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Prienai
Mieli Prienų krašto žmonės!
Praėjo dar vieni metai. Juos pavadinčiau darbo pandemijos sąlygomis metais arba didelių
iššūkių metais. Jie pareikalavo ypatingo susitelkimo ir vienybės, kurią mes visi kartu – Savivaldybė,
biudžetinės bei kitos įstaigos, organizacijos – ir parodėme. Parodėme, kad gebame padėti vieni
kitiems, dirbti, dažnai neskaičiuodami valandų ir netausodami jėgų.
Praėjusiais metais įgyvendinta nemažai didelių viešosios aplinkos gerinimo projektų –
sutvarkyta dešinioji Nemuno pakrantė, atnaujintos Paprienės erdvės, išplėsti pėsčiųjų ir dviračių
takai. Baigta Prienų kultūros ir laisvalaikio centro pastato renovacija ir sutvarkyta aplinka, įrengti
bendruomenių namai buvusiame meno mokyklos pastate. Taip pat pastatytas ilgai lauktas baseinas.
Daugiau dėmesio ir investicijų buvo skirta kaimiškosioms seniūnijoms: tiek kelių
priežiūrai, tiek ir viešajai infrastruktūrai. Per metus pasikeitė Jiezno viešosios erdvės, išgražėjo
parkas, tapo prieinama ežero pakrantė. Baigiama ir Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro
pastato rekonstrukcija. Skriaudžiuose užbaigtas Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro salės
remontas.
Noriu pasidžiaugti, kad gražėjantis Prienų miestas, tvarkomos viešosios erdvės pritraukė
naujus investuotojus. 2020 m. pradėti buvusios Prienų specialiosios mokyklos ir buvusių kareivinių
pastatų rekonstrukcijos darbai, kuriuose bus įrengti nauji šiuolaikiški butai.
Šiais metais taip pat bus tęsiami viešųjų erdvių, gatvių, švietimo įstaigų, sporto aikštynų,
bažnyčių atnaujinimo bei remonto darbai visame rajone, vandentvarkos projektai Naujosios Ūtos
kaime ir Prienuose, vyks tolesnė apšvietimo tinklų, vaizdo kamerų įrengimo visame rajone plėtra.
Viena iš naujovių biudžete šiais metais – numatytos lėšos bendruomenių iniciatyvų, skirtų
gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjoms įgyvendinti. Tam skirta 50000 eurų. Idėja sulaukė
gyventojų palaikymo – gautas ne vienas pasiūlymas.
Dėkoju Prienų rajono savivaldybės tarybos nariams, administracijos vadovams,
specialistams ir visiems darbuotojams, biudžetinių įstaigų kolektyvams, mūsų verslininkams,
bendruomenėms, visuomenininkams, savanoriams už bendrą darbą siekiant, kad Prienų kraštas
taptų patraukliausia, saugiausia vieta gyventi, mokytis, dirbti, kurti šeimas, auginti vaikus, dalintis
bendruomeniškumu, įgyvendinti pačias gražiausias idėjas.
Ir 2021-aisiais metais kviečiu visus bendrauti ir bendradarbiauti, kartu kurti savo ir mūsų
krašto ateitį.
Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas
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I. SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA
Savivaldybės tarybos sudėties analizė
2020 metais Prienų rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sudėtis
nesikeitė. Tarybos nariai: Aleksas Banišauskas, Gintautas Bartulis, Artūras Buitkus, Vytas
Bujanauskas, Deividas Dargužis, Rasa Ivanauskienė, Loreta Jakinevičienė, Vytautas Jonelis,
Vaidotas Karvelis, Algirdas Kederys, Rita Keturakienė, Vaidas Kupstas, Angelė Mickienė, Audrius
Narvydas, Cezaras Pacevičius, Henrikas Radvilavičius, Dovilė Ručytė, Mindaugas Rukas,
Algimantas Šidlauskas, Simona Vaicekauskaitė-Šalčė, Alvydas Vaicekauskas, Arūnas Vaidogas,
Jonas Vilionis, Egidijus Visockas, Rima Zablackienė.

