1.1.1. priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 

1.2.1.1. priemonė „Kaimo gyventojų verslumo skatinimas“ 

II PRIORITETAS „Kaimo jaunimo ir gyventojų socialinė integracija“ 

2.1.1.1. priemonė „Kaimo gyventojų socialinės saviraiškos galimybių didinimas bei pilietiškumo 

skatinimas“ 

2.2.1.1. priemonė „Jaunimo motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas“ 

Siekiant įvertinti kaimo gyventojų problemas ir realizuoti jų lūkesčius bei atsiţvelgiant į 

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą, numatytų prioritetų įgyvendinimo priemonės ir 

veiklos sritys buvo derinamos su vietos gyventojų bei juos atstovaujančių organizacijų 

projektinėmis idėjomis. 
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3.3 Varėnos krašto VVG teritorijos plėtros prioritetų, priemonių ir 

veiklos sričių aprašymas 

 

I PRIORITETAS 

„Kokybiškos ir tinkamai išvystytos, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios 

aplinkos kūrimas“ 

Bendrasis prioriteto tikslas – gerinti gyvenimo sąlygas ir kokybę kaime, kurti 

gyvenimui ir įvairiai veiklai palankią aplinką. 

Specialieji prioriteto tikslai: 

1. Gerinti socialinę ir fizinę kaimiškų vietovių infrastruktūrą. 

2. Skatinti socialinį ir ekonominį kaimo gyventojų aktyvumą. 

3. Maţinti depopuliaciją. 

4. Skatinti vietos gyventojų verslo iniciatyvas. 

5. Panaudoti Varėnos rajono turizmo potencialą ir skatinti turizmo paslaugų plėtrą. 

Prioritetu siekiama kurti geresnes gyvenimo sąlygas kaime – tvarkyti ir grąţinti 

gyvenamąją aplinką, atnaujinti ir pritaikyti įvairioms bendruomenės reikmėms skirtas patalpas, 

įrengti ir tvarkyti viešąją infrastruktūrą, skatinti tradicinių ir netradicinių amatų puoselėjimą. 

Prioritetas skirtas kaimo ţmonių gyvenimo kokybės gerinimui ir tuo pačiu jų motyvacijos gyventi 

kaime stiprinimui. 

Šie siekiai aktualūs kaimo plėtrai, nes pastaruoju metu vis svarbesnės tampa kaimų 

tuštėjimo ir nykimo tendencijos. Ypač aktuali jaunų ţmonių skaičiaus maţėjimo problema. Didţiąja 

dalimi šiuos pokyčius įtakoja išliekantys kaimo ir miesto gyvenimo sąlygų skirtumai. 

Socialinė ir ekonominė Varėnos rajono kaimo vietovių aplinkos analizė bei gyventojų ir 

bendruomenių apklausų rezultatai atskleidė opiausias Varėnos krašto problemas – nesutvarkyta, 

nepatraukli viešoji ir komunalinio ūkio infrastruktūra, silpna materialinė bazė kaime. Gyventojai 

pabrėţė nepatenkinamą sporto infrastruktūros būklę, išreiškė didelį susirūpinimą socialinių 

paslaugų ir kultūrinio paveldo infrastruktūra. 

Nesutvarkyta infrastruktūra riboja gyventojų laisvalaikio ir saviraiškos galimybes, 

neuţtikrina tinkamos gyvenimo kokybės, nėra sudaromos sąlygos tradicijų išsaugojimui. 
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Atsiţvelgdama į aukščiau pateiktus pastebėjimus Varėnos krašto VVG nusprendė, kad 

kaimo atnaujinimas yra viena iš svarbiausių kaimo plėtros politikos priemonių, galinti uţtikrinti 

palankesnes gyvenimo sąlygas, sumaţinti gyventojų emigracijos iš kaimo apimtį bei sukurti verslui 

palankią aplinką ir paskatinti investicijų pritraukimą. 

Kitas šio prioriteto siekis – plėtoti kaimo ţmoniškuosius išteklius, didinti ekonominį vietos 

potencialą. Ši idėja grindţiama tuo, kad investicinės priemonės duos kaimo plėtrai daugiau naudosi, 

kartu vykdant ir gyventojų ekonominės saviraiškos ugdymo ir skatinimo veiklą. 

Prioritetas yra nukreiptas gerinti gyvenimo kokybę kaime, sukuriant palankias sąlygas, 

skatinančias vietos gyventojų verslo iniciatyvas ir plėtojant kaimiškų vietovių ţmoniškuosius 

išteklius. Prioritetu siekiama stiprinti kaimo gyventojų pilietiškumą, įtvirtinant savivaldos ir 

demokratijos principus ir tokiu būdu uţtikrinant ilgalaikę kaimo vietovių plėtrą. 

Susitikimų ir diskusijų su bendruomenėmis metu paminėtos didţiausios Varėnos rajono 

kaimo vietovių problemos – bedarbystė ir naujų darbo vietų stoka. Būtent šių problemų sprendimui 

turi būti skiriamas didţiausias dėmesys, numatytos atitinkamos priemonės. 

Identiškos tendencijos išryškėjo ir įvertinus bendruomenių anketinės apklausos rezultatus. 

Be minėtų problemų Varėnos rajono kaimo bendruomenės išskyrė poreikį skatinti gyventojų 

aktyvumą bei verslo ir ūkio plėtrą – verslo veikla rajone bendruomenių atstovų buvo įvertinta 

blogai, gyventojų išsilavinimas ir aktyvumas – vidutiniškai. Tarp prioritetinių investicijų sričių 

apklaustieji taip pat išskyrė priemones verslui ir naujų darbo vietų kūrimui skatinti. 

Apklausų ir aplinkos analizės rezultatai rodo, verslų kaime kūrimo skatinimo svarbą, 

siekiant padidinti gyventojų pajamas bei sprendţiant nedarbo problemą. 

Varėnos krašto VVG nuomone, kaimo gyventojų aktyvinimui būtinas kompleksiškumas, 

nes didėjant ekonominei gerovei sukuriamos prielaidos aktyvesnei socialinei pozicijai rastis. 

Taip pat svarbu pabrėţti, kad kaimo atnaujinimo ir patrauklios aplinkos kūrimo priemonės 

glaudţiai susiję su gyventojų socialinio-ekonominio aktyvumo plėtote. Parama kaimo 

bendruomenių iniciatyvoms ir bendros gyvenamosios aplinkos gerinimui, sustiprins bendruomenių 

autoritetą ir pasitikėjimą savo jėgomis, o graţėjantys ir modernėjantys kaimai uţtikrins didesnes 

galimybes kaimo turizmo ir kitų alternatyvių verslų plėtrai. 

Pirmojo prioriteto įgyvendinimui numatytos 2 priemonės (ţr. 33 ir 34 lenteles). 

Pirmojo prioriteto grafinis vaizdas pateikiamas 68 paveiksle. 
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68 pav. I-jo prioriteto grafinis vaizdas. 

 

 

 

 

 

I PRIORITETAS „Kokybiškos ir 

tinkamai išvystytos, motyvuojančios 

gyventi ir dirbti kaime 

gyvenamosios aplinkos kūrimas“ 

1.1. tikslas. „Kurti patrauklią 

aplinką gyventi ir dirbti kaimo 

vietovėse“ 

1.1.1. priemonė „Kaimo 

atnaujinimas ir plėtra“ 

 

1.1.1.1. veiklos 

sritis „Viešosios 

infrastruktūros 

sutvarkymas ir 

sukūrimas“ 

 
1.1.1.2. veiklos 

sritis „Kaimo 

vietovei svarbių 

statinių statyba, 

rekonstravimas, 

remontas“ 

 

1.1.1.3. veiklos sritis 

„Istorinę, kultūrinę vertę 

turinčių nekilnojamųjų 

kultūros paveldo objektų 

bei vietovių pritaikymas ir 

tvarkyba“ 

 
1.1.1.4. veiklos 

sritis „Tradicinių 

amatų 

puoselėjimas“ 

1.2. tikslas „Sudaryti sąlygas 

kaimo vietovių gyventojų 

ekonominei saviraiškai“ 

 

1.2.1.1. veiklos 

sritis „Parama 

kaimo gyventojų 

ekonominio 

aktyvumo 

iniciatyvoms“ 

 
1.2.1.2 veiklos 

sritis „Parama 

kaimo gyventojų 

verslo plėtros 

iniciatyvoms“ 

1.2.1. priemonė „Kaimo 

gyventojų verslumo skatinimas“ 
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33 lentelė. 1.1.1. priemonės aprašymas. 

1.1.1. PRIEMONĖ „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 

Priemonė tiesiogiai atitinka Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos 3 krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos 

įvairinimas“ 4 priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra (LEADER metodu)“. 

Priemonės apibūdinimas 

1. Priemonė yra investicinio pobūdţio. Remiami viešieji (ne pelno) projektai. 

2. Parama skiriama kaimo vietovėms atnaujinti ir plėtoti, t. y. pastatams atnaujinti, viešajai aplinkai, infrastruktūrai tvarkyti bei kurti. Parama taip pat 

skiriama investicijoms, susijusioms su gamtos paveldo išlaikymu, atkūrimu ir atnaujinimu, bei vertingiems gamtos objektams išsaugoti, taip pat 

investicijoms, skirtoms kultūros paveldui (kaimų ir kaimo kraštovaizdţio kultūros identitetui) išlaikyti, atkurti ir modernizuoti. 

3. Kaimo atnaujinimo ir plėtros priemonė skatina gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse, ekonominės veiklos gyvybingumą, turistų pritraukimą. Ši 

priemonė svarbi kaimo identitetui išsaugoti ir migracijai maţinti. 

Veiklos sritis 
Galimos vietos projektų 

idėjos 
Paramos gavėjai 

Maksimali 

paramos suma 

projektui 

Minimali 

projekto 

vertė 

Paramos 

intensyvumas 

Pareiškėjo 

nuosavas indėlis 

1.1.1.1. Viešosios 

infrastruktūros 

sutvarkymas ir 

sukūrimas. 

1. Viešųjų erdvių 

(sveikatingumo trasų, 

pėsčiųjų ir dviračių takų, 

vaikų ţaidimo aikštelių, 

sporto aikštynų, kitų aikščių) 

sutvarkymas ir sukūrimas. 

2. Kultūrinio kraštovaizdţio 

komponentų (parkų, 

paplūdimių ir kt.) 

išsaugojimas ir atnaujinimas, 

privaţiavimų sutvarkymas.  

  

Viešieji pelno 

nesiekiantys juridiniai 

asmenys, įregistruoti 

pagal LR asociacijų 

įstatymą, LR viešųjų 

įstaigų įstatymą, LR 

labdaros ir paramos fondų 

įstatymą (kaimo 

bendruomenės, 

nevyriausybinės 

organizacijos, asociacijos 

ir kt.) arba savivaldybė. 

300 000 Lt 25 000 Lt iki 90 proc. 

Piniginis įnašas ir 

(arba) įnašas 

natūra – 

nemokamas 

savanoriškas 

darbas ir (arba) 

nekilnojamas 

turtas. 

1.1.1.2. Kaimo 

vietovei svarbių 

statinių statyba, 

rekonstravimas, 

1. Bendruomenės namų 

kūrimas. 

2. Laisvalaikio/dienos centrų 

Viešieji pelno 

nesiekiantys juridiniai 

asmenys, įregistruoti 

pagal LR asociacijų 

300 000 Lt 25 000 Lt iki 90 proc. 

Piniginis įnašas ir 

(arba) įnašas 

natūra – 

nemokamas 
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remontas.  kūrimas. 

3. Pirčių/sporto salių 

įrengimas. 

4. Buities paslaugų centrų 

steigimas. 

įstatymą, LR viešųjų 

įstaigų įstatymą, LR 

labdaros ir paramos fondų 

įstatymą (kaimo 

bendruomenės, 

nevyriausybinės 

organizacijos, asociacijos 

ir kt.) arba savivaldybė. 

savanoriškas 

darbas ir (arba) 

nekilnojamas 

turtas. 

1.1.1.3. Istorinę, 

kultūrinę vertę 

turinčių 

nekilnojamųjų 

kultūros paveldo 

objektų bei 

vietovių 

pritaikymas ir 

tvarkyba.  

1. Dvarų, pilių, malūnų ir kt. 

renovacija bei pritaikymas 

viešiesiems poreikiams. 

2. Piliakalnių ir kt. gamtos 

objektų aplinkos tvarkymas. 

Viešieji pelno 

nesiekiantys juridiniai 

asmenys, įregistruoti 

pagal LR asociacijų 

įstatymą, LR viešųjų 

įstaigų įstatymą, LR 

labdaros ir paramos fondų 

įstatymą (kaimo 

bendruomenės, 

nevyriausybinės 

organizacijos, asociacijos 

ir kt.) arba savivaldybė. 

163 000 Lt 25 000 Lt iki 90 proc. 

Piniginis įnašas ir 

(arba) įnašas 

natūra – 

nemokamas 

savanoriškas 

darbas ir (arba) 

nekilnojamas 

turtas. 

1.1.1.4. Tradicinių 

amatų 

puoselėjimas.  

1. Tradicinių amatų centrų 

kūrimas ir (arba) plėtra. 

2. Amatų mokymo patalpų 

įrengimas. 

3. Amatų technologinių linijų 

sukūrimas, sąlygų amatų 

ekspozicijoms sudarymas. 

4. Sąlygų tradiciniams 

amatams pristatyti ir 

prekiauti amatininkų 

gaminiais sudarymas, 

įskaitant tradicinių amatų 

Viešieji pelno 

nesiekiantys juridiniai 

asmenys, įregistruoti 

pagal LR asociacijų 

įstatymą, LR viešųjų 

įstaigų įstatymą, LR 

labdaros ir paramos fondų 

įstatymą (kaimo 

bendruomenės, 

nevyriausybinės 

organizacijos, asociacijos 

ir kt.) arba savivaldybė. 

300 000 Lt 25 000 Lt iki 90 proc. 

Piniginis įnašas ir 

(arba) įnašas 

natūra – 

nemokamas 

savanoriškas 

darbas ir (arba) 

nekilnojamas 

turtas. 
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prekyviečių įrengimą. 

Tinkamos finansuoti išlaidos 

1. Vietos projektui įgyvendinti būtinų statinių statybos, rekonstrukcijos, remonto darbųir paslaugų pirkimo. 

2. Kitos paslaugų pirkimo ir su vietos projekto įgyvendinimu susijusių darbų išlaidos. 

3. Naujų statybinių ir kitų medţiagų įsigijimo išlaidos, jei statyba, rekonstravimas ar remontas atliekamas ūkio būdu. 

4. Naujos įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų, baldų, kitos įrangos, kompiuterinės įrangos ir programų, kitos elektroninės, skaitmeninės 

technikos, kitų prekių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimo išlaidos. 

5. Įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų nuomos, jei statyba, rekonstrukcija ar remontas atliekamas ūkio būdu. 

6. Daugiamečių augalų įsigijimo. 

7. Bendrosios išlaidos
1
. Kaip apibrėţta VPS administravimo taisyklėse. 

8. Informavimo ir viešinimo priemonių, susijusių su įgyvendinamu projektu, pirkimo. 

Vietos projektų tinkamumo reikalavimai 

1. Vietos projektas atitinka Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos ir šios strategijos I prioriteto priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 

tikslus bei numatomas veiklos sritis, taip pat suderinamas su Varėnos rajono savivaldybės plėtros strategija. 

2. Vietos projektas nepaţeidţia EB horizontaliųjų sričių: darnaus vystymo, lygių galimybių, regioninės plėtros, informacinės visuomenės. 

3. Vietos projekte pagrįsta, kad bus uţtikrintas vietos projekto tęstinumas. 

4. Vietos projekto įgyvendinimo vieta yra kaimo vietovė ar miestas iki 6 000 gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus. 

5. Vietos projektas yra viešojo pobūdţio (ne pelno), teikia visuomeninę naudą, tenkina viešuosius poreikius.  

6. Vietos projekte pagrįsta, kad vietos projekto rezultatai turės pridėtinę vertę (vietos projekto paraiškoje paaiškinta, kokį naują produktą ar paslaugą 

sukurs vietos projektas VVG teritorijos mastu arba kaip jis kiekybiškai ir (arba) kokybiškai pakeis esamus produktus arba paslaugas). 

7. Yra parengtas vietos projekto veiklos aprašas
2
.  

8. Nekilnojamasis turtas, į kurį planuojama investuoti įgyvendinant vietos projektą, pareiškėjo ar vietos projekto partnerio (-ių), jei vietos projektas 

įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais), valdomas teisėtais pagrindais kaip apibrėţta Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės 

„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo (LEADER metodu) taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministro 2009 m. sausio 6 d. 

                                                 
1  

VPS – administravimo taisyklės – „Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „Leader  metodo 

įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos ţemės ūkio ministro 2008 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-578“
  

2
  Veiklos apraše aiškiai nurodoma: problema (-os) ir vietos projekto įgyvendinimo būtinumas, tikslai ir uţdaviniai, įgyvendinimo priemonės ir veiksmai, įgyvendinimo etapai  

ir terminai, laukiami rezultatai ir tęstinumo galimybės, biudţetas ir jo pagrindimas. 
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įsakymu Nr. 3D-6 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo (LEADER 

metodu) 

Prioritetiniai  projektų kriterijai 

 Nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių, pripaţintų saugomomis, tvarkyba.  

 Pareiškėjas yra kaimo bendruomenė. 

 Prašoma paramos tradicinių amatams puoselėti ir kurti. 

 Įgyvendinus projektą numatoma sukurti ir/arba išplėtoti būtiniausias paslaugas kaimo gyventojams. 

 Projektas prisideda maţinant socialinę atskirtį kaime, skatina socialinių paslaugų plėtrą. 

 Į projekto įgyvendinimą įtraukiamas jaunimas ir/arba ugdomas kaimo gyventojų bendruomeniškumas. 

 Projektas savo turiniu ir/arba forma yra novatoriškas. 

 

 

34 lentelė. 1.2.1. priemonės aprašymas. 

1.2.1. PRIEMONĖ „Kaimo gyventojų verslumo skatinimas“ 

Priemonė atitinka Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos 3 ir 4 krypčių tikslus. Ši priemonė papildo Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros 

strategijos 2010–2013 metams I prioriteto 1.1 priemonę. 

Priemonės apibūdinimas 
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1. Pagal priemonę remiami pelno
3
 siekiantys verslo projektai. 

2. Priemonė skirta skatinti kaimo ţmonių verslumą, kartu plėtojant kaimo vietovių ekonominę aplinką. Numatoma remti smulkiuosius kaimo verslus 

plėtojančius projektus. 

3. Priemonės veiklos nukreiptos į gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimą, ji svarbi kaimo ekonomikai įvairinti ir migracijai iš kaimiškų vietovių 

maţinti. 

Veiklos sritis 
Galimos vietos projektų 

idėjos 
Paramos gavėjai 

Maksimali 

paramos suma 

projektui 

Minimali 

projekto 

vertė 

Paramos 

intensyvumas 

Pareiškėjo 

nuosavas indėlis 

1.2.1.1. Parama 

kaimo 

bendruomenių 

ekonominio 

aktyvumo 

iniciatyvoms. 

Smulkaus verslo 

(mikroįmonės
4
) kaimo 

vietovėse kūrimas. 

Juridiniai arba ne jaunesni 

kaip 18 m. fiziniai 

asmenys. 
150 000 Lt 50 000 Lt iki 70 proc. Piniginis įnašas. 

1.2.1.2. Parama 

kaimo gyventojų 

verslo plėtros 

iniciatyvoms. 

 

Smulkaus verslo 

(mikroįmonės
4
) kaimo 

vietovėse plėtra. 

Juridiniai arba ne jaunesni 

kaip 18 m. fiziniai 

asmenys. 150 000 Lt 50 000 Lt iki 70 proc. Piniginis įnašas. 

Tinkamos finansuoti išlaidos 

                                                 
3
  Pelno vietos projektas – projektas, kurį įgyvendindamas vietos projekto vykdytojas siekia gauti ir (arba) gauna pelno, o tiesioginis vietos projekto naudos gavėjas yra vietos 

projekto vykdytojas. 

4  Mikroįmonė – tai maţa įmonė, kuri atitinka visas šias sąlygas: įmonėje dirba maţiau kaip 10 darbuotojų; įmonės metinės pajamos neviršija 7 mln. litų ar įmonės turto 

balansinė vertė yra ne didesnė kaip 5 mln. litų. 
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1. Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, renovavimas, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir (arba) įsigijimas. 

2. Darbų ir paslaugų pirkimo. 

3. Statybinių ir kitų medţiagų įsigijimo. 

4. Naujos įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų, baldų, kitos įrangos, kompiuterinės įrangos ir programų, kitos elektroninės, skaitmeninės 

technikos, kitų prekių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimo. 

5. Bendrosios išlaidos. Kaip apibrėţta VPS administravimo taisyklėse. 

6. Informavimo ir viešinimo priemonių, susijusių su įgyvendinamu projektu, pirkimo. 

Vietos projektų tinkamumo reikalavimai 

1. Vietos projektas atitinka Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos ir šios strategijos II prioriteto 2.1 priemonės „Kaimo gyventojų 

socialinės, ekonominės saviraiškos galimybių didinimas, pilietiškumo skatinimas“ tikslus bei numatomas veiklos sritis, taip pat yra suderinamas su 

Varėnos rajono savivaldybės plėtros strategija. 

2. Vietos projektas nepaţeidţia EB horizontaliųjų sričių: darnaus vystymo, lygių galimybių, regioninės plėtros, informacinės visuomenės. 

3. Vietos projekte pagrįsta, kad bus uţtikrintas vietos projekto tęstinumas. 

4. Vietos projekto įgyvendinimo vieta yra kaimo vietovė ar miestas iki 6 000 gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus. 

5. Vietos projekte pagrįsta, kad vietos projekto rezultatai turės pridėtinę vertę (vietos projekto paraiškoje paaiškinta, kokį naują produktą ar paslaugą 

sukurs vietos projektas VVG teritorijos mastu arba kaip jis kiekybiškai ir (arba) kokybiškai pakeis esamus produktus arba paslaugas). 