Prienų r. savivaldybės tarybos nariai kartu su Prienų miesto garbės piliečiu A. Paukščiu
Iš kairės: J. Vilionis, E. Visockas, V. Kederys, G. Bartulis, R. Keturakienė, C. Pacevičius, V. Kupstas,
V. Jonelis, A. Narvydas, mero pavaduotoja L. Jakinevičienė, H. Radvilavičius, Garbės pilietis A. Paukštys,
A. Banišauskas, meras A. Vaicekauskas. R. Zablackienė, M. Rukas, S. Vaicekauskaitė-Šalčė, A. Buitkus,
A. Vaidogas, D. Dargužis. A. Mickienė

Prienų rajono savivaldybės tarybos sudėtis
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Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Tarybos narių
skaičius
7

Partijos / komiteto pavadinimas
Lietuvos socialdemokratų partija
Alvydas Vaicekauskas
Aleksas Banišauskas
Deividas Dargužis
Angelė Mickienė
Henrikas Radvilavičius
Mindaugas Rukas
Simona Vaicekauskaitė-Šalčė
Partija „Laisvė ir teisingumas“
Loreta Jakinevičienė
Vaidotas Karvelis
Algirdas Kederys
Vaidas Kupstas
Cezaras Pacevičius
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Artūras Buitkus
Rita Keturakienė
Egidijus Visockas
Jonas Vilionis
Lietuvos socialdemokratų darbo partija
Vytas Bujanauskas
Algimantas Šidlauskas
Arūnas Vaidogas
Visuomeninis rinkimų komitetas „Už Prienų kraštą“
Rasa Ivanauskienė
Dovilė Ručytė
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai
Vytautas Jonelis
Audrius Narvydas
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Gintautas Bartulis
Darbo partija
Rima Zablackienė
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4

3

2

2

1
1
Iš viso

25

Prienų rajono savivaldybės tarybos frakcijos
2020 metų vasarą Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų), „Tvarkos ir teisingumo“ partijos
bei visuomeninio politinio judėjimo „Pirmyn, Lietuva“ pagrindu susikūrė politinė partija „Laisvė ir
teisingumas“, todėl Savivaldybės taryboje pasikeitė frakcijų skaičius – vietoj Liberalų frakcijos ir
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partijos „Tvarka ir teisingumas“ frakcijos įregistruota nauja frakcija – Prienų naujas kelias. Šiuo
metu taryboje yra 4 frakcijos:
1. Prienų rajono savivaldybės tarybos Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija
(pasiskelbė 2019 m. balandžio 29 d. Savivaldybės tarybos posėdyje). Šios frakcijos seniūnas –
A. Banišauskas, frakcijos nariai: D. Dargužis, A. Mickienė, H. Radvilavičius, M. Rukas,
S. Vaicekauskaitė-Šalčė, A. Vaicekauskas;
2. Prienų rajono savivaldybės tarybos frakcija Prienų naujas kelias (pasiskelbė 2020 m.
birželio 25 d. Savivaldybės tarybos posėdyje). Šios frakcijos seniūnas – G. Bartulis, frakcijos nariai:
L. Jakinevičienė, V. Karvelis, A. Kederys, V. Kupstas, C. Pacevičius;
3. Prienų rajono savivaldybės tarybos Darbo partijos ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjungos jungtinė frakcija (pasiskelbė 2019 m. balandžio 29 d. Savivaldybės tarybos posėdyje). Šios
frakcijos seniūnas – J. Vilionis, frakcijos nariai: A. Buitkus, R. Keturakienė, J. Vilionis,
E. Visockas, R. Zablackienė;
4. Prienų rajono savivaldybės tarybos Lietuvos socialdemokratų darbo partijos frakcija
(pasiskelbė 2019 m. balandžio 29 d. Savivaldybės tarybos posėdyje). Šios frakcijos seniūnas –
A. Vaidogas, frakcijos nariai: V. Bujanauskas, A. Šidlauskas.
Savivaldybės tarybos valdančioji koalicija, opozicija ir mažuma nesikeitė.
Diagramoje pavaizduota Prienų rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos,
opozicijos ir mažumos narių skaičiaus proporcijos.
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Valdančioji koalicija