6. Nekilnojamasis turtas, į kurį planuojama investuoti įgyvendinant vietos projektą, pareiškėjo ar vietos projekto partnerio (-ių), jei vietos projektas 

įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais), valdomas teisėtais pagrindais kaip apibrėţta VPS administravimo taisyklėse. 

Prioritetiniai/kokybės projektų kriterijai 

1. Pareiškėjas yra fizinis asmuo, siekiantis įkurti mikroįmonę. 

2. Projektas skatina gyventojų ir/arba jaunimo įtraukimą į bendruomenės veiklą. 
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II PRIORITETAS 

„Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra“ 

Bendrasis prioriteto tikslas – skatinti vietos iniciatyvas ir ţmoniškųjų išteklių plėtrą, 

išsaugoti kaimiškųjų vietovių identitetą. 

Specialieji prioriteto tikslai: 

1. Skatinti kaimo gyventojus aktyviai ir rezultatyviai dalyvauti Varėnos krašto viešajame 

gyvenime. 

2. Skatinti vietos gyventojų socialines iniciatyvas. 

3. Panaudoti Varėnos krašto turizmo potencialą ir skatinti turizmo paslaugų plėtrą. 

4. Didinti jaunimo integraciją. 

Prioritetu siekiama plėtoti kaimo ţmoniškuosius išteklius, didinti socialinį ir ekonominį 

vietos potencialą. Šio prioriteto pasirinkimą paskatino tai, kad investicinės priemonės gali neduoti 

pakankamos naudos kaimo plėtrai, jeigu kartu nebus vykdoma gyventojų aktyvinimo ir socialinės 

saviraiškos plėtros ir bendruomeniškumo stiprinimo veikla. 

Prioritetas nukreiptas gerinti gyvenimo kokybę kaime, sukuriant palankias sąlygas, 

skatinančias vietos gyventojų socialines iniciatyvas, kartu plėtojant kaimiškų vietovių 

ţmogiškuosius išteklius. Pasirinkus šį prioritetą taip pat siekiama stiprinti kaimo gyventojų 

pilietiškumą, įtvirtinti savivaldos ir demokratijos principus ir tokiu būdu uţtikrinti ilgalaikę kaimo 

vietovių plėtrą. 

Susitikimų ir diskusijų su bendruomenėmis metu vienomis pagrindinių Varėnos krašto 

kaimo vietovių problemomis buvo paminėta laisvalaikio uţimtumas bei motyvacijos integruotis į 

visuomenę stoka. Šių problemų sprendimui turi būti skiriamas didelis dėmesys, numatytos 

atitinkamos priemonės jų sprendimui. 

Identiškos tendencijos išryškėjo ir įvertinus bendruomenių anketinės apklausos rezultatus. 

Be aptartų problemų buvo išskirtas poreikis skatinti gyventojų aktyvumą. Prioritetinėmis investicijų 

sritimis išskirtos priemonės jaunimo uţimtumo gerinimui bei kultūros, bendruomenės, sporto ir 

laisvalaikio renginių organizavimui. 

Atsiţvelgiant į apklausų ir aplinkos analizės rezultatus numatytas anksčiau aptartų 

bendruomenei svarbių veiklų rėmimas, tikintis, jog tai padės telkti vietos gyventojus, aktyvins ir 

stiprins kaimo bendruomenių organizacijas bei paskatins partnerystės plėtrą. 
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Varėnos krašto VVG nuomone būtina ugdyti ţmonių socialinės veiklos įgūdţius, didinti ir 

jų ekonominio aktyvumo galimybes, kartu sukuriant prielaidas aktyvios socialinės pozicijos 

stiprinimui. 

Varėnos krašto VVG, įvertinusi gyventojų poreikių analizės rezultatus, nusprendė 

išskirtinį dėmesį skirti jaunimo aktyvinimui ir jo integravimosi į vietos bendruomenę didinimui. 

Ypač daug problemų siejama su jaunimo uţimtumu (tiek laisvalaikio, tiek darbo). Varėnos rajono 

kaimo vietovių jaunimo apklausa atskleidė, jog vos 8 proc. jaunimo yra nusprendę likti toliau 

gyventi rajone. Tačiau net 92 proc. jaunimo apsvarstytų galimybę pasilikti rajone, jeigu čia pagerėtų 

socialinė ir ekonominė aplinka. 

Atsiţvelgiant į nustatytas problemas ir iškeltus tikslus antrojo prioriteto įgyvendinimui 

numatytos 2 priemonės (ţr. 35 ir 36 lenteles). 

Antrojo prioriteto grafinis vaizdas pateikiamas 69 paveiksle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 pav. II-ojo prioriteto grafinis vaizdas.

II PRIORITETAS „Kaimo 

tradicijų puoselėjimas ir plėtra“ 

 

2.1. tikslas „Sudaryti sąlygas 

kaimo vietovių gyventojų 

socialinei ir kultūrinei 

saviraiškai“ 

2.1.1.1. veiklos 

sritis „Kaimo 

gyventojų 

socialinės 

saviraiškos 
skatinimas“ 

2.1.1.2. veiklos 

sritis „Kaimo 

gyventojų bendrų 

iniciatyvų 

rėmimas“ 

2.1.1. priemonė „Kaimo 

gyventojų socialinės saviraiškos 

galimybių didinimas bei 

pilietiškumo skatinimas“ 

2.2. tikslas „Skatinti kaimo 

jaunimo aktyvumą bei jo 

integraciją į bendruomenių 

gyvenimą, sukuriant įvairiapusę 

jaunimo saviraišką uţtikrinančias 

sąlygas“ 

2.2.1. priemonė „Jaunimo 

motyvacijos ir iniciatyvų 

skatinimas“ 

2.2.1.1. veiklos sritis 

„Jaunimo uţimtumą 

gerinančios, aktyvumą ir 

integravimąsi į vietos 

bendruomenę didinančios 

veiklos rėmimas“ 
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35 lentelė. 2.1.1. priemonės aprašymas. 

2.1.1. PRIEMONĖ „Kaimo gyventojų socialinės saviraiškos galimybių didinimas bei pilietiškumo skatinimas“ 

Priemonė atitinka Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos 3 ir 4 krypčių tikslus. Ši priemonė papildo Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros 

strategijos 2010–2013 metams I prioriteto 1.1 ir 1.2. priemones. 

Priemonės apibūdinimas 

1. Pagal priemonę remiami viešieji
5
 (ne pelno) projektai. 

2. Priemonė skirta kaimo gyventojų bendrų iniciatyvų (laisvalaikio, kultūrinių, socialinių) rėmimui, bendruomeniškumo stiprinimo veikloms 

įgyvendinti. 

3. Priemonės veiklos nukreiptos į gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimą, ji svarbi kaimo identitetui išsaugoti ir migracijai iš kaimiškų vietovių 

maţinti. 

Veiklos sritis 
Galimos vietos projektų 

idėjos 
Paramos gavėjai 

Maksimali 

paramos suma 

projektui 

Minimali 

projekto 

vertė 

Paramos 

intensyvumas 

Pareiškėjo 

nuosavas indėlis 

2.1.1.1. Kaimo 

gyventojų 

socialinės 

saviraiškos 

skatinimas. 

12. Laisvalaikio, 

kultūros, sporto veiklos, 

kaimo tradicijų, mėgėjų 

meno puoselėjimas. 

Viešieji pelno 

nesiekiantys juridiniai 

asmenys, įregistruoti 

pagal LR asociacijų 

įstatymą, LR viešųjų 

įstaigų įstatymą, LR 

labdaros ir paramos fondų 

įstatymą (kaimo 

bendruomenės, 

nevyriausybinės 

organizacijos, asociacijos 

ir kt.) arba savivaldybė. 

50 000 Lt 25 000 Lt iki 80 proc. 

Piniginis įnašas ir 

(arba) įnašas 

natūra – 

nemokamas 

savanoriškas 

darbas, ir (arba) 

nekilnojamas 

turtas. 

2.1.1.2. Kaimo 

gyventojų bendrų 

1. Įvairių gyventojų grupių 

(jaunimo, moterų) arba 

Viešieji pelno 

nesiekiantys juridiniai 
150 000 Lt 25 000 Lt iki 80 proc. Piniginis įnašas ir 

(arba) įnašas 

                                                 
5
  Viešasis (ne pelno) vietos projektas – tai toks projektas, iš kurio vietos projekto vykdytojas nesiekia gauti pelno, arba gaunamas pelnas investuojamas į projekto veiklos 

plėtrą, tęstinumą, o tiesioginiai naudos gavėjai yra kaimo gyventojai (vietos projekto rezultatai prieinami kaimo gyventojams). 
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iniciatyvų 

rėmimas. 

interesų grupių klubų ir 

centrų kūrimas bei veikla. 

2. Socialinės paramos, 

saugumo iniciatyvos. 

asmenys, įregistruoti 

pagal LR asociacijų 

įstatymą, LR viešųjų 

įstaigų įstatymą, LR 

labdaros ir paramos fondų 

įstatymą (kaimo 

bendruomenės, 

nevyriausybinės 

organizacijos, asociacijos 

ir kt.) arba savivaldybė. 

natūra – 

nemokamas 

savanoriškas 

darbas, ir (arba) 

nekilnojamas 

turtas. 

Tinkamos finansuoti išlaidos 

1. Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, renovavimas, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir (arba) įsigijimas. 

2. Darbų ir paslaugų pirkimo. 

3. Statybinių ir kitų medţiagų įsigijimo. 

4. Naujos įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų, baldų, kitos įrangos, kompiuterinės įrangos ir programų, kitos elektroninės, skaitmeninės 

technikos, kitų prekių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimo. 

5. Bendrosios išlaidos. Kaip aprašyta VPS administravimo taisyklėse. 

6. Informavimo ir viešinimo priemonių, susijusių su įgyvendinamu projektu, pirkimo. 

Vietos projektų tinkamumo reikalavimai 

1. Vietos projektas atitinka Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos ir šios strategijos II prioriteto 2.1 priemonės „Kaimo gyventojų 

socialinės, ekonominės saviraiškos galimybių didinimas, pilietiškumo skatinimas“ tikslus bei numatomas veiklos sritis, taip pat yra suderinamas su 

Varėnos rajono savivaldybės plėtros strategija. 

2. Vietos projektas nepaţeidţia EB horizontaliųjų sričių: darnaus vystymo, lygių galimybių, regioninės plėtros, informacinės visuomenės. 

3. Vietos projekte pagrįsta, kad bus uţtikrintas vietos projekto tęstinumas. 

4. Vietos projekto įgyvendinimo vieta yra kaimo vietovė ar miestas iki 6 000 gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus. 

5. Vietos projekte pagrįsta, kad vietos projekto rezultatai turės pridėtinę vertę (vietos projekto paraiškoje paaiškinta, kokį naują produktą ar paslaugą 

sukurs vietos projektas VVG teritorijos mastu arba kaip jis kiekybiškai ir (arba) kokybiškai pakeis esamus produktus arba paslaugas). 

6. Nekilnojamasis turtas, į kurį planuojama investuoti įgyvendinant vietos projektą, pareiškėjo ar vietos projekto partnerio (-ių), jei vietos projektas 

įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais), valdomas teisėtais pagrindais kaip aprašyta VPS administravimo taisyklėse. 

7. Projektui įgyvendinti turi būti parengta: 
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7.1. ne pelno vietos projektui – veiklos aprašas
6
; 

 

Prioritetiniai/kokybės projektų kriterijai 

1. Projektas skatina bendruomenių bendradarbiavimą. 

2. Projektas skatina gyventojų ir/arba jaunimo įtraukimą į bendruomenės veiklą. 

3. Projektu gerinama socialinė aplinka atskirtį patiriantiems gyventojams. 

 

                                                 
6
  Veiklos apraše aiškiai nurodoma: problema (-os) ir vietos projekto įgyvendinimo būtinumas, tikslai ir uţdaviniai, įgyvendinimo priemonės ir veiksmai, įgyvendinimo etapai 

ir terminai, laukiami rezultatai ir tęstinumo galimybės, biudţetas ir jo pagrindimas. 
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36 lentelė. 2.2.1. priemonės aprašymas. 

2.2.1. PRIEMONĖ „Jaunimo motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas“ 

Priemonė atitinka Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos 3 ir 4 krypčių tikslus. Ši priemonė papildo Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros 

strategijos 2010–2013 metams I prioriteto 1.1 priemonę. 

Priemonės apibūdinimas 

Pagal priemonę remiami viešieji  (ne pelno) projektai. 

Priemonė skirta kaimo jaunimo aktyvinimui, jo integracijos į bendruomenės socialinį gyvenimą skatinimui. Remiamos jaunimo laisvalaikio, kultūrinės, 

paţintinės iniciatyvos, sukuriant naujas tradicines ir netradicines uţimtumo galimybes. Siekiama, kad jauni ţmonės aktyviai įsijungtų į veiklą 

įvairindami ir turtindami savo gyvenimą bei laisvalaikį, įgytų didesnę socialinę patirtį, pasijustų lygiaverčiais bendruomenės gyvenimo dalyviais. 

Siekiama paskatinti bendruomenes ir kitas kaimo organizacijas prisidėti gerinant jaunimo uţimtumo, aktyvios saviraiškos galimybes, uţtikrinant jų 

švietimo ir ugdymo priemonių įvairovę. 

Priemonė svarbi jaunimo socialiai nepageidaujamo elgesio plitimo prevencijai. Be to, uţtikrinus turiningos ir įdomios jaunimui veiklos sąlygas, galima 

tikėtis, kad jauni ţmonės daţniau nuspręs pasilikti gyventi kaime. 

Veiklos sritis 
Galimos vietos projektų 

idėjos 
Paramos gavėjai 

Maksimali 

paramos suma 

projektui 

Minimali 

projekto 

vertė 

Paramos 

intensyvumas 

Pareiškėjo 

nuosavas indėlis 

2.2.1.1. Jaunimo 

uţimtumą 

gerinančios, 

aktyvumą ir 

integravimąsi į 

vietos 

bendruomenę 

didinančios veiklos 

rėmimas. 

1. Jaunimui patrauklių 

laisvalaikio, kultūros veiklų 

organizavimas. 

2. Modernių, netradicinių 

uţimtumo galimybių 

sudarymas. 

3. Sporto veiklos 

aktyvinimas. 

4. Jaunimo klubų kūrimas. 

(veikla nesusijusi su 

naktiniais pramogų klubais, 

barais ir pan.) 

5. Paţintinių, švietėjiškų 

Viešieji pelno 

nesiekiantys juridiniai 

asmenys, įregistruoti 

pagal LR asociacijų 

įstatymą, LR viešųjų 

įstaigų įstatymą, LR 

labdaros ir paramos fondų 

įstatymą (kaimo 

bendruomenės, 

nevyriausybinės 

organizacijos, asociacijos 

ir kt.) arba savivaldybė. 

50 000 Lt 25 000 Lt iki 80 proc. 

Piniginis įnašas ir 

(arba) įnašas 

natūra – 

nemokamas 

savanoriškas 

darbas ir (arba) 

nekilnojamas 

turtas. 
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iniciatyvų rėmimas. 

6. Su išvardintomis veiklomis 

susijusios infrastruktūros ir 

materialinės bazės kūrimas ir 

tvarkymas. 

Tinkamos finansuoti išlaidos 

1. Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, renovavimas, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir (arba) įsigijimas. 

2. Darbų ir paslaugų pirkimo. 

3. Statybinių ir kitų medţiagų įsigijimo. 

4. Naujos įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų, baldų, kitos įrangos, kompiuterinės įrangos ir programų, kitos elektroninės, skaitmeninės 

technikos, kitų prekių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimo. 

5. Bendrosios išlaidos. Kaip apibrėţta VPS administravimo taisyklėse. 

6. Informavimo ir viešinimo priemonių, susijusių su įgyvendinamu projektu, pirkimo. 

Vietos projektų tinkamumo reikalavimai 

1. Vietos projektas atitinka Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos ir šios strategijos II prioriteto 2.2 priemonės „Jaunimo motyvacijos ir 

iniciatyvų skatinimas“ tikslus bei numatomas veiklos sritis, taip pat suderinamas su Varėnos rajono savivaldybės plėtros strategija. 

2. Vietos projektas nepaţeidţia EB horizontaliųjų sričių: darnaus vystymo, lygių galimybių, regioninės plėtros, informacinės visuomenės. 

3. Vietos projekte pagrįsta, kad bus uţtikrintas vietos projekto tęstinumas. 

4. Vietos projekto įgyvendinimo vieta yra kaimo vietovė ar miestas iki 6 000 gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus. 

5. Vietos projekte pagrįsta, kad vietos projekto rezultatai turės pridėtinę vertę (vietos projekto paraiškoje paaiškinta, kokį naują produktą ar paslaugą 

sukurs vietos projektas VVG teritorijos mastu arba kaip jis kiekybiškai ir (arba) kokybiškai pakeis esamus produktus arba paslaugas). 

Nekilnojamasis turtas, į kurį planuojama investuoti įgyvendinant vietos projektą, pareiškėjo ar vietos projekto partnerio (-ių), jei vietos projektas 

įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais), valdomas teisėtais pagrindais kaip aprašyta VPS administravimo taisyklėse. 

6. Projektui įgyvendinti turi būti parengtas veiklos aprašas
7
. 

 

Prioritetiniai/kokybės projektų kriterijai 

                                                 
7
  Veiklos apraše aiškiai nurodoma: problema (-os) ir vietos projekto įgyvendinimo būtinumas, tikslai ir uţdaviniai, įgyvendinimo priemonės ir veiksmai, įgyvendinimo etapai 

ir terminai, laukiami rezultatai ir tęstinumo galimybės, biudţetas ir jo pagrindimas. 
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1. Projektas skatina jaunimo įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą. 

2. Projektas savo turiniu ir/arba forma yra novatoriškas. 
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3.4 Strategijos įgyvendinimo rodikliai 

Varėnos krašto VVG taryba ir konsultantai nustatė konkrečius strategijos įgyvendinimo 

rodiklius priemonių ir veiklos sričių lygiu, kurių pagrindu buvo sudarytas bendras strategijos 

įgyvendinimo rodiklių sąrašas. Taryba sąmoningai neapriboja vietos projektų pareiškėjų konkrečiais 

veiklos sritims taikomais rodikliais – taip siekiama sudaryti sąlygas kuo įvairesnių, novatoriškų 

vietos projektų teikimui. 

37 lentelė. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo rodikliai. 

Eil. 

Nr. 
Rodiklis Matavimo vnt. Kiekis 

1. Parengta ir įgyvendinta vietos projektų Vnt. 43 

1.1. Vietos projektai pagal 1.1 priemonę „Kaimo atnaujinimas ir 

plėtra“ 
Vnt. 28 

1.2. Vietos projektai pagal 1.2 priemonę „Kaimo gyventojų 

verslumo skatinimas“ 
Vnt. 4 

1.3. Vietos projektai pagal 2.1 priemonę „Kaimo gyventojų 

socialinės saviraiškos galimybių didinimas bei pilietiškumo 

skatinimas“ 

Vnt. 6 

1.4. Vietos projektai pagal 2.2 priemonę „Jaunimo motyvacijos ir 

iniciatyvų skatinimas“ 
Vnt. 5 

2.  Paramos gavėjų skaičius Vnt. 36 

2.1. Paramos gavėjai pagal 1.1 priemonę „Kaimo atnaujinimas ir 

plėtra“ 
Vnt. 21 

2.2. Paramos gavėjai pagal 1.2 priemonę „Kaimo gyventojų 

verslumo skatinimas“ 
Vnt. 4 

2.3. Paramos gavėjai pagal 2.1 priemonę „Kaimo gyventojų 

socialinės saviraiškos galimybių didinimas bei pilietiškumo 

skatinimas“ 

Vnt. 6 

2.4. Paramos gavėjai pagal 2.2 priemonę „Jaunimo motyvacijos ir 

iniciatyvų skatinimas“ 
Vnt. 5 

3. Paramos suma vietos projektams Lt 6.415.900 

3.1. Paramos suma vietos projektams pagal 1.1 priemonę „Kaimo 

atnaujinimas ir plėtra“ 
Lt 5.516.000 

3.2. Paramos suma vietos projektams pagal 1.2 priemonę „Kaimo 

gyventojų verslumo skatinimas“ 
Lt 408.000 

3.3. Paramos suma vietos projektams pagal 2.1 priemonę „Kaimo 

gyventojų socialinės saviraiškos galimybių didinimas bei 

pilietiškumo skatinimas“ 

Lt 340.000 

3.4. Paramos suma vietos projektams pagal 2.2 priemonę „Jaunimo 

motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas“ 
Lt 151.900 

4.  Kaimų (kaimo vietovių), kuriose vykdomi projektai, 

skaičius 
Vnt. 20 

5. Atnaujinta ir įrengta visuomeninės paskirties patalpų ir 

pastatų 
Vnt. 9 

6. Atnaujinta ir įrengta visuomeninės paskirties erdvių Vnt. 15 

7. Įkurta amatų centrų Vnt. 2 

8. Atnaujinta ir išsaugota kaimo paveldo objektų Vnt. 1 

9. Atnaujinta ir išsaugota kaimo kraštovaizdţio komponentų Vnt. 1 

10. Įkurta ir/arba išplėsta verslo subjektų Vnt. 4 

11. Surengta visuomeninių renginių Vnt. 6 

12. Surengta jaunimo renginių Vnt. 5 

13. Kaimo gyventojai, kurie naudosis projektų rezultatais Skaičius 8.000 

14. Jaunimas, kuris naudosis projektų rezultatais Skaičius 1.500 
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3.5 Varėnos krašto VVG teritorijoje registruotų kaimo bendruomenių 

pritarimo strategijai aprašymas 

 

Šia strategija siekiama suderinus skirtingus strategijos dalyvių interesus, suvienyti juos 

bendram siekiui – naudos kaimo gyventojams gavimui bei visapusiškos ir subalansuotos kaimo 

plėtros skatinimui. Siekiant uţtikrinti skirtingų interesų narių bendradarbiavimą, jie buvo įtraukti į 

sprendimų, susijusių su strategijos rengimu ir struktūra, priėmimo procesus. Skatinant potencialių 

vietos projektų vykdytojų susidomėjimą rengiama strategija, buvo teikiama informacija apie vietos 

projektų įgyvendinimo specifiką ir reikalavimus, galimas finansavimo kryptis ir sritis. 

Strategijos rengime taip pat dalyvavo ir Varėnos krašto VVG teritorijoje registruotos 

kaimo bendruomenės. Į šį procesą jos buvo įtrauktos šiomis priemonėmis: 

1. Kaimo bendruomenių apklausa. 

2. Interviu-diskusijos. 

3. Informaciniai renginiai. 

4. Informacijos teikimas / konsultavimas. 

5. Preliminarios Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams 

aptarimas. 

6. Pritarimas Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijai 2010–2013 metams. 

Rengiamos strategijos struktūra, tikslas ir esmė Varėnos krašto VVG teritorijos kaimo 

bendruomenėms buvo ţinomi nuo pat strategijos rengimo pradţios, o pagal jų pateiktus pasiūlymus 

buvo atlikti tarpiniai strategijos koregavimai. Dėl šių prieţasčių neiškilo kritinių klausimų ir 

nepasitenkinimo siekiant pritarimo parengtai Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijai 

2010–2013 metams. Aptarus parengtos strategijos struktūrą ir esmę, bendruomenių valdymo 

organai priėmė sprendimus dėl pritarimo (nepritarimo) Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros 

strategijai 2010–2013 metams. Pritarimą strategijai patvirtina šių sprendimų priėmimo posėdţių 

protokolai ir įregistruotų bendruomenių sąrašas (ţr. 15–17 priedus). 2010 m. vasario 24 d. vyko 

Strategijos pristatymo konferencija, kurios metu Varėnos krašto VVG teritorijos gyventojams, 

įvairių organizacijų, įstaigų ir įmonių atstovams bei kitiems visuomenės nariams buvo viešai 

pristatyta parengta Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams bei 

numatyti svarbiausi uţdaviniai, iškelti tikslai ir aptarti artimiausi darbai. Šios konferencijos metu 

Varėnos krašto VVG teritorijoje registruotos kaimo bendruomenės pateikė savo sprendimus dėl 

pritarimo (nepritarimo) Strategijai. Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijai 2010–

2013 metams pritarė 22 Varėnos krašto VVG teritorijoje registruotos kaimo bendruomenės 

(arba 61,11 proc.). 
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4. Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–

2013 metams įgyvendinimo planas 

 

Įgyvendinimo plano tikslas – pateikti informaciją apie Varėnos kaimo vietovių plėtros 

strategijos 2010–2013 metams įgyvendinimo etapus, jų seką ir trukmę, numatyti šiam procesui 

uţtikrinti reikalingas procedūras, reikalingas lėšas ir jų paskirstymą pagal priemones bei aprašyti 

Strategijos prieţiūros ir vertinimo sistemą. 

Įgyvendindama Varėnos rajono kaimo vietovių plėtros strategiją 2010–2013 metams, 

Varėnos krašto VVG vadovausis Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal KPP krypties 

„LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, 

administravimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), kuriose pateiktos strategijų įgyvendinimo, 

administravimo bei vietos projektų atrankos, įgyvendinimo, administravimo, prieţiūros ir vertinimo 

organizavimo nuostatos. 

 

4.1 Įgyvendinimo etapai ir jų pagrindimas 

 

Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams bus įgyvendinama 

keturiais etapais. Tinkamai atskleidţiant šių etapų procedūras ir rezultatus siekiama padidinti 

Strategijos įgyvendinimo efektyvumą ir supaprastinti šio proceso struktūrą. Toliau trumpai bus 

aprašomas kiekvienas iš numatytų Strategijos etapų. 

4.1.1. I etapas. Pasirengimas 

Pagrindiniai Strategijos įgyvendinimo principai apibrėţiami šioje Strategijoje ir 

Taisyklėse. Siekiant, kad Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams būtų 

įgyvendinama sklandţiai, o tam skiriamos lėšos įsisavinamos efektyviai, vietos projektų paraiškų 

vertinimas, atranka ir lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimas taip pat turi vykti sklandţiai ir 

trukti kuo trumpiau. Šiuo tikslu parengtas Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–

2013 metams įgyvendinimo planas, kurio viena iš sudėtinių dalių – strategijos įgyvendinimo etapai.  

Pasirengiamo etape siekiami rezultatai: 

1. Strategijos viešinimas. 

2. Kvietimų teikti vietos projektų paraiškas tvarkaraščio sudarymas. 

3. Kvietimų teikti vietos projektų paraiškas dokumentacijos parengimas. 

4. Strategijos administravimo grupės sudarymas. 
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5. Vietos projektų paraiškų vertintojų atrinkimas. 

6. Vietos projektų paraiškų registravimo, vertinimo, vertinimo ataskaitų rengimo ir 

teikimo Varėnos krašto VVG tarybai tvarkos aprašo parengimas ir suderinimas su NMA. 

Vietos projektų paraiškų registravimo, vertinimo, vertinimo ataskaitų rengimo ir teikimo 

Varėnos krašto tarybai tvarkoje bus nurodoma, kaip: 

 Registruojamos vietos projektų paraiškos. 

 Atrenkami ir skiriami vietos projektų paraiškų vertintojai. 

 Atrenkami ir samdomi nepriklausomi ekspertai. 

 Pasirašoma konfidencialumo ir nešališkumo deklaracija. 

 Vykdomas vertinimas pagal vietos projektų atrankos reikalavimus. 

 Atliekama vietos projektų paraiškų ir projektų vertinimo kontrolė. 

 Pareiškėjų uţklausiama informacijos. 

 Rengiamos vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitos ir teikiamos Varėnos krašto 

tarybai. 

Varėnos krašto VVG prieš skelbdama kvietimus vietos projektų paraiškų teikimui taip pat 

imsis informavimo ir viešinimo priemonių, siekdama skatinti potencialius vietos projektų 

vykdytojus (Varėnos krašto VVG teritorijoje veikiančios organizacijos, vietos gyventojai) dalyvauti 

Strategijos įgyvendinime. Šiuo tikslu Varėnos krašto VVG numato: 

1. Rengti informacinius seminarus galimiems vietos projektų pareiškėjams. 

2. Parengti detalius paaiškinimus paraiškų pildymui bei pavyzdinę paraiškos formą. 

3. Teikti informaciją telefonu ir susitikimų metu, analizuojant galimas projektų idėjas: 

taikomi reikalavimai, reikalingi dokumentai, finansavimo dydis ir intensyvumas, projekto trukmė, 

kita reikalinga informacija. 

4. Varėnos rajono savivaldybės administracijos interneto puslapyje (www.varena.lt) 

talpinama visa su Strategijos įgyvendinimu susijusi informacija, aktuali galimiems vietos projektų 

pareiškėjams. 

Ţemiau pateiktas paveikslas detaliau iliustruoja Varėnos krašto VVG projektų valdymo 

procesą, įgyvendinant Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategiją 2010–2013 metams. 

http://www.varena.lt/
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70 pav. Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategiją 2010–2013 metams įgyvendinančių projektų valdymo procesas. 

Informacijos apie 

patvirtintus vietos 

projektus ir jų 

įgyvendinimą 

viešinimas 

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacijos ir kvietimų teikti vietos 

projektų paraiškas tvarkaraščio parengimas ir suderinamas su NMA 

Projektas įgyvendintas 

(uţbaigtos veiklos, pasiekti rezultatai, atliktas įvertinimas) 

Galutinės ataskaitos patvirtinimas  

Tarpinių ataskaitų patikrinimas Ataskaitos 

patvirtinamos, atliekami išmokėjimai  

NMA patvirtintos paraiškos 

Pasirašoma suderinta trišalė paramos sutartis 

VVG tarybos patvirtintos paraiškos 

Paraiškų teikimas NMA patvirtinimui 

Atliekamas paraiškų administracinis, tinkamumo skirti lėšas ir projekto pirmumo / naudos 

ir kokybės vertinimas, taip pat galimos ir patikros vietoje). 

Vietos projektų vertinimo ataskaitų parengimas 

(vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė ir atskirų vietos projektų paraiškų 

vertinimo ataskaitos, su registracijos numeriais) 

Ataskaita 

nepatvirtinta. 
Nusprendţiama, 

kokios sankcijos 

taikomos  

Įgyvendinamas vietos projektas 

Sumokamas avansas / pateikiami tarpiniai 

mokėjimo prašymai. Rengiamos tarpinės projekto 

įgyvendinimo ataskaitos 

Galutinio mokėjimo prašymo ir projekto 

įgyvendinimo ataskaitos teikimas 

 

Atmestos paraiškos  
Išsiunčiamas informacinis 

raštas su paaiškinimais 

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas skelbimas 

Skelbiamas kvietimas (bent viename Varėnos krašto VVG teritorijoje platinamų 

laikraščių bei NMA ir Varėnos rajono savivaldybės interneto tinklalapiuose 

www.nma.lt ir www.varena.lt) platinamos paraiškų formos ir jų pildymo instrukcijos 

Paraiškų priėmimas ir registravimas 

Paraiškos priimamos iki kvietime teikti vietos projektų paraiškas nurodytos paskutinės 

vietos projektų paraiškų pateikimo darbo dienos pabaigos 

Varėnos krašto VVG taryba priima sprendimą dėl lėšų vietos 

projektui įgyvendinti skyrimo 

Galutinės projekto ataskaitos patikrinimas ir 

įvertinimas 

Skirti paramos 

lėšas 

Neskirti 

paramos lėšų 

Grąţinti 

pakartotinai 

vertinti 

Atidėti 

sprendimo 

priėmimą 

Patikra projekto 

įgyvendinimo vietoje 

I ETAPAS. 

II ETAPAS. 

III ETAPAS. 

IV ETAPAS. 

http://www.nma.lt/
http://www.varena.lt/
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4.1.2. II etapas. Vietos projektų paraiškų rinkimas, jų vertinimas ir tvarkymas 

Kvietimą teikti vietos projektų paraiškas skelbs Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros 

strategijos 2010–2013 metams vykdytojas – Varėnos krašto VVG, kuri taip pat sudarys kvietimų 

teikti vietos projektų paraiškas pagal šioje Strategijoje numatytas priemones tvarkaraštį. Prieš 

skelbiant pirmąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal konkrečią strategijos priemonę, 

Varėnos krašto VVG parengia kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentaciją ir suderina ją 

su NMA ne vėliau, nei iki vietos projektų paraiškų pateikimo likus 40 darbo dienų. Tuo atveju, kai 

skelbiami paskesni kvietimai teikti vietos projektų paraiškas ir kvietimo teikti vietos projektų 

paraiškas dokumentacijoje atliekami pakeitimai, Varėnos krašto VVG prieš skelbdama paskesnius 

kvietimus šiuos keitimus suderina su NMA. Numatoma, kad įgyvendinant Varėnos krašto kaimo 

vietovių plėtros strategiją 2010–2013 metams, vietos projektų paraiškos renkamos penkiais etapais, 

iš kurių penktasis numatomas kaip papildomas, po pirmų keturių paraiškų rinkimo etapų likus 

nepaskirstytų lėšų. Paraiškos renkamos 2010–2013 metais: 

 I etapas. 2010 m. II pusmetis. 

 II etapas. 2011 m. II pusmetis. 

 III etapas 2012 m. I pusmetis. 

 IV etapas 2012 m. II pusmetis. 

 V etapas (papildomas). 2013 m. I pusmetis. 

Kaip reikalaujama Taisyklėse, kvietimo teikti vietos projektų paraiškas skelbime 

nurodoma: 

1. Varėnos krašto VVG pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio 

pašto adresas ir adresas, kuriuo galima gauti papildomos informacijos (paskirtas asmuo), uţ 

informacijos teikimą pareiškėjams atsakingi Varėnos krašto VVG paskirti asmenys. 

2. Strategijos pavadinimas, prioritetai, pagrindiniai tikslai. 

3. Strategijos priemonė (-ės), pagal kurią (-ias) kviečiama teikti vietos projektus. 

4. Lėšų, skiriamų kvietimui teikti vietos projektus, suma litais. 

5. Tinkami pareiškėjai pagal strategijos priemonę (-es), pagal kurią (-ias) kviečiama teikti 

vietos projektus. 

6. Vietos projektų paraiškų pateikimo būdas. 

7. Paskutinė vietos projektų paraiškų pateikimo diena ir valanda, vieta. 

8. Informacija, kur galima gauti kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentaciją. 

9. Kita Varėnos krašto VVG nustatyta informacija (pagal priemonę remiamos veiklos 

sritys, galima maksimali projekto vertė pagal priemone remiamas veiklos sritis ir kt.). 
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Kvietimai skelbiami bent viename Varėnos krašto VVG teritorijoje platinamų laikraščių 

bei NMA ir Varėnos rajono savivaldybės interneto tinklalapiuose www.nma.lt ir www.varena.lt, be to, 

kartu platinamos paraiškų formos ir jų pildymo instrukcijos bei pateikiamos nuorodos ir adresai, 

kuriais galima susipaţinti su kitais aktualiais dokumentais, reglamentuojančiais projektų atrankos 

sąlygas: 

 Bendrosiomis taisyklėmis pareiškėjams. 

 Specialiosiomis taisyklėmis pareiškėjams. 

 Vietos projekto paraiškos forma. 

 Pavyzdine trišale vietos projekto vykdymo sutartimi. 

 Vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos forma. 

Varėnos krašto VVG siekia uţtikrinti, kad informacija apie kvietimus teikti vietos projektų 

paraiškas bei susijusią dokumentacija būtų vieša ir prieinama visiems galimiems pareiškėjams ir 

kitiems visuomenės nariams. 

Varėnos krašto VVG, siekdama uţtikrinti efektyvų Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros 

strategijos 2010–2013 metams įgyvendinimą, sudaro darbo grupę, kuri atsakinga uţ vietos projektų 

pareiškėjų konsultavimą. Atsiţvelgiant į KPP priemonių finansavimo reikalavimus ir specifiką ir į 

tai, kad dalis kaimo bendruomenių nėra įgyvendinusios stambesnių projektų, Varėnos krašto VVG 

paskiria asmenis, kurie teikia informaciją galimiems vietos projektų pareiškėjams, paraiškų 

pildymo, projektų tinkamumo finansuoti ir kitais susijusiais klausimais. Projektų teikėjus paraiškų 

pildymo klausimais konsultuoja Varėnos krašto VVG nariai ir VVG būstinės darbuotojai. 

Konkursui pateiktos vietos projektų paraiškos renkamos ir registruojamos Varėnos krašto VVG 

biure, kurio adresas nurodytas kvietimo teikti vietos projektų paraiškas skelbime. Paraiškų pildymo 

reikalavimai bei vietos projektų tinkamumo sąlygos apibrėţti Varėnos krašto VVG parengtose ir 

NMA patvirtintose Specialiosiose taisyklėse pareiškėjams, kurios atitinka Varėnos krašto kaimo 

vietovių plėtros strategiją 2010–2013 metams bei Taisykles. Varėnos krašto VVG Specialiosios 

taisyklės pareiškėjams rengiamos atskirai pagal kiekvieną Strategijos priemonę, o jose nurodomi ir 

detalizuojami: 

 Tinkami ir netinkami pareiškėjai, paramos gavėjai. 

 Vietos projektų tinkamumo reikalavimai. 

 Tinkamos ir netinkamos finansuoti vietos projektų išlaidos. 

 Kvietimui teikti vietos projektų paraiškas skiriama lėšų suma. 

 Lėšų vietos projektui įgyvendinti dydţio nustatymo tvarka: didţiausia lėšų vietos 

projektui įgyvendinti suma, jų lyginamoji dalis, reikalavimai prie vietos projekto įgyvendinimo 

prisidėti nuosavu indėliu, maţiausia vietos projekto vertė. 

http://www.nma.lt/
http://www.varena.lt/
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 Įnašo natūra (neapmokamo savanoriško darbo) pripaţinimo tinkamu vietos projekto 

vykdytojo nuosavu indėliu tvarka (kai taikoma). 

 Vietos projekto naudos ir kokybės vertinimo kriterijai ir kt. 

 Galima projektų trukmė ir įgyvendinimo laikotarpis. 

Projektų paraiškų priėmimas, vertinimas ir tvarkymas. Vietos projektų paraiškos 

priimamos iki kvietime teikti vietos projektų paraiškas nurodytos paskutinės vietos projektų 

paraiškų pateikimo darbo dienos pabaigos, kvietimo teikti vietos projektų paraiškas skelbime 

nurodytu adresu. Gautos vietos projektų paraiškos registruojamos atskirame ţurnale, nurodant 

gavimo datą, pareiškėjo pavadinimą, jei pareiškėjas juridinis asmuo, arba jo vardą ir pavardę, jei 

pareiškėjas fizinis asmuo, arba įgalioto asmens vardą, pavardę, taip pat pareiškėjo adresą, vietos 

projekto paraiškos pateikimo būdą, projekto paraišką uţregistravusio Varėnos krašto VVG paskirto 

atsakingo asmens duomenis, ir suteikiant vietos projekto paraiškai unikalų registracijos numerį. 

Uţregistravus kiekvieną gautą vietos projekto paraišką išsiunčiamas pranešimas, informuojantis 

pareiškėją, kad jo paraiška gauta. Vietos projektų paraiškos registruojamos pagal Varėnos krašto 

VVG parengtą ir su NMA suderintą vietos projektų paraiškų registravimo, vertinimo, vertinimo 

ataskaitų rengimo ir teikimo Varėnos krašto VVG tarybai tvarkos aprašą, kuriame detaliau 

apibrėţiama paraiškų registravimo tvarka. 

Iki pirmojo kvietimo paskelbimo, Varėnos krašto VVG parengia ir su NMA suderina 

vietos projektų paraiškų registravimo, vertinimo, vertinimo ataskaitų rengimo ir teikimo Varėnos 

krašto VVG tarybai tvarkos aprašą, kuriame detalizuojamas vietos projektų paraiškų vertinimo 

procesas. Vietos projektų paraiškas Varėnos krašto VVG vertina paskirti vietos projektų paraiškų 

vertintojai, vadovaudamiesi parengtomis ir su NMA suderintomis Bendrųjų ir Specialiųjų taisyklių 

pareiškėjams nuostatomis. Įvertinę vietos projektų paraiškas, vietos projektų paraiškų vertintojai 

parengia vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitas ir teikia jas Varėnos krašto VVG tarybai. 

Vietos projektų paraiškų vertinimui Varėnos krašto VVG paskiria atsakingus asmenis – 

vietos projektų paraiškų vertintojus. Šiam darbui Varėnos krašto VVG taip pat gali pasitelkti ir 

nepriklausomus ekspertus, jeigu vietos projektų vertinimas reikalauja specialiųjų ţinių. 

Nepriklausomus ekspertus Varėnos krašto VVG pasirenka atsiţvelgdama į jų kvalifikaciją bei 

patirtį. Vietos projektų paraiškų vertintojai ir Varėnos krašto VVG tarybos nariai iki vietos projektų 

paraiškų vertinimo pradţios pasirašo konfidencialumo ir nešališkumo deklaraciją, kuria įsipareigoja 

būti nešališkais ir laikytis konfidencialumo. Tuo atveju, jeigu yra pagrindas manyti, kad asmens 

dalyvavimas vertinant vietos projekto paraišką, atliekant vietos projekto paraiškos vertinimo 

kontrolę ir (ar) vykdant kitas priskirtas funkcijas gali sukelti interesų konfliktą, tas asmuo pats arba 

Varėnos krašto VVG tarybai pareikalavus turi nusišalinti nuo viso vietos projekto vertinimo 



147 

Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams 
 

proceso. Vietos projektų atrankos posėdţio protokole turi būti įtraukiama informacija apie galimą 

interesų konfliktą. 

Pateiktos vietos projektų paraiškos vertinamos pagal specialiosiose taisyklėse 

pareiškėjams nustatytus reikalavimus, kurie vietos projektų paraiškų vertinimo metu nekeičiami. 

Išskiriami trys pagrindiniai vietos projekto paraiškos vertinimo etapai: 

1. Administracinės atitikties vertinimas. Šiame etape nustatoma ar vietos projekto 

paraiška tinkamai uţpildyta, ar su paraiška pateikti visi Specialiosiose taisyklėse pareiškėjams 

nurodyti dokumentai bei informacija. Administracinės atitikties vertinimas trunka ne ilgiau kaip 10 

darbo dienų nuo vietos projektų paraiškų pagal konkrečią priemonę priėmimo termino pabaigos (į šį 

terminą neįskaičiuojamas laikas, kai vietos projekto pareiškėjas šalina paraiškos trūkumus). Vietos 

projekto paraiškos vertintojui nustačius, kad projekto paraiška netinkamai uţpildyta arba su ja 

pateikti ne visi specialiosiose taisyklėse pareiškėjams nurodyti dokumentai, pareiškėjui siunčiamas 

arba įteikiamas raštas, kuriame prašoma per nustatytą terminą (bendru atveju nustatomas nuo 2 iki 

10 darbo dienų, tačiau atsiţvelgiant į trūkstamos informacijos ar dokumentų specifiką, gali būti 

nustatomas ir ilgesnis terminas) pateikti trūkstamą informaciją ir / arba dokumentus. Per nustatytą 

terminą nepateikus ar pateikus ne visus prašomus dokumentus / informaciją, pareiškėjui siunčiamas 

antras pranešimas, į kurį per nustatytą terminą negavus atsakymo, vietos projekto paraiška 

atmetama. Apie priimtą sprendimą atmesti vietos projekto paraišką, nurodant atmetimo prieţastis, 

Varėnos krašto VVG per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu informuoja pareiškėją. 

Vietos projekto paraiškos vertintojas, nustatęs, kad paraiška atitinka visus administracinės atitikties 

reikalavimus, ją teikia sekančiam vertinimo etapui. Informaciją apie administracinės atitikties 

vertinimo reikalavimus atitikusias vietos projektų paraiškas Varėnos krašto VVG pateikia NMA, 

taip pat viešina savo veiklos teritorijoje, nurodydama pareiškėjo pavadinimą, jei pareiškėjas 

juridinis asmuo, arba vardą ir pavardę, jei pareiškėjas fizinis asmuo, vietos projekto pavadinimą, 

vietos projekto paraiškos kodą ir prašomą lėšų sumą, taip pat nurodomas bendras registruotų vietos 

projektų paraiškų ir administracinės atitikties vertinimą perėjusių vietos projektų paraiškų skaičius. 

2. Tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimas. Šiam etapui teikiamos 

vietos projektų paraiškos, kurios atitinka administracinės atitikties reikalavimus. Tinkamumo skirti 

lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimui atlikti paskiriami arba pasamdomi du vietos projekto 

paraiškos vertintojai. Vietos projektų paraiškų vertinimo metu Varėnos krašto VVG gali atlikti 

vietos projekto patikrą vietoje. Šiame etape vertinama, ar vietos projekto paraiška yra tinkama 

finansuoti pagal Strategiją, nustatoma vietos projekto atitiktis Specialiosiose taisyklėse 

pareiškėjams numatytiems tinkamumo reikalavimams pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei paraiška 

teikiama su partneriu (-iais), vietos projektui ir išlaidoms. Tinkamumo skirti lėšas vietos projektui 
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įgyvendinti vertinimo metu taip pat nustatomas maksimalus lėšų vietos projektui įgyvendinti dydis 

ir galimų skirti lėšų lyginamoji dalis. Galimų skirti lėšų lyginamoji dalis nustatoma kaip procentinė 

skiriamų lėšų išraiška, skaičiuojama nuo bendros tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų sumos. 

Netinkamas finansuoti, nebūtinas vietos projektui įgyvendinti išlaidas ir tinkamų finansuoti išlaidų 

dalį, kurių nepadengia lėšos vietos projektui įgyvendinti, vietos projekto vykdytojas privalo 

finansuoti pats. Šis vietos projekto paraiškos vertinimo etapas trunka ne ilgiau kaip 40 darbo dienų 

nuo vietos projekto administracinės atitikties vertinimo pabaigos (į šį terminą neįskaičiuojamas 

laikas, kai pareiškėjas šalina paraiškos trūkumus). Nustačius, kad vertinamoje vietos projekto 

paraiškoje arba jos prieduose pateikta neišsami ar klaidinga informacija ir dėl šių prieţasčių vietos 

projektų paraiškų vertintojai negali įvertinti vietos projekto tinkamumo finansuoti pagal Strategiją, 

vietos projekto pareiškėjui siunčiamas raštas, kuriame nurodoma, kokios informacijos / dokumentų 

trūksta, arba ką reikia patikslinti per nustatytą terminą (bendru atveju nustatomas nuo 2 iki 10 darbo 

dienų, tačiau atsiţvelgiant į trūkstamos informacijos ar dokumentų specifiką, gali būti nustatomas ir 

ilgesnis terminas). Per nustatytą terminą nepateikus ar pateikus ne visus reikalaujamus 

dokumentus / trūkstamą informaciją, pareiškėjui siunčiamas antras pranešimas, į kurį per nustatytą 

terminą negavus atsakymo, vietos projekto paraiška atmetama. Prieš priimant sprendimą atmesti 

vietos projekto paraišką, Varėnos krašto VVG išnagrinėja nustatytus neatitikimus, papildomos 

informacijos, duomenų bei dokumentų nepateikimo aplinkybes ir įsitikina, kad vietos projekto 

paraiškos atmetimas pagrįstas ir vietos projekto paraiškos vertinimą atlikę vertintojai nepaţeidė 

nustatytų procedūrų. Apie priimtą sprendimą atmesti vietos projekto paraišką, nurodant atmetimo 

prieţastis, Varėnos krašto VVG per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu informuoja 

pareiškėją. Nustačius, kad vietos projekto tinkamų finansuoti išlaidų dydis ir galimas maksimalus 

lėšų vietos projektui įgyvendinti dydis skiriasi nuo vietos projekto paraiškoje pateiktų vietos 

projekto tinkamų finansuoti išlaidų ir prašomo lėšų vietos projektui įgyvendinti dydţių, iki 

sprendimo, kad galima skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti Varėnos krašto VVG raštu apie tai 

informuoja vietos projekto pareiškėją ir derina su juo, ar jis sutiktų įgyvendinti vietos projektą su 

Varėnos krašto VVG nustatytomis maksimalaus dydţio tinkamomis finansuoti išlaidomis ir 

lėšomis, jei kyla abejonių dėl pareiškėjo galimybių įgyvendinti vietos projektą su maţesne lėšų 

suma. Pareiškėjui nesutikus su nustatytomis maksimalaus dydţio tinkamomis finansuoti išlaidomis 

ir lėšomis, vietos projekto paraiška atmetama. Vietos projekto paraiškos vertintojas, nustatęs, kad 

paraiška atitinka visus tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti atitikties reikalavimus, ją 

teikia sekančiam vertinimo etapui. Informaciją apie tinkamumo skirti lėšas vietos projektams 

įgyvendinti vertinimo reikalavimus atitikusias paraiškas Varėnos krašto VVG pateikia NMA, taip 

pat viešina savo veiklos teritorijoje, nurodydama pareiškėjo pavadinimą, jei pareiškėjas juridinis 
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asmuo, arba vardą ir pavardę, jei pareiškėjas fizinis asmuo, taip pat vietos projekto pavadinimą, 

paraiškos kodą ir prašomą lėšų sumą, bendrą vietos projektų paraiškų ir paraiškų, atitikusių 

tinkamumo skirti lėšas vertinimo reikalavimus, skaičių. 

3. Vietos projektų naudos ir kokybės vertinimas. Šiam etapui teikiamos projektų 

paraiškos, kurios atitiko administracinės atitikties ir tinkamumo skirti lėšas vietos projektui 

įgyvendinti vertinimo etapų reikalavimus. Kai bendra pareiškėjų prašomų lėšų suma neviršija 

kvietimui teikti vietos projektų paraiškas pagal konkrečią priemonę planuojamos skirti lėšų sumos, 

vietos projektų naudos ir privalumų vertinimas gali būti neatliekamas. Šio etapo vertinimas 

vykdomas pagal vietos projekto paraišką ir pateiktus dokumentus. Vietos projektų naudą ir kokybę 

vertina ne maţiau kaip du vietos projektų paraiškų vertintojai. Jei vietos projektų paraiškų vertintojų 

suteikti balai pagal atskirą vertinimo kriterijų skiriasi daugiau kaip 50 proc. nuo visos kriterijui 

skiriamos didţiausios balų sumos, Varėnos krašto VVG paskiria dar vieną vertintoją. Vietos 

projektų naudos ir kokybės vertinimo etape įvertinama, kurie iš tinkamų finansuoti vietos projektų 

yra naudingiausi, kuriuose atsispindi efektyviausias lėšų panaudojimas ir kurių vietos projektų 

įgyvendinimas yra geriausiai suplanuotas. Vietos projektų nauda ir kokybė vertinama balais. 

Kiekvienam vertinimo kriterijui nustatytas didţiausias balų skaičius, taip pat numatomas ir 

minimalus balų skaičius, kurį turi surinkti vietos projekto paraiška, kad būtų laikoma finansuotina. 

Jeigu daugiau nei minimalų balų skaičių surinkusių projektų prašoma suma viršys Varėnos krašto 

VVG numatytų priemonei įgyvendinti lėšų dydį, parama bus skiriama projektams, surinkusiems 

daugiausiai balų. Vertinimo kriterijus kartu su jiems priskiriamais didţiausiais vertinimo balais 

pagal kiekvieną kvietimą teikti vietos projektų paraiškas nustato Varėnos krašto VVG ir skelbia 

Specialiosiose taisyklėse. Jeigu vietos projektų naudos ir kokybės vertinimo metu kyla neaiškumų 

ar trūksta informacijos, Varėnos krašto VVG išsiunčia raštą vietos projekto pareiškėjui, 

nurodydama per nustatytą terminą (ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų) pateikti paaiškinimus ar 

trūkstamą informaciją. Vietos projekto paraiškos teikėjui nepateikus prašytos informacijos arba jei 

vietos projekto paraiškos teikėjo pateikta informacija yra nepakankama, naudos ir kokybės 

vertinimo metu turi būti maţinamas atitinkamo vertinimo kriterijaus balų skaičius. Vietos projektų 

naudos ir kokybės vertinimo rezultatus vietos projektų paraiškų vertintojai įrašo į vertinimo 

rezultatų ţurnalą. Informaciją apie naudos ir kokybės vertinimo etape vietos projektams suteiktus 

balus Varėnos krašto VVG pateikia NMA, taip pat viešina savo veiklos teritorijoje, nurodydama 

pareiškėjo pavadinimą, jei pareiškėjas juridinis asmuo, arba vardą ir pavardę, jei pareiškėjas fizinis 

asmuo, taip pat vietos projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą lėšų sumą, bendrą vietos 

projektų paraiškų ir paraiškų, atitikusių tinkamumo skirti lėšas vertinimo reikalavimus, skaičių. 
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Sprendimas dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo. Vietos projektų paraiškų 

vertintojai, įvertinę vietos projektų paraiškas, uţpildo vertinimo suvestines ir kitus Varėnos krašto 

VVG patvirtintus vietos projektų paraiškų vertinimo dokumentus, parengia vietos projektų paraiškų 

vertinimo ataskaitas ir teikia jas Varėnos krašto VVG tarybai. Vietos projektų paraiškų vertinimo 

ataskaita, susidedanti iš vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinės ir atskirų vietos 

projektų paraiškų vertinimo ataskaitų, rengiama ir tvirtinama derinant su NMA. Varėnos krašto 

VVG taryba sprendimus dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo priima vietos projektų 

atrankos posėdţiuose, į kuriuos kviečia NMA atstovą (-us), turintį (-čius) veto teisę. Varėnos krašto 

VVG tarybos nariai ir NMA atstovas (-ai) informuojami apie būsimą vietos projektų atrankos 

posėdį ir gauna posėdţio medţiagą, įskaitant parengtas vietos projektų paraiškų vertinimo 

ataskaitas, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki nustatytos vietos projektų atrankos posėdţio datos. 

Visi vietos projektų atrankos posėdţiai protokoluojami. Vietos projektų atrankos posėdyje vietos 

projektų paraiškų vertintojai pateikia svarstomų vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitas ir 

išvadas bei atsako į Varėnos krašto VVG tarybos narių ir / ar NMA atstovo (-ų) pateiktus 

klausimus. Vadovaudamasi vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitomis Varėnos krašto VVG 

taryba priima vieną iš šių sprendimų: 

1. Skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti. 

2. Neskirti lėšų vietos projektui įgyvendinti – šio sprendimo motyvai nurodomi vietos 

projektų atrankos posėdţio protokole. 

3. Grąţinti vietos projektą pakartotinai vertinti. Tokiu atveju Varėnos krašto VVG taryba 

grąţina vietos projekto paraišką vietos projektų paraiškų vertintojams ir nurodo pakartotinio 

vertinimo terminus ir motyvus. Vietos projektų paraiškų vertintojai privalo iš naujo įvertinti vietos 

projekto paraišką, atsiţvelgiant į pateiktas pastabas, ir per nurodytą laiką pateikti Varėnos 

krašto VVG tarybai naują vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitą. Kitų vietos projektų 

paraiškų svarstymas atidedamas tol, kol bus gautos pakartotinio vertinimo išvados, išskyrus tuos 

atvejus, kai pagal visas pateiktas vietos projektų paraiškas prašoma lėšų suma neviršija bendros 

kvietimui teikti vietos projektų paraiškas pagal konkrečią priemonę skirtos lėšų sumos. 

4. Atidėti sprendimo dėl lėšų vietos projektui įgyvendinti skyrimo priėmimą iki kito vietos 

projektų atrankos posėdţio ir posėdţio protokole nurodyti sprendimo motyvus. Kitų vietos projektų 

paraiškų svarstymas taip pat atidedamas iki kito vietos projektų atrankos posėdţio, išskyrus atvejus, 

kai pagal visas pateiktas vietos projektų paraiškas prašoma lėšų suma neviršija bendros kvietimui 

teikti vietos projektų paraiškas pagal konkrečią priemonę skirtos lėšų sumos. 

Varėnos krašto VVG tarybos sprendimai turi būti išdėstomi vietos projektų atrankos 

posėdţio protokole. Prie vietos projektų atrankos posėdţio protokolo gali būti pridedami priedai, 
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pavyzdţiui, posėdyje nagrinėti dokumentai. Vietos projektų atrankos posėdţio protokolą privalo 

pasirašyti visi posėdyje dalyvavę asmenys. 

Varėnos krašto VVG sprendimą dėl lėšų vietos projektui įgyvendinti skyrimo pateikia 

NMA tvirtinti ne vėliau kaip po 2 darbo dienų nuo vietos projektų atrankos posėdţio protokolo 

pasirašymo dienos. Varėnos krašto VVG sprendimas skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti 

įsigalioja jį patvirtinus NMA.  

Varėnos krašto VVG apie įsigaliojusį – NMA patvirtintą – sprendimą skirti lėšas vietos 

projektui įgyvendinti raštu informuoja pareiškėją per 5 darbo dienas, po NMA patvirtinimo. Be to, 

Varėnos krašto VVG savo veiklos teritorijoje viešina informaciją apie įsigaliojusius sprendimus 

skirti lėšas vietos projektams įgyvendinti, nurodydama Taisyklėse apibrėţtą informaciją. 

Nusprendusi neskirti lėšų vietos projektui įgyvendinti Varėnos krašto VVG, per 5 darbo 

dienas po vietos projektų atrankos posėdţio protokolo pasirašymo, išsiunčia pareiškėjui informacinį 

raštą su paaiškinimais. 

Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu bus perţiūrima jos įgyvendinimo eiga ir esant 

būtinybei bus atliekamas koregavimas. Be to, pirmų keturių kvietimų etapų teikti vietos projektų 

paraiškas metu pateikti, bet paramos negavę vietos projektai galės teikti patobulintas paraiškas 

paskelbus papildomą kvietimą. 

Detaliau projektų atrankos ir vertinimo procedūros aprašytos Specialiosiose taisyklėse 

vietos projektų pareiškėjams. 

4.1.3. III etapas. Projektų įgyvendinimas 

Vietos projektų vykdymo sutarčių sudarymas. Įsigaliojus sprendimui skirti lėšas vietos 

projektui įgyvendinti – NMA, NMA direktoriaus įsakymu, patvirtinus Varėnos krašto VVG 

sprendimus skirti lėšas vietos projektams įgyvendinti, Varėnos krašto VVG parengia trišalės vietos 

projekto vykdymo sutarties projektą (pagal NMA patvirtintą vietos projekto vykdymo pavyzdinę 

sutartį) ir registruotu laišku išsiunčia arba įteikia asmeniškai NMA derinimui. NMA, gavusi 

Varėnos krašto VVG parengtą vietos projekto vykdymo sutarties projektą, per 10 darbo dienų jį 

išnagrinėja ir raštu informuoja Varėnos krašto VVG apie pritarimą vietos projekto vykdymo 

sutarties projektui arba pateikia jam pastabas ir nustato 10 darbo dienų terminą sutarties projektui 

koreguoti. Varėnos krašto VVG gavusi NMA atsakymą dėl galimybių ir būtinybės koreguoti vietos 

projekto vykdymo sutarties projektą ir atsiţvelgdamas į jį, koreguoja vietos projekto vykdymo 

sutarties projektą ir informuoja apie tai vietos projekto vykdytoją, kuris, susipaţinęs su atliktais 

vietos projekto vykdymo sutarties projekto pakeitimais, informuoja Varėnos krašto VVG apie 

pritarimą. Tuo tarpu, Varėnos krašto VVG gavęs vietos projekto vykdytojo pritarimą, informuoja 
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NMA ir vietos projekto vykdytoją apie tai, kad vietos projekto vykdymo sutarties projektas yra 

suderintas tarp šalių, ir nurodo pasiūlymo pasirašyti šią sutartį galiojimo terminą (bendru atveju – 

10 darbo dienų, išskyrus tuos atvejus, kai pasirašančios šalys nurodo svarbias prieţastis pratęsti šį 

terminą). Terminas pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai pareiškėjas ir NMA gauna Varėnos krašto 

VVG pranešimą, kad vietos projekto vykdymo sutarties projektas yra suderintas tarp šalių. Jei 

pareiškėjas per nustatytą terminą vietos projekto vykdymo sutarties nepasirašo, lėšos vietos 

projektui įgyvendinti neskiriamos. Pagal kvietimą teikti vietos projektų paraiškas nepanaudotos 

lėšos turi būti paskirstytos eilės tvarka geriausiai įvertintiems vietos projektams arba skirtos pagal 

kitą kvietimą teikti vietos projektų paraiškas teikiamiems vietos projektams. 

Vietos projekto vykdymo sutartis pasirašoma Taisyklėse reglamentuojama tvarka. Šiose 

Taisyklėse taip pat išdėstyti reikalavimai vietos projekto vykdymo sutarties turiniui. 

Vietos projekto vykdymo sutartis įsigalioja tą dieną, kai ją pasirašo NMA. Pareiškėjas 

prieš vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymą privalo atsidaryti banke atskirą sąskaitą vietos 

projekto įgyvendinimo lėšoms. Pareiškėjas, pasirašęs vietos projekto vykdymo sutartį, tampa vietos 

projekto vykdytoju. 

Informaciją apie pasirašytas vietos projektų vykdymo sutartis Varėnos krašto VVG viešina 

savo veiklos teritorijoje, kaip numatoma Taisyklėse. 

Lėšų vietos projektams įgyvendinti išmokėjimo tvarka. Vietos projekto vykdytojas po 

kiekvieno vietos projekto įgyvendinimo etapo, kaip numatyta vietos projekto vykdymo sutartyje, 

pateikia mokėjimo prašymą (mokėjimo prašymo forma ir informacija apie pridedamus dokumentus 

tvirtinama NMA direktoriaus įsakymu ir skelbiama NMA interneto svetainėje www.nma.lt). 

Vietos projektų vykdytojų mokėjimo prašymų administracinę atitiktį vertina Varėnos 

krašto VVG (pagal Varėnos krašto VVG parengtas ir su NMA suderintas Vietos projektų vykdytojų 

mokėjimo prašymų administracinės atitikties vertinimo vidaus taisykles), vietos projektų išlaidų 

tinkamumą finansuoti tikrina, vertina ir tvirtina NMA. 

Jeigu vietos projekto vykdytojo pateiktas mokėjimo prašymas netinkamai uţpildytas, 

trūksta duomenų, pateikti ne visi reikalaujami dokumentai, jam Varėnos krašto VVG siunčia arba 

įteikia pranešimą apie mokėjimo prašymo administracinės atitikties tikrinimo metu nustatytus 

trūkumus. Jiems pašalinti vietos projekto vykdytojui bendru atveju nustatomas iki 10 darbo dienų 

terminas nuo pranešimo įteikimo, kaip numatyta Taisyklėse (atsiţvelgiant į trūkstamos informacijos 

ar dokumentų specifiką, gali būti nustatytas ilgesnis terminas, tačiau ne ilgesnis kaip 30 

kalendorinių dienų). Per nustatytą laiką nepateikus reikiamų dokumentų ar nepatikslinus duomenų, 

siunčiamas antras pranešimas, į kurį neatsakius, mokėjimo prašymas yra vertinamas pagal turimus 

duomenis. Atlikus mokėjimo prašymo administracinės atitikties tikrinimą (ir po patikros vietoje, jei 

http://www.nma.lt/
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ji buvo atlikta), Varėnos krašro VVG mokėjimo prašymus kartu su pridedamais dokumentais ir 

Varėnos krašto VVG uţpildytais darbo dokumentais perduoda NMA kitam vertinimo etapui – 

atliekamas vietos projekto išlaidų tinkamumo finansuoti vertinimas. Mokėjimo prašymus ir kitus 

dokumentus Varėnos krašto VVG pateikia NMA, kaip numatyta Taisyklėse. 

Įvertinus mokėjimo prašymą, priimamas sprendimas: 

1. Išmokėti visą prašomą paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti sumą ir PVM sumą, 

kuri pagal Taisykles apmokama iš šiam tikslui skirtų ŢŪM bendrųjų asignavimų. 

2. Išmokėti dalį prašomų lėšų vietos projektui įgyvendinti sumos ir PVM sumos, kuri pagal 

Taisykles apmokama iš šiam tikslui skirtų ŢŪM bendrųjų asignavimų. 

3. Atmesti mokėjimo prašymą. 

Tuo atveju, kai priimamas sprendimas išmokėti visą prašomą paramos lėšų vietos 

projektui įgyvendinti ir PVM, kuris pagal Taisykles apmokamas iš šiam tikslui skirtų ŢŪM 

bendrųjų asignavimų, sumą arba jos dalį, lėšos pervedamos į vietos projekto vykdytojo nurodytą 

sąskaitą. 

Jei priimamas sprendimas dėl mokėjimo prašymo atmetimo ar dalies prašomos lėšų vietos 

projektui įgyvendinti sumos išmokėjimo, NMA per 10 darbo dienų nuo tokio sprendimo priėmimo 

raštu informuoja vietos projekto vykdytoją, nurodydama tokio sprendimo motyvus ir sprendimo 

apskundimo tvarką. 

NMA per 30 kalendorinių dienų nuo mokėjimo prašymo gavimo NMA dienos įvertina 

mokėjimo prašymo tinkamumą ir pateikia pinigų uţsakymo paraiškas ŢŪM. Tais atvejais, kai, 

vertindama mokėjimo prašymą, NMA prašo vietos projekto vykdytojo pateikti trūkstamus 

duomenis ar dokumentus, ištaisyti nurodytus mokėjimo prašymo trūkumus, dalyvauja Varėnos 

krašto VVG atliekant patikrą vietoje, mokėjimo prašymo tinkamumas įvertina ir pinigų uţsakymo 

paraišką ŢŪM pateikia per 60 kalendorinių dienų nuo mokėjimo prašymo gavimo NMA dienos. 

Vietos projekto, teikiamo Varėnos krašto VVG tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti 

taikomas vienas iš trijų išlaidų apmokėjimo būdų: 

1. Išlaidų kompensavimo su avansu mokėjimo būdas, kuris gali būti taikomas tik viešųjų 

juridinių asmenų teikiamiems vietos projektams. 

2. Išlaidų kompensavimo (be avanso) mokėjimo būdas, kuris gali būti taikomas privačių 

juridinių ir fizinių asmenų vietos projektams finansuoti. 

3. Sąskaitų apmokėjimo būdas, kuris gali būti taikomas viešųjų ir privačių juridinių 

asmenų, kurie yra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymą, įgyvendinamiems vietos projektams, kuriems vietos projekto vykdytojas sudaro darbų, 
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paslaugų teikimo arba prekių tiekimo sutartis su rangovais, paslaugų teikėjais arba prekių tiekėjais, 

atrinktais vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu. 

Detalus lėšų vietos projektams įgyvendinti išmokėjimo tvarkos aprašymas pateiktas 

Taisyklių 243–254 punktuose. 

Vietos projektų įgyvendinimo ataskaitų rengimas ir teikimas. Varėnos krašto VVG 

parengia Tarpinės vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos ir Galutinės vietos projekto 

įgyvendinimo ataskaitos formas ir suderina jas su NMA iki pirmosios vietos projektų vykdymo 

sutarties pasirašymo dienos. 

Vietos projekto vykdytojai teikia Varėnos krašto VVG šias vietos projekto įgyvendinimo 

ataskaitas: 

1. Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu, iki kiekvieno metų kalendorinio ketvirčio 

likus ne maţiau kaip 5 darbo dienoms – informaciją apie vietos projekto įgyvendinimo eigą. 

2. Kartu su galutiniu mokėjimo prašymu – galutinę vietos projekto įgyvendinimo 

ataskaitą. 

Varėnos krašto VVG gavusi informaciją apie vietos projekto įgyvendinimo eigą arba 

galutinę vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą, per 20 darbo dienų ją išnagrinėja ir nustato, ar 

vietos projekto vykdytojas laikosi vietos projekto vykdymo sutartyje nustatytų sąlygų. Patikrinus ir 

įvertinus informaciją apie vietos projekto įgyvendinimo eigą arba galutinę vietos projekto 

įgyvendinimo ataskaitą, Varėnos krašto VVG gali: 

1. Ją patvirtinti. 

2. Paprašyti vietos projekto vykdytojo per nustatytą terminą pateikti papildomą 

informaciją ir (arba) nuspręsti atlikti vietos projekto patikrą vietoje. 

3. Atmesti, išdėstydamas atmetimo motyvus, ir nustatyti terminą, per kurį vietos projekto 

vykdytojas turi ištaisyti pateiktos informacijos apie vietos projekto įgyvendinimo eigą arba 

galutinės vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos ir (arba) vietos projekto įgyvendinimo trūkumus 

ir pateikti naują informaciją apie vietos projekto įgyvendinimo eigą arba naują galutinę vietos 

projekto įgyvendinimo ataskaitą. 

Jeigu vietos projekto vykdytojas laiku nepateikia informacijos apie vietos projekto 

įgyvendinimo eigą arba galutinės vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos, Varėnos krašto VVG 

apie tai raštu primena vietos projekto vykdytojui ir nustato terminą atitinkamai informacijai arba 

ataskaitai pateikti. Vietos projekto vykdytojas gali raštu prašyti pratęsti informacijos arba ataskaitos 

pateikimo terminą, nurodydamas prieţastis. 

Jeigu vietos projekto vykdytojas informacijos apie vietos projekto įgyvendinimo eigą arba 

galutinės vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos laiku nepateikia ir po priminimo, arba Varėnos 
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krašto VVG ją atmeta 3 kartus, Varėnos krašto VVG gali inicijuoti vietos projekto įgyvendinimo 

sustabdymą, vietos projekto vykdymo sutarties nutraukimą ir (arba) suteiktų lėšų vietos projektui 

įgyvendinti ar jų dalies grąţinimą. 

Varėnos krašto VVG, vadovaudamasi vietos projektų vykdytojų pateiktomis vietos 

projektų įgyvendinimo ataskaitomis, rengia informaciją apie Strategijos įgyvendinimo eigą ir 

galutinę Strategijos įgyvendinimo ataskaitą ir teikia jas NMA Taisyklėse punkto nustatyta tvarka. 

Vietos projektų patikros. Varėnos krašto VVG ir NMA atlieka kiekvieno vietos projekto 

patikrą jo įgyvendinimo vietoje maţiausiai vieną kartą per vietos projekto įgyvendinimo laikotarpį 

(vietos projektų patikras, susijusias su įnašo natūra – nemokamo savanoriško darbo tikrinimu, 

atlieka Varėnos krašto VVG). Jei Varėnos krašto VVG arba NMA neatliko vietos projekto patikros 

jo įgyvendinimo vietoje, vietos projekto vykdytojui negali būti išmokėta galutinė lėšų vietos 

projektui įgyvendinti suma. Varėnos krašto VVG ir NMA penkerius metus nuo vietos projektų 

vykdymo sutarties pasirašymo dienos turi teisę tikrinti, ar vietos projekto vykdytojas po vietos 

projekto įgyvendinimo laikosi vietos projektų vykdymo sutartyje numatytų sąlygų. Vietos projekto 

patikra vietoje gali būti atliekama bet kuriame vietos projekto paraiškos vertinimo ir (arba) 

mokėjimo prašymo administravimo etape. Varėnos krašto VVG ir NMA gali atlikti planines ir 

neplanines vietos projektų patikras jų įgyvendinimo vietose, kaip tai apibrėţiama 

Taisykių 266 punkte. Vietos projektų patikras jų įgyvendinimo vietose gali atlikti vienas arba keli 

Varėnos krašto VVG paskirti asmenys ir (arba) NMA atstovai. Rekomenduojama Varėnos krašto 

VVG ir NMA vietos projektų patikras atlikti kartu. 

Prieš atlikdami vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje, Varėnos krašto VVG ir 

(arba) NMA paskirtas (-i) asmuo (-ys) privalo išanalizuoti visą Strategijos vykdytojo turimą 

informaciją apie planuojamą patikrinti vietos projektą, kaip tai nustatyta Taisyklėse. Apie vietos 

projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje Varėnos krašto VVG arba NMA raštu, likus ne maţiau 

kaip 5 darbo dienoms iki vietos projekto patikros atlikimo, informuoja NMA, jeigu vietos projekto 

patikrą inicijuoja Varėnos krašto VVG, arba Varėnos krašto VVG, jeigu vietos projekto patikrą 

inicijuoja NMA, ir pareiškėją arba vietos projekto vykdytoją. Siunčiamame rašte turi būti nurodoma 

vietos projekto patikros vietoje data, vietos projekto patikrą atliksiančio (-ių) Varėnos krašto VVG 

arba NMA paskirto (-ų) asmens (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės) ir kontaktiniai duomenys, numatoma 

vietos projekto patikros vietoje apimtis, pareiškėjo arba vietos projekto vykdytojo atstovai, kurie 

turėtų dalyvauti vietos projekto patikros atlikimo metu, vietos projekto įgyvendinimo dokumentai, 

kuriuos vietos projekto vykdytojas privalės pateikti vietos projekto patikrą atliekantiems Varėnos 

krašto VVG arba NMA paskirtiems asmenims. 
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Tais atvejais, kai išankstinis pareiškėjo arba vietos projekto vykdytojo informavimas apie 

planuojamą vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje gali turėti neigiamos įtakos būsimiems 

vietos projekto patikros vietoje rezultatams, Varėnos krašto VVG arba NMA vietos projekto patikrą 

jo įgyvendinimo vietoje gali atlikti prieš tai  neinformavęs pareiškėjo arba vietos projekto 

vykdytojo. 

Atlikdamas vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje, Varėnos krašto VVG ir (arba) 

NMA paskirtas (-i) asmuo (-enys) pildo vietos projekto patikros vietoje ataskaitą, kurios formą 

parengia Varėnos krašto VVG ir ją suderina su NMA. Vietos projekto patikros jo įgyvendinimo 

vietoje ataskaitoje turi būti pateikiami vietos projekto patikros jo įgyvendinimo vietoje rezultatai, 

išvados ir rekomendacijos dėl tolesnio vietos projekto įgyvendinimo, prireikus nustatomi privalomi 

vietos projekto vykdytojui nurodymai ir siūlymai dėl tolesnių veiksmų. 

Vietos projekto patikros jo įgyvendinimo vietoje metu nustačius neesminių neatitikimų, 

kurie nepaţeidţia vietos projekto vykdymo sutarties ir gali būti ištaisyti vietos projekto vykdytojo, 

Varėnos krašto VVG ir NMA turi suformuluoti reikalavimus vietos projekto vykdytojui ir nustatyti 

terminą, per kurį šie reikalavimai turi būti įvykdyti. Apie reikalavimus ir jų įvykdymo terminus 

Varėnos krašto VVG arba NMA turi raštu informuoti vietos projekto vykdytoją. Apie reikalavimų 

įvykdymą vietos projekto vykdytojas Varėnos krašto VVG turi atsiskaityti raštu. Varėnos krašto 

VVG informaciją apie reikalavimų įvykdymą perduoda NMA. 

Nustačius vietos projekto vykdymo sutarties paţeidimų, Varėnos krašto VVG ir NMA turi 

teisę sustabdyti mokėjimų vietos projekto vykdytojui procedūras iki bus ištaisyti paţeidimai arba 

sumaţinti lėšų vietos projektui įgyvendinti dydį, arba nutraukti vietos projekto vykdymo sutartį ir 

(arba) pareikalauti vietos projekto vykdytojo grąţinti jau išmokėtas lėšas arba jų dalį. 

Varėnos krašto VVG arba NMA, atlikę vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje, 

privalo pareiškėją ar vietos projekto vykdytoją, ar partnerį (-ius) supaţindinti su vietos projekto 

patikros vietoje ataskaita ir paprašyti, kad pareiškėjas ar vietos projekto vykdytojas, ir / ar 

partneris (-iai) pasirašytų, kad susipaţino. Vietos projekto vykdytojas, pasirašydamas vietos 

projekto patikros vietoje ataskaitą, turi teisę joje pateikti paaiškinimus ir / arba išreikšti nesutikimą. 

Jei Varėnos krašto VVG arba NMA atstovas, atlikęs vietos projekto patikrą vietoje, įtaria, 

kad pareiškėjo ar vietos projekto vykdytojo paţeidimai yra nusikalstamo pobūdţio, jie nedelsdami, 

bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po vietos projekto patikros vietoje atlikimo, informuoja NMA. 

NMA per 3 darbo dienas apie tai informuoja ŢŪM, teisėsaugos institucijas. Jeigu įtarimai kyla 

vietos projekto paraiškos vertinimo metu, o vietos projekto paraiška atiduodama tirti specialiosioms 

tarnyboms, vietos projekto paraiškos vertinimas turi būti atidėtas iki specialiųjų tarnybų išvadų ar 

pozicijos pateikimo. 



157 

Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams 
 

Vietos projekto vykdytojui paţeidţiant vietos projekto vykdymo sutarties sąlygas, 

numatomos trys sankcijų taikymo būdai: 

1. Lėšų vietos projektui įgyvendinti sumaţinimas. 

2. Lėšų vietos projektui įgyvendinti neskyrimas. 

3. Lėšų vietos projektui įgyvendinti ir PVM sumos, apmokėtos pagal Taisykles, 

susigrąţinimas, kaip nustatyta Taisyklėse. 

Pareiškėjai ir / arba vietos projektų vykdytojai, nesutinkantys su Varėnos krašto VVG 

priimtais sprendimais, veikimu arba neveikimu, turi teisę apskųsti jų sprendimus, veikimą ar 

neveikimą, susijusius su vietos projektų paraiškų administravimu, vertinimu, sprendimo dėl lėšų 

vietos projektui įgyvendinti skyrimo priėmimu, vietos projekto įgyvendinimu, turi teisę apskųsti 

NMA raštu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai suţinojo ar turėjo suţinoti apie tokius Varėnos 

krašto VVG priimtus sprendimus, veikimą ar neveikimą. 

Pareiškėjai, nesutinkantys su NMA priimtais sprendimais, veikimu arba neveikimu, 

susijusius su vietos projektų paraiškų vertinimu, sprendimo dėl lėšų vietos projektui įgyvendinti 

skyrimo priėmimu, vietos projekto įgyvendinimu, turi teisę apskųsti ŢŪM raštu per 15 darbo dienų 

nuo tos dienos, kai jis suţinojo ar turėjo suţinoti apie tokius NMA priimtus sprendimus, veikimą 

arba neveikimą. 

Pareiškėjai ir (arba) vietos projektų vykdytojai, nesutinkantys su NMA, ŢŪM priimtais 

sprendimais, veikimu arba neveikimu, gali tiesiogiai kreiptis į Vyriausiąją administracinių ginčų 

komisiją arba Vilniaus apygardos administracinį teismą Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

Vietos projektų vykdytojams taikomos sankcijos bei jų skundų nagrinėjimas detaliau 

aptarti Taisyklėse. 

4.1.4. IV etapas. Įgyvendintos strategijos užbaigimas ir vertinimas 

Paskutiniame Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams etape 

numatoma galutinės ataskaitos pateikimas, dokumentų saugojimas bei įgyvendintos Strategijos 

ilgalaikio poveikio vertinimo procedūros. 

Ataskaitos. Varėnos krašto VVG parengia Galutinės ir tarpinės vietos projekto 

įgyvendinimo ataskaitų formas ir suderina jas su NMA iki pirmosios vietos projektų vykdymo 

sutarties pasirašymo dienos. Vietos projekto vykdytojai kartu su galutiniu mokėjimo prašymu teikia 

galutinę vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą. Varėnos krašto VVG gavusi galutinę vietos 

projekto įgyvendinimo ataskaitą, per 20 darbo dienų ją išnagrinėja ir nustato, ar vietos projekto 

vykdytojas laikosi vietos projekto vykdymo sutartyje nustatytų sąlygų. Patvirtinus galutinę projekto 
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ataskaitą ir mokėjimo prašymą, sumokama likusi tinkamų išlaidų dalis ir uţbaigiamas vietos 

projektas. 

Dokumentų tvarkymas ir saugojimas. Visi su vietos projektų įgyvendinimu susiję 

dokumentai vietos projekto vykdytojo turi būti saugomi maţiausiai 10 metų nuo paramos sutarties 

pasirašymo datos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir 

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis. 

Vietos projekto vykdytojas privalo saugoti: 

1. Vietos projekto, vietos projekto paraiškos ir jos priedų kopijas, jų keitimo dokumentų 

kopijas. 

2. Vietos projekto vykdymo sutarties ir visų jos pakeitimų originalus. 

3. Vietos projekto įgyvendinimo ataskaitų ir jų priedų kopijas ir kitus susijusius 

dokumentus. 

4. Vietos projekto vykdytojo išlaidų apmokėjimo įrodymo ir išlaidų pagrindimo 

dokumentų originalus ir mokėjimo prašymų kopijas. 

5. Susirašinėjimo su Strategijos vykdytoju dokumentų originalus ir (arba) kopijas. 

6. Pirkimų vykdymo dokumentus (originalus ir / arba kopijas). 

7. Įgyvendintas informavimo ir viešinimo priemones, susijusias su įgyvendinamu vietos 

projektu, įrodančius dokumentus. 

8. Kitus su vietos projekto paraiška ir vietos projekto įgyvendinimu susijusius 

dokumentus. 

Strategijos rezultatų vertinimas. Įgyvendinus Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros 

strategiją 2010–2013 metams Varėnos krašto VVG toliau periodiškai vertina įgyvendintos 

Strategijos sukurtus rezultatus ir įtaką Varėnos krašto kaimiškų vietovių plėtrai. Šiuo tikslu, ne 

vėliau nei iki Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams galutinio 

mokėjimo prašymo pateikimo, Varėnos krašto VVG parengia Strategijos ilgalaikio vertinimo 

taisykles. Kas pusmetį vertinami įgyvendintos Strategijos rezultatai ir jų įtaka Varėnos krašto VVG 

vizijai, rengiamos išvados dėl planuotų rodiklių atitikimo / neatitikimo, numatomos galimos 

maţesnių nei planuota rezultatų pasiekimo prieţastys, galimos jų šalinimo prieţastys ir pan. 

Po kiekvieno Strategijos įgyvendinimo etapo Varėnos krašto VVG teikia mokėjimo 

prašymus dėl patirtų išlaidų, susijusių su Strategijos įgyvendinimo administravimu, kompensavimo. 

Planuojama pateikti 11 mokėjimo prašymų. Periodiškai (kas ketvirtį) bus teikiamos tarpinės 

Strategijos įgyvendinimo ataskaitos, baigus įgyvendinti Strategiją – galutinė ataskaita. 

Planuojama Strategijos įgyvendinimo pabaiga – iki 2015 m. rugsėjo 1 d. 
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Ţemiau pateikiama lentelė, kuri iliustruoja numatomą Varėnos krašto kaimo vietovių 

plėtros strategijos 2010–2013 metams įgyvendinimo grafiką. 

Be numatytų keturių etapų, grafike taip pat atsispindi ir viešinimo veikla bei išskirti 

ataskaitų ir mokėjimo prašymų (toliau – MP ) rengimo ir teikimo NMA planuojami terminai. 
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38 lentelė. Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams įgyvendinimo grafikas. 

EIL. 

NR. 
ETAPAS, VEIKLA 

METAI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016–2026 

KETVIRTIS I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I–IV 

1. I ETAPAS. PASIRENGIMO ETAPAS                          

1.1 KVIETIMŲ TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS 

TVARKARAŠČIO SUDARYMAS 
                         

1.2 KVIETIMŲ TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS 

DOKUMENTACIJOS PARENGIMAS 
                         

1.3 STRATEGIJOS ADMINISTRAVIMO GRUPĖS SUDARYMAS.                          

1.4 VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINTOJŲ ATRINKIMAS                          

1.5 VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ REGISTRAVIMO, 
VERTINIMO, VERTINIMO ATASKAITŲ RENGIMO IR 

TEIKIMO VARĖNOS KRAŠTO VVG TARYBAI TVARKOS 

APRAŠO PARENGIMAS IR SUDERINIMAS SU NMA 

                         

2. II ETAPAS. VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ RINKIMAS, 

JŲ VERTINIMAS IR TVARKYMAS 

                         

2.1 KVIETIMŲ TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS 

SKELBIMAS 
                         

2.2 PROJEKTŲ PAREIŠKĖJŲ / VYKDYTOJŲ KONSULTAVIMAS                          

2.3 PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR TVARKYMAS                          

2.4 SPRENDIMAS DĖL LĖŠŲ VIETOS PROJEKTAMS 

ĮGYVENDINTI SKYRIMO 
                         

3. III ETAPAS. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS                          

3.1 VIETOS PROJEKTŲ VYKDYMO SUTARČIŲ SUDARYMĄ                          

3.2 LĖŠŲ VIETOS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI IŠMOKĖJIMAS                          

3.3 VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITŲ 

RENGIMAS IR TEIKIMAS 
                         

3.4 VIETOS PROJEKTŲ PATIKROS                          

4.  IV ETAPAS. ĮGYVENDINTOS STRATEGIJOS 

UŢBAIGIMAS IR VERTINIMAS 

                         

4.1 GALUTINĖS ATASKAITOS TEIKIMAS                          

4.2 DOKUMENTŲ TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS                          

4.3 STRATEGIJOS REZULTATŲ VERTINIMAS                          

5. MP RENGIMAS IR TEIKIMAS NMA                          

6. TARPINĖS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 

ATASKAITOS 

                         

7. STRATEGIJOS VIEŠINIMAS                          

7.1 AIŠKINAMASIS STENDAS                          

7.2 INFORMACINIAI PRANEŠIMAI                          

7.3 IŠORINĖS ŢENKLINIMO PRIEMONĖS                          
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4.2 Įgyvendinimo finansinis planas ir jo pagrindimas 

Bendra prašoma suma strategijai įgyvendinti – 7,73 mln. Lt be PVM. Strategijos 

įgyvendinimo administravimui numatyta 1,314 mln. Lt. Didţiausią dalį administravimo išlaidų 

sudarys atlyginimas Strategijos įgyvendinimą administruojantiems asmenims bei vietos projektų 

vertinimą atliksiantiems vertintojams. 

Vietos projektams įgyvendinti planuojama skirti suma – 6,4159 mln. Lt. 

Pirmajam strategijos prioritetui „Kokybiškos ir tinkamai išvystytos, motyvuojančios gyventi 

ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“ 1.1. priemonei „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 

numatyta skirti didţiausia paramos dalis – apie 85,97 proc. visų vietos projektams numatomų paramos 

lėšų, t.y. 5,516 mln. Lt. Šiai priemonei, laikantis KPP nuostatų, numatyta skirti ne maţiau kaip 73 

proc. visų vietos projektų lėšų. Toks sprendimas atitinka vietos poreikius, nes ţemos kokybės kaimo 

infrastruktūra yra vienas iš svarbiausių nepakankamą gyvenimo kokybę apibrėţiančių rodiklių. 1.2. 

priemonei „Kaimo gyventojų verslumo skatinimas“ numatyta skirti apie 6,36 proc. visų vietos 

projektams numatomų paramos lėšų, t.y. 0,408 mln. Lt. 

Antrajam strategijos prioritetui „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra“ iš viso planuojama 

skirti apie 7,7 proc. vietos projektams numatomų paramos lėšų arba 0,4919 mln. Lt. Numatyta 

paramos dalis planuojama paskirstyti numatytoms priemonėms, iš kurių 2.1. priemonei „Kaimo 

gyventojų socialinės saviraiškos galimybių didinimas bei pilietiškumo skatinimas“ bus skiriama 0,340 

mln. Lt, kitai prioriteto priemonei – 2.2. priemonei „Jaunimo motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas“– 

skiriant 0,1519 mln. Lt. Nors ši suma nedidelė, tačiau teikiama, kad gali duoti stiprų impulsą vietos 

gyventojų skatinimui bei sėkmingam tradicijų puoselėjimui ir plėtrai, nes jais bus skatinamas vietos 

bendruomenės aktyvumas remiant įvairias gyventojų socialines saviraiškas, bendras iniciatyvų bei 

gerins jaunimo uţimtumą ir aktyvins jo integravimąsi į vietos bendruomenę. Taip siekiama prisidėti 

prie Varėnos krašto kaimo vietovių gyventojų ir jaunimo apklausų metu išskirtų maţo bendruomenių 

aktyvumo ir jaunimo uţimtumo bei migracijos problemų sprendimo. 

Didţiąją dalį vietos projektų paramos lėšų numatoma įsisavinti 2011–2014 m., kai bus 

vykdoma didţioji dalis vietos projektų ir Varėnos krašto VVG teikiant konsultacijas bus sustiprėję 

potencialių vietos projektų pareiškėjų projektų rengimo bei įgyvendinimo gebėjimai ir bus sudarytos 

tinkamos sąlygos vietos projektams įgyvendinti.  

Planuojamas vietos projektų vykdytojų indėlis – apie 0,91 mln. Lt.  
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Bendras Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams įgyvendinimo 

lėšų paskirstymas, nurodant numatomos ES paramos ir planuojamų nuosavų lėšų dydį, pateikiamas 39 

lentelėje. 

39 lentelė. Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 m. įgyvendinimo lėšų paskirstymas (Lt). 

Strategijos prioriteto, priemonės 

pavadinimas 
ES parama 

Nuosavos 

lėšos 
Iš viso Iš jų PVM 

I. IŠLAIDOS VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMUI 

1. PRIORITETAS. Kokybiškos ir tinkamai 

išvystytos, motyvuojančios gyventi ir dirbti 

kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas 5.924.000 787.746 6.711.746 1.409.467 

1.1.1.1 priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 
5.516.000 612.889 6.128.889 1.287.067 

1.1.1.1.1. Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir 

sukūrimas 3.000.000 333.333 3.333.333 700.000 

1.1.1.1.2. Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, 

rekonstravimas, kapitalinis remontas 1.753.000 194.778 1.947.778 409.033 

1.1.1.1.3. Istorinę, kultūrinę vertę turinčių 

nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų bei 

vietovių pritaikymas ir tvarkyba 163.000 18.111 181.111 38.033 

1.1.1.1.4. Tradicinių amatų puoselėjimas 
600.000 66.667 666.667 140.000 

1.2.1.1. priemonė „Kaimo gyventojų 

verslumo skatinimas“ 408.000 174.857 582.857 122.400 

1.2.1.1.1. Parama kaimo gyventojų ekonominio 

aktyvumo iniciatyvoms. 208.000 89.143 297.143 62.400 

1.2.2.1.1. Parama kaimo gyventojų verslo plėtros 

iniciatyvoms. 200.000 85.714 285.714 60.000 

2. PRIORITETAS. Kaimo tradicijų 

puoselėjimas ir plėtra 491.900 122.975 614.875 129.124 

2.1.1.1. priemonė „Kaimo gyventojų socialinės 

saviraiškos galimybių didinimas bei pilietiškumo 

skatinimas“ 340.000 85.000 425.000 89.250 

2.1.1.1.1. Kaimo gyventojų socialinės 

saviraiškos skatinimas 50.000 12.500 62.500 13.125 

2.1.1.1.2. Kaimo gyventojų bendrų iniciatyvų 

rėmimas. 290.000 72.500 362.500 76.125 

2.2.1.1. priemonė „Jaunimo motyvacijos ir 

iniciatyvų skatinimas“ 151.900 37.975 189.875 39.874 

2.2.1.1.1. Jaunimo uţimtumą gerinančios, 

aktyvumą ir integravimąsi į vietos bendruomenę 

didinančios veiklos rėmimas. 151.900 37.975 189.875 39.874 

Iš viso I: 6.415.900 946.594 7.362.494 1.546.124 
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II. VARĖNOS KRAŠTO VVG IŠLAIDOS 

Administravimo išlaidos 1.314.100 0 1.314.100 0 

Iš viso (I+II): 7.730.000 946.594 8.676.594 1.546.124 

Ţemiau pateiktoje 40 lentelėje Strategijos įgyvendinimo biudţetas detalizuojamas pagal 

numatomas Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams plėtros strategijos 

priemones įgyvendinančių vietos projektų skaičių ir šiems projektams nustatytą maksimalų paramos 

dydį bei atsiţvelgiant į susitikimų su kaimo bendruomenėmis aptartų galimų vietos projektų 

finansavimo poreikį, t.y. dalies projektų finansavimui nereikalinga didţiausia paramos. 

40 lentelė. Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams įgyvendinimo biudţeto paskirstymas, 

pagal numatomų vietos projektų skaičių nustatant maksimalų paramos dydį galimiems projektams. 

 

Prioritetai, priemonės ir veiklos sritys 
Numatyta 

finansuoti 

projektų 

Didţiausia 

paramos 

suma (Lt) 

Iš viso 

(ES parama,  

Lt) 

1 PRIORITETAS – Kokybiškos ir tinkamai išvystytos, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime 

gyvenamosios aplinkos kūrimas 

1.1.1.1. priemonė 

„Kaimo 

atnaujinimas ir 

plėtra“ 

1.1.1. Viešosios infrastruktūros 

sutvarkymas ir sukūrimas 
15 iki 300 000 3.000.000 

1.1.2. Kaimo vietovei svarbių statinių 

statyba, rekonstravimas, remontas 9 iki 300 000 1.753.000 

1.1.3. Istorinę, kultūrinę vertę turinčių 

nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų 

bei vietovių pritaikymas ir tvarkyba 

1 iki 163.000 163.000 

1.1.4. Tradicinių amatų puoselėjimas 2 iki 300 000 600.000 

1.2.1.1. priemonė 

„Kaimo gyventojų 

verslumo 

skatinimas“ 

1.2.1. Parama kaimo gyventojų 

ekonominio aktyvumo iniciatyvoms 2 iki 150 000 208.000 

1.2.2. Parama kaimo gyventojų verslo 

plėtros iniciatyvoms 2 iki 150 000 200.000 

Iš viso 1 prioritetas: 32 - 5.924.000 

2 PRIORITETAS – Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra 

2.1.1.1. priemonė 

„Kaimo gyventojų 

socialinės 

saviraiškos 

galimybių 

didinimas bei 

pilietiškumo 

skatinimas“ 

2.1.1. Kaimo gyventojų socialinės 

saviraiškos skatinimas 1 iki 50.000 50.000 

2.1.2. Kaimo gyventojų bendrų 

iniciatyvų rėmimas 
5 iki 150 000 290.000 



164 

Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams 
 

2.2.1.1. priemonė 

„Jaunimo 

motyvacijos ir 

iniciatyvų 

skatinimas“ 

1.2.1. Jaunimo uţimtumą gerinančios, 

aktyvumą ir integravimąsi į vietos 

bendruomenę didinančios veiklos 

rėmimas. 
5 iki 50 000 151.900 

Iš viso 2 prioritetas: 11 - 491.900 

IŠ VISO: 43 - 6.415.900 
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4.3 Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams 

įgyvendinimo prieţiūros bei vertinimo sistema 

4.3.1 Priežiūros ir vertinimo organizavimas 

Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams įgyvendinimo 

prieţiūros bei vertinimo sistema sudaryta siekiant uţtikrinti sklandų šios Strategijos įgyvendinimą ir 

leis uţtikrinti, kad bus nuolat atliekama Strategijos įgyvendinimo kontrolė ir esant reikalui imtasi 

priemonių, kad būtų pasiekti suplanuoti rodikliai. Įgyvendinimo prieţiūros bei vertinimo sistema 

apima:  

1. Vietos projektų stebėseną. 

2. Strategijos įgyvendinimo vertinimą. 

3. Reikalingų priemonių numatymą ir įgyvendinimą. 

Strategijos įgyvendinimo prieţiūra ir vertinimas vykdomi remiantis Strategijos įgyvendinimo 

planu bei Strategijos įgyvendinimo rodikliais (ţr. 37 lentelę). Įgyvendinimo prieţiūrą vykdo iš 

Varėnos krašto VVG narių suformuotas strategijos įgyvendinimo prieţiūros komitetas, kuriam 

vadovauja paskirtas Varėnos krašto VVG tarybos narys. Strategijos įgyvendinimo prieţiūros komitetas 

darbą organizuoja vadovaudamasis parengtu ir Varėnos krašto VVG tarybos patvirtintu Strategijos 

įgyvendinimo prieţiūros komiteto darbo reglamentu ir jam priskirtos šios pagrindines funkcijos: 

 Pirminių Strategijos įgyvendinimo rodiklių, kuriais remiantis vertinamas Strategijos 

poveikis, tikslinimas (esant poreikiui). 

 Periodiškai stebėti Strategijos įgyvendinimo eigą pagal kiekvieną priemonę, prioritetą ir 

veiklos sritį (kartą per ketvirtį) bei planuotus įgyvendinimo rodiklius (rezultato (37 lentelė, 11–

12 rodikliai) – kartą per metus, produkto (27 lentelė, 1–10 rodikliai) – kartą per pusmetį) ir nustatyti 

padarytą paţangą, siekiant Strategijos tikslų. Galutinis vietos plėtros Strategijos vertinimas atliekamas 

2015 metų III ketvirtyje. 

 Svarstyti ir tvirtinti administruojančio personalo parengtas ataskaitas apie Strategijos 

įgyvendinimo eigą bei teikti Varėnos krašto VVG tarybai išvadas bei pasiūlymus dėl projektų 

įgyvendinimo efektyvumo didinimo. 

 Poveikio rodikliai vertinami įgyvendinus vietos plėtros Strategiją (kartą per metus). 
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 Parengia Strategijos įgyvendinimo metinę ataskaitą, kuri pristatoma Varėnos krašto VVG 

tarybai ir nariams, bei viešinama Varėnos rajono savivaldybės internetiniame portale www.varena.lt, o 

apibendrinti rezultatai pateikiami vietos spaudoje (Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu ir 10 metų po 

to). 

 Svarstyti kitus su Strategijos įgyvendinimu susijusius klausimus. 

Strategijos įgyvendinimo prieţiūros komiteto posėdţiuose gali dalyvauti Varėnos krašto 

VVG pirmininkas ir tarybos nariai. Strategijos įgyvendinimo prieţiūros komitetas gali dalyvauti vietos 

veiklos grupės atliekamose vietos projektų patikrose. 

 

4.3.2 Varėnos krašto VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo priežiūros ir 

vertinimo rodikliai 

Siekiant tinkamai atlikti įgyvendinamos ir uţbaigtos Strategijos vertinimą, svarbu sudaryti 

grafiką (vertinimas laiko atţvilgiu), paskirstyti biudţetą (vertinimas finansiniu-biudţeto atţvilgiu) ir 

numatyti Strategija siekiamus rezultatus (vertinimas planuotų rodiklių atţvilgiu). Dėl šios prieţasties 

Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams įgyvendinimo prieţiūrai buvo 

sudarytas įgyvendinimo grafikas (ţr. 38 lentelę), numatytas išlaidų paskirstymas (ţr. 38 ir 39 lenteles) 

bei nustatyti jos vertinimo rodikliai (ţr. 37 lentelę), kurie nustatyti pagal kiekvieną vietos plėtros 

Strategijos priemonę atskirai. 

Siekiant sėkmingo Varėnos krašto VVG skirtų lėšų panaudojimo, numatoma, kad Strategijos 

įgyvendinimo laikotarpiu, vykdant Strategijos įgyvendinimo prieţiūrą ir vertinimą, nustačius, kad 

pagal patvirtintas paraiškas ir / ar įgyvendinamus ir /ar įgyvendintus projektus atsirado sutaupymai, ši 

dalis finansavimo sumos gali būti paskirstyta tarp prioritetų ir priemonių ir skelbiamas papildomas 

kvietimas teikti vietos projektų paraiškas. 

Taip pat nustačius, kad planuoti Strategijos įgyvendinimo rodikliai gali būti nepasiekti, 

Varėnos krašto VVG kreipiasi į NMA ir ŢŪM dėl galimų jų keitimo ar pasiekimo terminų pratęsimo, 

kaip tai numatyta Taisyklėse. 

 

4.3.3 Varėnos krašto VVG veiklos vertinimas 

Kaip ir įgyvendinamos Strategijos vertinimas, taip pat yra svarbus ir Varėnos krašto VVG 

veiklos vertinimas. Ši procedūra apims kiekybinius (posėdţių lankomumas) ir kokybinius (socialinių ir 

http://www.varena.lt/
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verslo partnerių grupės įvertinimas) kriterijus. Uţ šį vertinimą bus atsakingi Varėnos krašto VVG 

darbuotojai, įdarbinti Strategijos įgyvendinimui. Taip pat numatoma atlikti ir Varėnos krašto VVG 

teritorijos bendruomenių ir Varėnos krašto VVG situacijos analizę, kuri padės įvertinti Varėnos krašto 

VVG veiklos efektyvumą ir rezultatus. Šiam tikslui numatoma pasitelkti konsultantus. 

Varėnos krašto VVG įdarbintų darbuotojų ir sudarytų komitetų veikla bus vertinama kartą 

per pusmetį, aptariant jų darbą ir veiklos paţangą bei numatant darbuotojų kvalifikacijos kėlimo 

poreikį. 

 

5. Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–

2013 metams naujoviškumo ir daugiasektoriškumo aprašymas 
 

Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strartegijos 2010–2013 metams naujoviškumas 

pagrindţiamas dideliu dėmesiu iniciatyvoms „iš apačios“, taip siekiant į strategijos rengimą 

sprendţiant kaimo problemas įtraukti kuo daugiau dalyvių – Varėnos krašto VVG teritorijos 

gyventojus, socialinės atskirties grupes, įvairias įstaigas ir įmones, kaimo bendruomenes ir vietos 

valdţią. 

Varėnos krašto VVG, pradėjus rengti vietos plėtros strategiją, daug dėmesio skyrė kaimo 

gyventojų informavimui apie vietos iniciatyvų finansavimo galimybes, taip pat su vietos gyventojais 

buvo kalbama apie galimas plėtros kryptis ir projektines idėjas, kartu bandoma atskleisti susidariusias 

problemas vietovėje, ieškant jų prieţasčių ir galimų sprendimo būdų. Toks strateginio dokumento 

rengimas (kuomet rengiant atsiţvelgiama į gyventojų nuomonę, klausiama jų nuomonės ir 

išklausomos problemos ir detalios jų sprendimo alternatyvos, kartu ieškant geriausio varianto) – nauja 

viešojo gyvenimo praktika, skatinanti gyventojų ir kaimo bendruomenių aktyvumą. 

Svarbu ir tai, kad nagrinėjant kaimo gyventojų kritines pastabas ir pasiūlymus, kylančius „iš 

apačios į viršų“, pavyko ne tik įvertinti didelę rajono kaimo gyventojų poreikių įvairovę, bet ir 

atskleisti įsisenėjusių vietos problemų galimus sprendimų sunkumus ir tinkamas alternatyvas. Visuose 

strategijos rengimo etapuose ir sprendinių priėmime Varėnos krašto VVG konsultavosi su vietos 

gyventojais, jų bendruomenių lyderiais ir kitomis organizacijomis, suinteresuotomis rajono plėtra, 

išklausė jų pastabas ir atsiţvelgė į turimus pasiūlymus – taip buvo uţtikrintas priimtų Strategijos 
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sprendimų skaidrumas ir visuotinis sutarimas dėl bendros Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros 

vizijos bei reikalingų atlikti darbų. 

Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams novatoriškumą taip pat 

lemia ir tai, kad Varėnos krašto VVG savo veikloje nuosekliai vadovavosi LEADER programos 

principais ir gerąja patirtimi (buvo aplankytos 2 rajonų vietos veiklos grupės: Visuomeninė 

organizacija „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė“, Šilutės VVG „Lamatos ţemė“. Taip pat 

dalyvauta daugelyje pasitarimų ir mokymų, kurie šalies mastu buvo organizuoti VVG lyderiams). 

Siekiant uţtikrinti Strategijos novatoriškumą buvo pasitelkti ir išorės konsultantai. Taigi, nors Varėnos 

krašto VVG, rengdama šią Strategiją orientavosi į kaimo gyventojų pagrindinių problemų sprendimą ir 

svarbiausių poreikių patenkinimą, vis dėlto priimdama sprendimus dėl bendros Varėnos krašto VVG 

teritorijos plėtros taikė novatoriškus sprendimo ir bendradarbiavimo būdus. 

Kaip jau minėta, vykdant Varėnos krašto VVG veiklą buvo realizuojami pagrindiniai 

LEADER metodo principai, kurie taip pat atsispindi ir parengtoje Varėnos krašto kaimo vietovių 

plėtros startegijoje 2010–2013 metams: 

 Teritorijos vienove paremta plėtra. 

 Vietos iniciatyvų rėmimas (principo „iš apačios į viršų“ įgyvendinimas). 

 Horizontalios partnerystės įgyvendinimas (Varėnos krašto ir funkcionavimas, 

atstovaujamos teritorijos kaimo plėtros dalyvių konsultavimas ir įtraukimas į sprendimų priėmimo 

procesą). 

 Novatoriška veikla. 

 Integruota ir daugiasektorinė kaimo plėtra. 

 Bendravimo tinklų kūrimas, įskaitant ir tarptautinį bendradarbiavimą. 

 Naujų vadybos ir finansavimo metodų panaudojimas. 

Taigi, LEADER metodo panaudojimas, aktyvinant vietos bendruomenes ir kitas kaimo 

organizacijas, kartu skatina partnerystę ir bendradarbiavimą, o tai sudaro sąlygas įgyti naujos patirties 

ir naujai paţvelgti į ilgalaikių ir iš pirmo ţvilgsnio neišsprendţiamų problemų sprendimą. Šie principai 

atsispindi ne tik Strategijos rengimo procese ir parengtoje Strategijoje, bet taip pat yra numatyti ir 

Strategijos įgyvendinimo reikalavimuose. Varėnos krašto VVG, siekdama paskatinti novatoriškų idėjų 

taikymą, vienu iš vietos projektų naudos ir kokybės kriterijų nurodė tai, kad vietos projekte taikomi 

naujoviški metodai, t.y. vietovei nauji arba dar niekur nevykdyti veiksmai. 
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Varėnos krašto VVG taip pat didelį dėmesį skyrė tam, kad šios Strategijos įgyvendinimas 

uţtikrintų nevienakryptę, t. y. daugiasektorišką vietos plėtrą. Tam įtakos turėjo ir tai, kad Varėnos 

krašto VVG sudaryta iš proporcingai atstovaujamų pagrindinių vietos plėtrą įtakojančių sektorių – 

verslo, vietos valdţios ir kaimo bendruomenių bei kitų socialinių ir ekonominių partnerių. Rengiant 

Strategiją buvo derinami visų Varėnos krašto VVG narių, kartu ir įvairių sektorių poreikiai ir interesai. 

Vis dėlto, didţioji dalis Varėnos krašto VVG narių bei gyventojų nurodo, kad pagrindinės problemos 

bendros visai Varėnos krašto VVG atstovaujamai teritorijai – nepakankama gyvenimo aplinkos 

kokybė, didelis nedarbas – tai pagrindinės problemos, kurias reikėtų spręsti siekiant efektyvios ir 

tolygios teritorijos plėtros. Dėl šių prieţasčių Strategijoje numatyti du pagrindiniai plėtros prioritetai, 

kurie prisidės prie opiausių šiuo metu problemų sprendimo ir sudarys sąlygas tolimesniam teritorijos 

vizijos įgyvendinimui. Vis dėlto, nors pagrindinės problemos bendros ir panašios, skirtingų jų 

sprendimo būdai nulėmė įgyvendinamų priemonių ir finansuojamų veiklos sričių įvairumą – įtraukti 

įvairių sektorių (infrastruktūros, kultūros, švietimo, socialinio ir verslo) būklę gerinantys ir plėtojantys 

veiksmai. 

6. Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–

2013 metams atitiktis EB horizontaliosioms sritims 
 

Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams ne tik padės spręsti 

opiausias vietos gyventojų, kaimo socialines, kultūrines, ekonomines ir kitas problemas, bet ir prisidės 

prie teritorijos ilgalaikės plėtros. Ši strategija – pirmas ţingsnis siekiant numatytos Varėnos krašto 

kaimo vietovių vizijos ir yra nepaprastai svarbi aktyvinant ir telkiant vietos gyventojus ir įvairių 

sektorių atstovus siekti subalansuotos ilgalaikės vietovės plėtros. Nors aukščiau Strategijos 

horizontalaus lygmens bendrosios sritys nebuvo tiesiogiai deklaruojamos, jos sieja Strategijoje 

apibrėţtus sprendimus. 

EB plėtros horizontaliosios sritys yra privalomos įsisavinant ES paramą, nes jos horizontaliai 

integruodamos strategijos prioritetus, priemones ir veiklos sritis, uţtikrina EB remiamą strategijos 

kryptingumą per visą Strategijos įgyvendinimo laikotarpį. Kadangi strategijos horizontaliosios sritys 

yra integruotos į Strategijos prioritetų, priemonių ir veiklos sričių sistemą, tikslinga detalizuoti ir 

atskleisti Strategijos bendrąsias sritis. Strategijos sprendimų horizontaliosios sąsajos išryškėja 
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nagrinėjant jos įgyvendinimo poveikį Varėnos rajono darniam vystymuisi, lygių galimybių principo 

įtvirtinimui, regioninės plėtros politikos įgyvendinimui ir informacinės visuomenės kūrimui.  

Strategijos indėlis įgyvendinant EB horizontaliuosius prioritetus išsamiau pateiktas ţemiau 

esančioje 41 lentelėje. 

41 lentelė. Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams atitiktis EB horizontaliosioms sritims. 

EB horizontaliosios 

sritys 
Strategijos atitikimo pagrindimas 

Darnus vystimasis 

1 PRIORITETAS. Kokybiškos ir tinkamai išvystytos, motyvuojančios 

gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas 

1.1.1.1. priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 

Poveikis: teigiamas. 

Pagrindimas: kaip matyti iš atliktos kaimo bendruomenių apklausos 

rezultatų, kaimo bendruomenių patalpų, o taip pat ir kitų viešųjų pastatų 

atnaujinimas / rekonstrukcija reikalingi tiek siekiant sukurti sąlygas įvairiems 

bendruomenių narių poreikiams tenkinti (taip kartu bus sprendţiamos tokios 

problemos kaip uţimtumo kaime stoka, viešųjų erdvių trūkumas ir pan.), bet ir 

bus atnaujinti taip, kad atitiktų galiojančias higienos normas ir statybos 

reglamentus, t. y. bus gerinama kaimo gyventojų aplinkos kokybė, maţinama 

atskirtis tarp miesto ir kaimo ir taip prisidedama prie darnaus šalies vystimosi. 

Be to, atliekant pastatų renovaciją bus naudojamos šiuolaikiškos pastatų 

terminės izoliacijos ir šilumos tiekimo technologijos, o tai sudarys sąlygas 

ţenkliai sumaţinti viešųjų pastatų eksploatavimo išlaidas ir dėl teigiamų 

praktinių rezultatų atliks sektino pavyzdţio vaidmenį likusiems kaimo 

gyventojams ir paskatins juos investuoti į namų renovaciją ir taip taupyti 

šilumą bei elektrą. 

Kadangi šia priemone numatomos investicijos į geriamo vandens kokybės 

gerinimą, taip bus prisidedama ne tik prie kaimo gyventojų aplinkos kokybės 

gerinimo ir atskirties tarp kaimo ir miesto maţinimo, bet ir taps indėliu 

gerinant kaimo ţmonių sveikatą. 

Viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas lankytojų poreikiams (aikštelių 

prie ţmonių susibūrimo vietų sutvarkymas, šaligatvių įrengimas ir pan.) taip 

pat prisidės prie gyvenimo kaime balansavimo ir atskirties tarp kaimo ir miesto 

maţinimo. Dalis projektų taip pat prisidės ir prie vietos gyventojų bei vietovės 

svečių saugumo didinimo (pvz., šaligatvių įrengimas). 

Labai svarbu ir tai, kad viešųjų erdvių kaime sutvarkymas prisideda ir prie 

turizmo sektoriaus plėtros. Varėnos rajonas išsiskiria švariais miškais, vandens 

turizmui tinkamomis upėmis – tai puikiai rekreacijai ir aktyviam poilsiui 

tinkami gamtos ištekliai. Vis dėlto, šios srities plėtrai nesudarytos sąlygos – 

trūksta sutvarkytų viešų erdvių, lauko aikštelių, poilsiaviečių, paslaugų. 

Sutvarkyta vieša infrastruktūra padidins rajono patrauklumą ir sudarys sąlygas 

tolimesniam investicijų turizmo sektoriui pritraukimą, teikiamų paslaugų 

plėtrą. Tokiu būdu bus prisidedama ir prie Varėnos rajono ekonomikos plėtros, 

darbo vietų kūrimo ir sudarys sąlygas darniai teritorijos plėtrai. 

Šia priemone taip pat numatomas ir tradicinių amatų centrų steigimas – tai 

sudarys sąlygas tradicinių amatų išsaugojimui ir uţtikrins jų sklaidą bei 

prisidės prie turizmo sektoriaus skatinimo. 
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1.2.1.1.  priemonė „Kaimo gyventojų verslumo skatinimas“ 

Poveikis: teigiamas. 

Pagrindimas: ekonominės veiklos įvairinimo iniciatyvų rėmimas (pvz., 

sūrių gaminimas), leis efektyviai panaudoti vietos išteklius. Tokios priemonės 

sustiprins krašto aplinkosauginį konkurencingumą, nes skatins kaimo 

bendruomenes novatoriškai vertinti savo vietovės išteklius ir formuos naują 

aplinkosaugos sampratą. Bendruomenėms kartu su seniūnijomis suteikus 

galimybę įsigyti techniką, pagerės kaimo gyvenviečių estetinis vaizdas ir 

patrauklumas bei bus didinamas bendruomenės narių bendradarbiavimas. Tai, 

savo ruoţtu, stiprins kaimo vietovių turistinį patrauklumą ir skatins vietos 

gyventojus vystyti naują ir konkurencingą ekonominę veiklą kaime – kaimo 

turizmą. 

2. PRIORITETAS. Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra 

2.1.1.1. priemonė „Kaimo gyventojų socialinės saviraiškos galimybių 

didinimas bei pilietiškumo skatinimas” 

Poveikis: teigiamas. 

Pagrindimas: Varėnos krašto VVG teritorija pasiţymi tradicijų gausa ir 

groţiu, tačiau šiuo metu vis daţniau pastebimas susvetimėjimas tarp kaimo 

gyventojų, jų abejingumas. Tai silpnina teritorijos galimybes plėtoti kraštą, 

telktis bendriems projektams ir darbams. Dėl šių prieţasčių Strategijoje 

numatyta priemonė, kuri prisidės prie šių ryšių išsaugojimo, gaivinimo ir 

plėtros, stiprinant kaimo gyventojų socialinį aktyvumą bei formuojant krašto 

darnios plėtros garantą. Tautinio paveldo amatų rėmimas, parengiant ir 

įgyvendinant įvairias edukacines programas, taip pat rajono amatininkų 

dalyvavimo mugėse ir kitų bendrų rinkodaros priemonių rėmimas padės 

subalansuoti kaimo ekonomiką, nes maţins jos priklausomybę nuo tradicinio 

ţemės ūkio ir puoselės kaimo kultūros savitumą. 

Numatoma remti viešuosius projektus, kurie realiai skatins vietos 

verslininkus, kaimo turizmo sodybų šeimininkus ir ūkininkus tarpusavyje 

bendradarbiauti. Tikimasi, kad šis bendradarbiavimas atskleis naujas galimybes 

plėtoti socialiai atsakingą ekonominę veiklą kaime ir suteiks impulsą kitiems 

novatoriškiems sumanymams. 

2.2.1.1. priemonė „Jaunimo motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas“ 

Poveikis: teigiamas. 

Pagrindimas: kiekvienos vietovės ateitis priklauso nuo jaunimo, kuris 

uţtikrintų pradėtų darbų vykdymą, aktyvintų bendruomenę, siūlytų naujas 

idėjas, inicijuotų naujus darbus siekiant vietovės plėtros. Todėl siekiant 

uţtikrinti darnų Varėnos krašto VVG teritorijos vystimąsi labai svarbus 

jaunimo ir vaikų įtraukimas į bendruomeninę veiklą, jų aktyvinimas, 

skaitinimas ir auklėjimas. Strategijoje numatoma, kad didelis dėmesys turi būti 

skiriamas ne tik fizinių sąlygų jaunimo ir vaikų uţimtumui sudarymui (kaip 

sporto aikštelių įrengimas / atnaujinimas ir pan.), bet ir įvairiems projektams, 

kurie skatintų jaunų ţmonių bendradarbiavimą, idėjų generavimą (įvairūs 

konkursai, renginiai, stovyklos, meno kolektyvų rėmimas ir pan.), todėl vaikų 

ir jaunimo iniaciatyvų skatinimo priemonės suprantamos kaip ilgalaikė ir 

efektyvi krašto investicija į krašto ateitį ir numatomos įgyvendinant Strategiją. 

Lygios galimybės 1. PRIORITETAS. Kokybiškos ir tinkamai išvystytos, motyvuojančios 

gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas 
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1.1.1.1. priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 

Poveikis: teigiamas. 

Pagrindimas: atnaujinus bendruomenių patalpas ir jas pritaikius įvairiems 

bendruomenės narių poreikiams tenkinti, bus sukurta materialinė bazė ne tik 

bendruomeniniam gyvenimui puoselėti – tiesioginę naudą pajus konkrečios 

gyventojų grupės. Didţiausią naudą turės tie, kuriems labiausiai linkę bendrai 

leisti laisvalaikį (jaunimas, brandaus amţiaus asmenys), taip pat tie asmenys, 

kurie namų sąlygomis negali tenkinti savo poreikių. Kaimo bendruomenių 

patalpų aprūpinimas įranga bei technika kaip tik ir sudarys tokias galimybes 

(pvz., internetas, videoteka, sporto įranga, masaţo krėslai ir pan.), o 

pritaikymas (neįgaliesiems, senyvo amţiaus ţmonėms) sudarys sąlygas 

sukurtais rezultatais naudotis didesniam ratui gyventojų. Tvarkant kaimo 

gyvenviečių viešąsias erdves, gerinant gyvenimo kokybę, panaudotos 

investicijos suteiks naudą visiems kaimo gyventojams, neišskiriant neįgaliųjų, 

nes numatoma viešąją aplinką geriau pritaikyti jų poreikiams. Labiausiai 

viešųjų erdvių atnaujinimu pasinaudos vaikai ir jaunimas bei jaunos šeimos, 

auginančios vaikus. Varėnos krašto VVG numato įtraukti jaunimą ir ugdyti jo 

bendruomeniškumą tvarkant kultūros paveldo objektus. 

1.2.1.1. priemonė „Kaimo gyventojų verslumo skatinimas“ 

Poveikis: teigiamas. 

Pagrindimas: projektai bus įgyvendinami nepaţeidţiant vyrų ir moterų, 

jaunimo, pagyvenusiųjų ir kitų socialinių demografinių grupių ţmonių lygių 

galimybių principo. Atsiţvelgiant į priemonės specifiką, skatinama 

mikroįmonių plėtra ir steigimas, tačiau vietos projektai bus atrenkami ir 

įgyvendinami laikantis lygios  

1. PRIORITETAS. Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra 

2.1.1.1. priemonė „Kaimo gyventojų socialinės saviraiškos galimybių 

didinimas bei pilietiškumo skatinimas“ 

Poveikis: teigiamas. 

Pagrindimas: projektai bus įgyvendinami nepaţeidţiant vyrų ir moterų, 

jaunimo, pagyvenusiųjų ir kitų socialinių ir demografinių grupių ţmonių lygių 

galimybių principo. Įgyvendinant šiuos projektus bus skatinami skirtingų 

socialinių grupių santykiai ir didinamas Varėnos krašto kaimo vietovių 

gyventojų sutelktumas. 

2.2.1.1. priemonė „Jaunimo motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas“ 

Poveikis: teigiamas. 

Pagrindimas: projektai bus įgyvendinami nepaţeidţiant vyrų ir moterų, 

neįgaliųjų ir kitų socialinių demografinių grupių ţmonių lygių galimybių 

principo. Vis dėlto šių projektų tiksliniai asmenys – jaunimas ir vaikai, todėl 

vertinant projekto numatomus rezultatus didţiausias dėmesys bus skiriamas 

šios socialinės atskirties grupės interesų tenkinimą. 

Regioninė plėtra 

1. PRIORITETAS. Kokybiškos ir tinkamai išvystytos, 

motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos 

kūrimas 

1.1.1.1. priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 

Poveikis: teigiamas. 

Pagrindimas: ši priemonė subalansuos Varėnos krašto VVG teritorijos 
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plėtrą, o kartu prisidės ir prie Alytaus regiono plėtros, nes tiesiogiai 

investuojant į kaimo gyvenviečių gerbūvį stiprinamas kaimo gyvybingumas, 

stiprėja kaimo socialinis kapitalas ir taip didėja visų kaimo sričių plėtros 

veiksnių darna. 

Įgyvendinant kaimo bendruomenių ūkinės veiklos projektus (pvz., 

skatinant namudinius amatus) sprendţiamos darbo išteklių, kuriems būdingas 

maţas mobilumas (daugiavaikių šeimų motinos, neįgalieji ir kt.), panaudojimo 

problema. Bendruomeniniais pagrindais aprūpinus atokias ir maţas kaimo 

gyvenvietes būtiniausiomis paslaugomis sumaţėtų atskirų kaimo vietovių 

socialinė atskirtis. 

1.2.1.1. priemonė „Kaimo gyventojų verslumo skatinimas“ 

Poveikis: teigiamas. 

Pagrindimas: Regioninės plėtros poţiūriu yra svarbu, kad viešaisiais 

projektais bus skatinama Varėnos rajone naujų kaimo funkcijų plėtra ir geriau 

panaudojamas krašto plėtros potencialas. Ypač tam pasitarnaus projektai, 

kuriais numatoma plėtoti turizmo potencialą ir puoselėti tautinio paveldo 

amatus bei plėtoti veiklas, reprezentuojančias kraštą. To paties tikslo padėtų 

siekti ir tautinio paveldo amatų rėmimas, kai parengiamos ir įgyvendinamos 

įvairios edukacinės programos, kai bendrai skelbiama informacija apie 

teritorijoje esančias lankytinas vietas, teikiamas paslaugas, tradicijas, šventes, 

amatus ir pan. (šiam tikslui galimi reklaminiai straipsniai, turistiniai 

lankstinukai, informaciniai leidiniai ir pan.). 

Taip pat regioninės plėtros poţiūriu labai svarbu atrasti ir panaudoti naujus 

plėtros veiksnius. Dėl šių prieţasčių vietos verslininkų, vandens turizmo ir 

kitas rekreacinio pobūdţio ir poilsio paslaugas teikiančių verslininkų ir vietos 

gyventojų bei ūkininkų bendradarbiavimo stiprinimas gali tapti naujų idėjų 

šaltiniu, padedančiu kaimui prisitaikyti prie sparčiai kintančių ūkininkavimo 

sąlygų. 

2. PRIORITETAS. Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra 

2.1.1.1. priemonė „Kaimo gyventojų socialinės saviraiškos galimybių 

didinimas bei pilietiškumo skatinimas“ 

Poveikis: teigiamas. 

Pagrindimas: šios priemonės įgyvendinimas padės atstovaujamų 

gyventojų bendruomenei tapti susitelkusiu ir savo identitetą suvokiančiu vietos 

plėtros subjektu, galinčiu efektyviai spręsti aktualiausias kaimo vietovių 

plėtros problemas ir prisidėti prie regiono plėtros. Įgyvendinat projektus pagal 

šią priemonę bus prisidedama prie Alytaus regiono tapatumo ir savitumo 

išsaugojimo ir puoselėjimo. Iniciatyvos, kuriomis bus uţtikrinamas tautinių 

amatų, senųjų profesinių ţinių bei įgūdţių išsaugojimas ir perdavimas 

sustiprins krašto unikalumą, paspartins krašto prisitaikymą prie kintančių 

ekonomikos sąlygų ir maţins šio krašto priklausomybę nuo tradicinio ţemės 

ūkio. Be to, šios priemonės įgyvendinimas turės kompleksišką poveikį viso 

rajono bei regiono raidai, nes bus sukurta brandi gyventojų bendruomenė, 

gebanti pasirūpinti savo gyvenimo kokybe ir gyvenamąja aplinka. 

Finansuojant vietos iniciatyvų įgyvendinimą formuojasi nauja rajono plėtros 

perspektyva – kuriama „iš apačios į viršų“, taip ugdant vietos gyventojų 

aktyvumą ir sąmoningumą. Taigi, galima laikyti, kad priemonės 

įgyvendinimas prisidės prie labai svarbaus vietos plėtros veiksnio – vietos 

gyventojų aktyvios pozicijos teritorijos bendrųjų reikalų atţvilgiu – kūrimo ir 
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stiprinimo, kuris būtinas siekiant sėkmingos regioninės plėtros. 

Kaimo bendruomenių įtraukimas į viešuosius reikalus pagerins vietos 

plėtros problemų suvokimą ir išplės sprendimų sferą. Tai leis racionaliau 

panaudoti vietos plėtros išteklius (įskaitant ir vietos gyventojų turimas ţinias, 

patirtį) ir stiprins vietos gyventojų atsakomybę uţ vietovės ilgalaikės plėtros 

perspektyvas. Novatoriškas veikimo būdas padės spręsti įsisenėjusias krašto 

problemas. 

2.2.1.1. priemonė „Jaunimo motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas“ 

Poveikis: teigiamas. 

Pagrindimas: kaip jau minėta, jaunimas – viena pagrindinių vietovės 

plėtros tęstinumo sąlygų, todėl įgyvendinant šią priemonę ir skatinant jaunimo 

iniciatyvas, didinant jo motyvaciją bei kartu su kitomis priemonėmis kuriant 

geresnės gyvenimo kokybės sąlygas, sudaromos sąlygos jaunimo migracijos 

maţinimui, saviraiškos įvairumui, šios grupės asmenų tobulėjimui. Tokiu būdu 

kuriamos sąlygos, kurios ilguoju laikotarpiu uţtikrins efektyvią regioninę 

plėtrą. 

Informacinė 

visuomenė 

1. PRIORITETAS. Kokybiškos ir tinkamai išvystytos, 

motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos 

kūrimas 

1.1.1.1. priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 

Poveikis: teigiamas. 

Pagrindimas: atnaujinant ir pritaikant visuomeninius pastatus 

bendruomenių poreikiams, bus įrengiamos interneto viešosios prieigos bei 

kuriama kita interneto skvarbai kaimo vietovėse didinti reikalinga 

infrastruktūra. Gera techninė bazė leis kaimo bendruomenėms įgyvendinti 

novatoriškus interneto panaudojimo savo reikmėms projektus. Tokių projektų 

įgyvendinimas turėtų maţinti kaimo bendruomenių atskirtį informacinės 

visuomenės vystimosi atţvilgiu bei padidinti kaimo patrauklumą. 

Viešų erdvių sutvarkymas, įtraukiant jaunimą ir ugdant jo 

bendruomeniškumą, naudojant naujas technologijas sudaro sąlygas įtraukti 

vietos jaunimą, t.y. šių erdvių projektavimas gali vykti dalyvaujant vietos 

jaunimo atstovams, nes panaudojant šiuolaikiškas dizaino technologijas, 

galima planuoti viešųjų erdvių apţeldinimo ir sutvarkymo vaizdą. Jaunimo 

įtraukimas į gyvenamosios vietos planavimą sukuria jaunimo įsipareigojimą 

įgyvendinti jų pačių sukurtus projektus. 

Naujai kuriamų amatų centrų, socialinių centrų ir kiti viešo pobūdţio 

projektai gali būti įgyvendinami panaudojant šiuolaikiškas informacines 

technologijas, skleidţiant informaciją apie projektų metu sukurtus rezultatus, 

teikiamas paslaugas, parduodamus dirbinius ir pan. 

1.2.1.1. priemonė „Kaimo gyventojų verslumo skatinimas“ 

Poveikis: teigiamas. 

Pagrindimas: išorinis finansavimas sudaro sąlygas vietos gyventojams 

domėtis naujomis technologijomis, darbo efektyvumą galinčiomis padidinti 

darbo priemonėmis ir įrengimais. Naudojant tik turimus ribotus savus išteklius 

verslininkams tai padaryti sunkiau, todėl verslo plėtra ir verslo procesų 

tobulinimas paprastai atidedamas dėl nedidelių finansinių ar ţmoniškųjų 

išteklių. Taigi, projektai sudarys sąlygas informacinės visuomenės ugdymui 

Varėnos krašte. 
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2. PRIORITETAS. Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra 

2.1.1.1. priemonė „Kaimo gyventojų socialinės saviraiškos galimybių 

didinimas bei pilietiškumo skatinimas“ 

Poveikis: teigiamas. 

Pagrindimas: kaimo gyventojų rengiamų tradicinių švenčių aprašymai, 

nuotraukos, vaizdo įrašai gali būti naudojami, kaip reklaminė medţiaga 

internete. Numatoma, kad kaimo bendruomenės ir kiti vietos projektų 

vykdytojai savo internetiniuose puslapiuose teiks informaciją apie įgyvendintus 

projektus, skleis kraštą pristatančią informaciją, prisidės prie internetinio 

bendravimo įtvirtinimo Varėnos krašte (pvz., interneto puslapyje sukuriamas 

forumas, sudaroma skiltis daţniausiai uţduodamiems klausimams, informacija 

puslapyje pateikiama bent dviem kalbomis, teikiama informacija apie 

bendruomenės veiklą, siūloma prisidėti prie numatytų projektų įgyvendinimo ir 

pan.). 

2.2.1.1. priemonė „Jaunimo motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas“ 

Poveikis: teigiamas. 

Pagrindimas: jaunimo renginių, konkurso dalyvių ir nugalėtojų darbai, 

idėjos, nuotraukos, renginių vaizdo įrašai ir pan. talpinami projektų vykdytojų 

interneto svetainėse, taip siekiant skleisti informaciją apie Varėnos krašto 

VVG teritorijos jaunimo iniciatyvas ir pasiekimus, kartu skatinant 

bendradarbiavimą su uţsienio panašaus pobūdţio įstaigomis ir kuriant 

bendravimo ir patirties sklaidos tinklą. 
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7. Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–

2013 metams suderinamumas ir papildomumas strateginiams 

dokumentams bei ES finansuojamoms programoms aprašymas 
 

Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams parengta siekiant 

prisidėti prie pagrindinių Varėnos rajono, Alytaus regiono, kitų nacionalinių bei ES finansuojamų 

programų įgyvendinimo rezultatų. 

 

7.1 Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–

2013 metams suderinamumo ir papildomumo strateginiams 

dokumentams 

 

Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams parengta atsiţvelgiant į 

šių nacionalinių, Alytaus regiono ir Varėnos rajono savivaldybės plėtrą reglamentuojančių strateginio 

planavimo dokumentų pagrindines nuostatas: 

1. Valstybės ilgalaikės raidos strategija (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. 

lapkričio 12 d. nutarimu Nr. IX-1187). 

2. Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 m. Strategija (patvirtinta LR Vyriausybės 

2002 m. birţelio 12 d. nutarimu Nr. 853). 

3. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija (2003 m.). 

4. Regioninės politikos iki 2013 m. strategija (patvirtinta 2005 m.). 

5. Lietuvos ES struktūrinių fondų panaudojimo 2007–2013 metų strategija ir ją 

įgyvendinančios Sanglaudos skatinimo, Ekonomikos augimo, Ţmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų 

programos. 

6. Lietuvos 2007–2013 metų kaimo plėtros strategija bei KPP. 

7. Alytaus regiono 2008–2010 metų plėtros planas. 

8. Varėnos rajono savivaldybės plėtros 2008–2017 metų strateginis planas. 
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7.1.1. Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams 

suderinamumas ir papildomumas KPP 

 

Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijoje 2010–2013 metams nustatyti prioritetai 

savo esme atitinka pagrindinius nacionalinio, regioninio ir vietos savivaldybės lygmens strateginio 

planavimo dokumentuose nurodytus prioritetus bei tikslus, o siūlomos priemonės papildo arba atitinka 

nacionalinės, regioninės ir vietos valdţios įgyvendinamas priemones. 

Vertinant Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams prioritetų ir 

priemonių suderinamumą ir papildomumą su nacionaliniais kaimo plėtros prioritetais, galime matyti, 

kad ši strategija prisidės prie KPP 3 krypties „Gyvenimo kokybė kaime ir kaimo ekonomikos 

įvairinimas“ priemonių įgyvendinimo: 

1. Prie KPP 3.1. „Perėjimas prie ne ţemės ūkio veiklos“ bei 3.2. „Parama verslo kūrimui ir 

plėtrai“ bus prisidedama įgyvendinant Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 

metams 1 prioriteto „Kokybiškos ir tinkamai išvystytos, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime 

gyvenamosios aplinkos kūrimas“ 1.1 priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (netiesiogiai – 

sukuriant sąlygas turizmo veiklos skatinimo), 1.2. priemonę „Kaimo gyventojų verslumo skatinimas“ 

(tiesiogiai – sudarant sąlygas naujų verslų kūrimui ir veikiančių mikroįmonių plėtrai) ir 2 prioriteto 

„Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra“ 2.1 priemonę „Kaimo gyventojų socialinės saviraiškos 

galimybių didinimas bei pilietiškumo skatinimas“. Strategijos 1.1. priemonė tiesiogiai įgyvendina KPP 

3.4. „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“. 

2. Prie KPP 3.3. „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ ir 3.4. „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 

bus prisidedama įgyvendinant Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams 1 

prioriteto „Kokybiškos ir tinkamai išvystytos, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos 

kūrimas“ 1.1 priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ ir 1.2. priemonę „Kaimo gyventojų verslumo 

skatinimas“ bei 2 prioriteto Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra 2.1 priemonę „Kaimo gyventojų 

socialinės saviraiškos galimybių didinimas bei pilietiškumo skatinimas“. 

Apibendrintai galima teigti, kad šią strategiją su KPP sieja visi pagrindiniai 3 ir 4 krypčių 

tikslai: gerinti gyvenimo kokybę ir didinti gyventojų uţimtumą kaimo gyvenamosiose vietovėse bei 

skatinti kaimo plėtrą, remiantis vietos iniciatyva ir partneryste. 
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7.1.2. Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams 

suderinamumas su nacionaliniais strateginiais dokumentais 

 
Lyginant Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams prioritetus ir 

priemones su nacionaliniais prioritetais, svarbu, kad Strategija prisideda prie daugelio Valstybės 

ilgalaikės raidos, Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 m., Nacionalinės darnaus vystimosi, 

Regioninės politikos iki 2013 m. strategijų prioritetų bei jų tikslų įgyvendinimo. 

Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams prioritetai dera su šiais 

Valstybės ilgalaikės raidos strategijos prioritetais: 

1. Ţinių visuomenė: švietimo, gyventojų kompetencijos, savivaldos, kultūros ir kitos 

kryptys. 

2. Konkurencinga ekonomika: pramonės ir verslo, ţinių ekonomikos ir elektroninio verslo, 

kaimo ir ţemės ūkio plėtros, regionų plėtros ir turizmo kryptys. 

3. Saugi visuomenė: viešojo saugumo, socialinės apsaugos ir kitos kryptys. 

7.1.3. Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams 

suderinamumas su Alytaus apskrities strateginiu plėtros planu 

 

Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams atitinka bei papildo 

Alytaus regiono 2008–2010 metų plėtros planą (detaliau ţr. 42 lentelę). 

42 lentelė. Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams ir priemonių suderinamumas su Alytaus 

regiono 2008–2010 metų plėtros plano prioritetais ir jų tikslais. 

ALYTAUS REGIONO 2008–2010 METŲ 

PLĖTROS PLANAS 

VARĖNOS KRAŠTO KAIMO VIETOVIŲ 

PLĖTROS STRATEGIJA 2010–2013 

METAMS 

 

I prioriteto „Auganti ekonomika“  

1.2.tikslo „Turizmo potencialo didinimas“  

1.2.1. uţdavinys „Plėtoti turizmo infrastruktūrą ir rekreacines 

teritorijas“ ir  

1.2.2. uţdavinys „Uţtikrinti sąlygas turizmo plėtrai Alytaus 

regione“,  

1.3. tikslo „Šiuolaikinio kaimo darni plėtra” 

1.3.1. uţdavinys „Vystyti ir modernizuoti kaimo 

infrastruktūrą“ ir  

1.3.3. uţdavinys „Gerinti gyvenimo kokybę kaime, skatinant 

ūkinės veikos diversifikaciją“ 

1. prioriteto „Kokybiškos ir tinkamai išvystytos, 

motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime 

gyvenamosios aplinkos kūrimas“ 

1.1. priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 
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II prioriteto „Sveika ir konkurencinga visuomenė“  

2.3. tikslo „Darbo jėgos kompetencijos didinimas siekiant 

atitikti darbo rinkos poreikius“  

2.3.1. uţdavinys „Sudaryti sąlygas informacinės visuomenės 

vystimuisi“ bei  

2.4. tikslo „Kultūros ir sporto infrastruktūros ir paslaugų 

plėtra“  

2.4.1. uţdavinys „Plėsti sporto infrastruktūrą ir didinti sporto 

patrauklumą“ 

III prioriteto „Saugi ir patogi gyventi aplinka“  

3.1. tikslo „Susisiekimo infrastruktūros ir gyvenamosios 

aplinkos būklės gerinimas“  

3.1.2. uţdavinys „Gerinti gyvenamosios ir viešosios bendro 

naudojimo aplinkos kokybę“ bei  

3.2. tikslo „Elektros, šilumos ir dujų ūkio modernizavimas“  

3.2.1. uţdavinys „Didinti energijos vartojimo efektyvumą 

viešojo sektoriaus pastatuose ir daugiabučiuose 

gyvenamuosiuose namuose“ bei  

3.3. tikslo „Aplinkos infrastruktūros gerinimas (geriamo 

vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, atliekų tvarkymo sistemų 

modernizavimas)“  

3.3.2. uţdavinys „Renovuoti, modernizuoti ir plėtoti geriamo 

vandens tiekimo, nuotekų šalinimo tinklus“. 

 

I prioriteto „Auganti ekonomika“  

1.2.tikslo „Turizmo potencialo didinimas“  

1.2.3. uţdavinys „Vystyti turizmo rinkodarą ir informacinę 

sklaidą“ 

1.3. tikslo „Šiuolaikinio kaimo darni plėtra“ 

1.3.3. uţdavinys „Gerinti gyvenimo kokybę kaime, skatinant 

ūkinės veikos diversifikaciją“ 

1. prioriteto „Kokybiškos ir tinkamai išvystytos, 

motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime 

gyvenamosios aplinkos kūrimas“ 

1.2. priemonė „Kaimo gyventojų verslumo 

skatinimas“ 

 

I prioriteto „Auganti ekonomika“ 

1.3. tikslo „Šiuolaikinio kaimo darni plėtra“ 

1.3.2. uţdavinys „Skatinti kaimo bendruomenių iniciatyvas“ ir 

II prioriteto „Sveika ir konkurencinga visuomenė“ 

2.4. tikslo „Kultūros ir sporto infrastruktūros ir paslaugų 

plėtra“ 

2.4.2. uţdavinys „Didinti kultūros patrauklumą ir įvairovę“ 

ir 

2.4.3. uţdavinys „Sudaryti sąlygas turimų kultūrinių 

vertybių išsaugojimui ir infrastruktūros plėtrai“ 

2. prioriteto „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir 

plėtra“ 

2.1. priemonė „Kaimo gyventojų socialinės 

saviraiškos galimybių didinimas bei pilietiškumo 

skatinimas“ 

 

I prioriteto „Auganti ekonomika“  

1.3. tikslo „Šiuolaikinio kaimo darni plėtra” 

1.3.2. uţdavinys „Skatinti kaimo bendruomenių iniciatyvas“ 

2. prioriteto „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir 

plėtra“ 

2.2. priemonė „ Jaunimo motyvacijos ir 

iniciatyvų skatinimas“ 
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7.1.4. Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams 

suderinamumas su Varėnos rajono savivaldybės plėtros strateginiu planu 

 

Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams taip pat atitinka bei 

papildo Varėnos rajono savivaldybės plėtros 2008–2017 metams strateginį planą 

(detaliau ţr. 43 lentelę). 

 
43 lentelė. Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams ir priemonių suderinamumas su Varėnos 

rajono savivaldybės plėtros 2008–2017 metų strateginio plano prioritetais ir jų tikslais. 

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS 2008 – 

2017 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

VARĖNOS KRAŠTO KAIMO VIETOVIŲ 

PLĖTROS STRATEGIJA 2010–2013 METAMS 

 

1 prioriteto „Bendruomenės paţangos skatinimas ir 

socialinio saugumo stiprinimas“ 

1.3 tikslo „Gerinti kūno kultūros ir sporto veiklos 

sąlygas“ 

1.3.1. uždavinys „Atnaujinti ir plėtoti kūno kultūros ir 

sporto infrastruktūrą“ 

ir 1.4 tikslo „Plėtoti socialinę paramą, gerinti 

socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę“ 

1.4.1. uždavinys „Išplėtoti socialines paslaugas ir jas 

teikiančių įstaigų tinklą, tenkinantį rajono gyventojų 

poreikį tokioms paslaugoms“  
 

2 prioriteto „Aplinką tausojančios ekonominės 

veiklos bei turizmo plėtros skatinimas“ 

2.4. tikslo „Plėtoti turizmo infrastruktūrą ir 

konkurencingas turizmo paslaugas“ 

2.4.3. uždavinys „Išplėsti turizmo paslaugų įvairovę, 

pagerinti kokybę“ 

ir 2.5 tikslo „Skatinti kompleksinį gamtos ir kultūros 

paveldo objektų naudojimą turizmo reikmėms“ 

2.5.1. uždavinys „Tvarkyti ir palaikyti turizmo 

reikmėms kultūros paveldo objektus“ ir 

2.5.2. uždavinys „Uţtikrinti tausojamąjį gamtos 

objektų naudojimą turizmo reikmėms“ 

 

1. prioriteto „Išvystytos, patrauklios, 

motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime 

gyvenamosios aplinkos kūrimas“ 

1.1. priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 
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3 prioriteto „Darni infrastruktūros plėtra“ 

3.1. tikslo „Uţtikrinti patikimą rajono susisiekimo 

sistemą ir jai reikalingą susisiekimo infrastruktūrą“ 

3.1.1. uždavinys „Patobulinti rajono transporto 

infrastruktūrą“, 

3.1.2. uždavinys „Modernizuoti gyvenviečių gatves, 

privaţiavimus, transporto priemonių stovėjimo 

aikšteles“, 

3.1.3. uždavinys „Pagerinti turistinių, rekreacinių 

objektų prieinamumą“, 

3.1.4. uždavinys „Pagerinti savivaldybės kelių ir tiltų 

kokybę, patobulinti viešojo transporto sistemą“ ir 

3.1.5. uždavinys „Padidinti eismo dalyvių (tarp jų 

pėsčiųjų ir dviratininkų) saugumą“ 

 

3.2. tikslo „Plėtoti inţinerinės infrastruktūros 

sistemas, uţtikrinti reikiamų paslaugų kokybę“ 

3.2.1. uždavinys „Renovuoti ir plėtoti vandens tiekimo 

ir nuotekų tvarkymo sistemas“ 

3.2.3. uždavinys „Gerinti gyvenamųjų vietovių 

apšvietimą ir didinti elektros energijos naudojimo 

efektyvumą“ 

ir 3.3. tikslo „Gerinti aplinkos kokybę, stiprinti taršos 

prevenciją“ 

3.3.5. uždavinys „Gerinti rajono kraštovaizdţio, 

saugomų teritorijų būklę, vykdyti gyvenviečių 

apţeldinimą“ 

 

2 prioriteto „Aplinką tausojančios ekonominės 

veiklos bei turizmo plėtros skatinimas“ 

2.4. tikslo „Plėtoti turizmo infrastruktūrą ir 

konkurencingas turizmo paslaugas“ 

2.4.2. uždavinys „Vykdyti subalansuotą turizmo 

infrastruktūros plėtrą, derinant savivaldybės, 

saugomų teritorijų ir privataus sektoriaus poreikius 

Varėnos rajone“ ir  

2.4.3. uždavinys „Išplėsti turizmo paslaugų įvairovę, 

pagerinti kokybę“ 

 

1. prioriteto „Kokybiškos ir tinkamai išvystytos, 

motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime 

gyvenamosios aplinkos kūrimas“ 

1.2. priemonė „Kaimo gyventojų verslumo 

skatinimas“ 
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ir 2.5 tikslo „Skatinti kompleksinį gamtos ir kultūros 

paveldo objektų naudojimą turizmo reikmėms“ 

2.5.1. uždavinys „Tvarkyti ir palaikyti turizmo 

reikmėms kultūros paveldo objektus“ ir 

2.5.2. uždavinys „Uţtikrinti tausojamąjį gamtos 

objektų naudojimą turizmo reikmėms“ 

1 prioriteto „Bendruomenės paţangos skatinimas ir 

socialinio saugumo stiprinimas“ 

1.2. tikslo „Puoselėti krašto kultūros tradicijas, 

stiprinti meno ir kultūros plėtrą ir sklaidą“ 

1.2.1. uždavinys „Puoselėti krašto etninės kultūros 

tradicijas ir paveldą, uţtikrinti autentiškų papročių ir 

amatų tęstinumą“, 

1.2.2. uždavinys „Gerinti sąlygas meninei kūrybai, 

skatinti gyventojų dalyvavimą meninėje ir kultūrinėje 

veikloje“ ir 

1.2.4. uždavinys „Didinti ţinomumą apie rajoną 

reprezentuojančius kultūros renginius, kultūros 

paveldą, meninės raiškos pasiekimus“ 

ir 1.6. tikslo „Skatinti rajono bendruomenių veiklą, 

plėtoti savivaldybės viešąsias paslaugas gyventojams 

ir stiprinti socialinės rizikos prevenciją“ 

1.6.1. uždavinys „Skatinti rajono bendruomenių 

aktyvumą, sudaryti sąlygas jų veiklos plėtotei“ ir 

1.6.3. uždavinys „Plėtoti savivaldybės 

bendradarbiavimą su rajono bendruomene, 

stiprinant socialinės rizikos prevenciją“ 

 

2 prioriteto „Aplinką tausojančios ekonominės 

veiklos bei turizmo plėtros skatinimas“ 

2.6. tikslo „Skatinti atvykstamąjį turizmą Varėnos 

rajone“ 

2.6.1. uždavinys „Išplėsti turizmo renginių, produktų 

ir paslaugų įvairovę“. 
 

2. prioriteto „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir 

plėtra“ 

2.1. priemonė „Kaimo gyventojų socialinės 

saviraiškos galimybių didinimas bei pilietiškumo 

skatinimas“ 

1 prioriteto „Bendruomenės paţangos skatinimas ir 

socialinio saugumo stiprinimas“ 

1.1 tikslo „Didinti švietimo paslaugų prieinamumą ir 

2. prioriteto „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir 

plėtra“ 

2.2. priemonė „Jaunimo motyvacijos ir 
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gerinti jų kokybę“ 

1.1.3. uždavinys „Plėtoti galimybes vaikų ir mokinių 

saviraiškai ir socializacijai“ 

ir 1.3. tikslo „Gerinti kūno kultūros ir sporto veiklos 

sąlygas“ 

1.3.2. uždavinys „Skatinti kūno kultūros ir sporto 

veiklą“ 

 

2 prioriteto „Aplinką tausojančios ekonominės 

veiklos bei turizmo plėtros skatinimas“ 

2.6. tikslo „Skatinti atvykstamąjį turizmą Varėnos 

rajone“ 

2.6.1. uždavinys „Išplėsti turizmo renginių, produktų 

ir paslaugų įvairovę“. 

iniciatyvų skatinimas“ 

 

7.2 Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–

2013 metams suderinamumo ir papildomumo ES finansuojamoms 

programoms 

 

Rengiant Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategiją 2010–2013 metams daug dėmesio 

skirta tam, kad numatytos įgyvendinamos priemonės ir veiksmai derintųsi ir papildytų įvairias ES 

lygmens iniciatyvas. Ţemiau aprašytos Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo, 

Sanglaudos fondo, Europos ţuvininkystės fondo remiamos veiklų sritys, kurias papildo Varėnos krašto 

kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams. 

7.2.1. Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams 

suderinamumo ir papildomumo Europos regioninės plėtros fondui 

 
Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams papildo šias sritis: 

 Urbanistinės aplinkos infrastruktūros gerinimas (įskaitant pramonės ir kitų paţeistų 

vietovių regeneravimą). 

 Bendruomeninės urbanistinės infrastruktūros gerinimas ( svarbios verslui laisvalaikio, 

sporto, kultūrinės, urbanistinės, transporto infrastruktūros renovacija ir plėtra). 



184 

Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams 
 

 Viešosios infrastruktūros ir paslaugų, susijusių su verslo sąlygų gerinimu uţimtumo 

didinimu, plėtra, esančių viešųjų pastatų (mokyklų, kultūros centrų ir t. t.) modernizavimas ir 

pritaikymas kaimo vietovėse, suteikiant patalpas verslo pradţiai, steigiant vietinės reikšmės 

inkubatorius, teikiant konsultacijas, reikalingas verslui pradėti ar ţmonėms įsitraukti į darbo rinką. 

 Parama mokslo, mokymo, bendruomeninių, socialinių pastatų renovacijai kaimo 

vietovėse. 

 Universalių daugiafunkcinių centrų skatinimas kaimo vietovėse, turinčiose maţiau kaip 1 

tūkst. gyventojų. 

 Institucijų, teikiančių socialines paslaugas, modernizavimas ir įkūrimas vietovėse, 

turinčiose daugiau kaip 3 tūkst. gyventojų. 

 Nacionalinės sveikatos prieţiūros, mokslo sistemos institucijų, priklausančių valstybei ar 

savivaldybėms, institucijų, teikiančių socialines paslaugas, valstybės ar savivaldybių kultūros centrų 

renovacija ir apšildymas, siekiant padidinti energijos panaudojimo efektyvumą. 

7.2.2. Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams 

suderinamumo ir papildomumo Europos socialiniam fondui 

 
Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams papildo šias sritis: 

 Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš ţemės ūkio į kitas veiklas. 

 Diskriminacijos maţinimas ir socialinių problemų prevencija. 

 Paslaugos, skirtos paskatinti socialinę riziką ir socialinę atskirtį patiriančius asmenis 

įsitraukti į darbo rinką. 

 Mokymosi visą gyvenimą prieinamumo didinimas. 

 Institucijų bendradarbiavimas ir partnerystė 

7.2.3. Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams 

suderinamumo ir papildomumo Europos sanglaudos fondui 

 
Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams papildo šias sritis: 

 Parama švietimui, mokymui, bendruomenės ir socialiniams veiksmams skirtų pastatų 

renovacijai kaimo vietovėse. 

 Viešosios turizmo infrastruktūros plėtra panaudojant gamtinius ir kultūros paveldo 

išteklius ir aktyvaus turizmo (poilsio) infrastruktūros kūrimas ir modernizavimas. 
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 Nuotekų tinklo įrengimas ir tvarkymas. 

 Geriamojo vandens tiekimo tinklo įrengimas ir tvarkymas. 

8. Planuojami strategijos viešinimo veiksmai 
 

Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams įgyvendinimo metu 

planuojamas vykdyti strategijos viešinimas. Vadovaujantis Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 

2007–2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos ţemės ūkio ministro 2007 m. balandţio 26 d. įsakymu Nr. 3D-191 (Ţin., 2007, Nr. 48-

1868), strategijos įgyvendinimo metu, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo 

datos Varėnos krašto VVG įrengs aiškinamąjį stendą. 

Kaip informavimo priemonė plačiai bus naudojamas Varėnos rajono savivaldybės interneto 

puslapis bei vietos spauda, siekiant viešinti informaciją susijusią su Strategijos įgyvendinimu. 

Taip pat numatoma kasmet įsigyti išorines ţenklinimo priemones (kanceliarines prekes, 

lipdukus ir pan.) su EŢŪFKP atributika. 

Be to, Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu planuojama sukurti Varėnos krašto VVG 

internetinį puslapį, kuriame bus talpinama vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams aktuali 

informacija bei informacija apie Varėnos krašto VVG veiklą, Strategijos įgyvendinimo eigą ir 

rezultatus. 

Strategijos įgyvendinimo metu taip pat planuojama rengti informacinius renginius, kurių 

metu Varėnos krašto VVG teritorijos suinteresuoti asmenys bus supaţindinami su parengta Strategija 

bei dalyvavimo jos įgyvendinime galimybėmis. Taip pat šių renginių metu bus teikiama informacija 

dėl paraiškų pildymo, aktualių informacijos šaltinių ir kita aktuali informacija. 2015 metais 

planuojama surengti Strategijos įgyvendinimo konferencija. 

Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams viešinimo priemonės ir 

jų įgyvendinimas laiko atţvilgiu iliustruojamas 38 lentelėje. 

 

 