13

Opozicija
Mažuma

Tarybos narių visuomeniniai padėjėjai
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatyta Savivaldybės tarybos nario teisė
savo įgaliojimų laikotarpiu turėti visuomeninių padėjėjų, kurie tarybos nario prašymu teikia jam
konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją. Visuomeninių padėjėjų 2020 m. turėjo tik
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tarybos narys Audrius Narvydas. Jo visuomeniniai padėjėjai – Aurelija Butkevičienė, Vytas
Martusevičius ir Žilvinas Verba.

Savivaldybės tarybos posėdžiai
2020 metais įvyko 13 Savivaldybės tarybos posėdžių. Dėl pasaulinės pandemijos 7 tarybos
posėdžiai vyko nuotoliniu būdu. Posėdžiuose Tarybos nariai svarstė 332 sprendimų projektus ir
priėmė 317 sprendimų. Visi Savivaldybės tarybos posėdžiai buvo vieši. Savivaldybės gyventojai
apie jų sušaukimo laiką ir vietą buvo informuojami rajono spaudoje ir savivaldybės interneto
svetainėje www.prienai.lt. Savivaldybės tarybos posėdžiai, sprendimų projektai ir priimti
sprendimai bei balsavimo rezultatai buvo skelbiami savivaldybės interneto svetainės skyrelyje
„Savivaldybės taryba“. Visi Savivaldybės tarybos sprendimų projektai buvo užregistruoti Teisės
aktų informacinėje sistemoje, o priimti norminiai teisės aktai – Teisės aktų registre.
Teisės aktų registre buvo užregistruota ir paskelbta 128 Savivaldybės tarybos priimti
norminiai teisės aktai. 2020 m. Savivaldybės tarybos posėdžių metu ir po jų buvo teikiami
paklausimai žodžiu ir raštu. Į juos nustatytais terminais buvo pateikti atsakymai.

2020 m. Tarybos posėdžių metu svarstytų
sprendimų projektų skaičius
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2020 m. Tarybos nariams buvo siunčiamos nuorodos, pagal kurias jie galėjo rasti visus
sprendimų projektus. Savivaldybės tarybos posėdžiai buvo tiesiogiai transliuojami internete.
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Sprendimų projektų ir priimtų sprendimų lyginamoji
analizė
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2020 m. daugiausia sprendimų buvo priimta turto valdymo (85), švietimo (25), sveikatos ir
socialinės paramos (22), finansų (21), architektūros ir urbanistikos (19) klausimais. Nemažai
sprendimų priimta ir kultūros ir sporto (15), investicijų (11), teisės (10), statybos ir ekonominės
plėtros (10) klausimais. Mažiausiai klausimų buvo priimta Savivaldybės tarybos, jos struktūros ir
veiklos (3) bei žemės ūkio (3) klausimais.
2020 m. buvo išklausytos Prienų rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų ir įmonių
2019 m. veiklos ataskaitos. Iš viso buvo pristatyta 47 ataskaitos ir visoms Savivaldybės taryba
pritarė.
2020 m. sausio 30 d. Savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas Nr. T3-4
„Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“, kuriuo Prienų rajono
savivaldybės administracijos struktūroje Švietimo skyriui priskirta sporto sritis, skyriaus
pavadinimas pakeistas į Švietimo ir sporto skyrių, o Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus
pavadinimas pakeistas į Kultūros, turizmo ir jaunimo skyrių.
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Tarybos priimtų sprendimų pagrindinės temos
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2020

12 12
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2018

Turto valdymo

Kultūros ir sporto

Sveikatos ir socialinės paramos

Statybos ir ekonominės plėtros

Finansų

Investicijų

Savivaldybės tarybos, jos struktūros ir veiklos

Architektūros ir urbanistikos

Žemės ūkio

Teisės

Švietimo

2020 m. buvo organizuojami ir papildomi pasitarimai su visais Tarybos nariais, kuriuose
buvo aptariami ypač svarbūs klausimai, reikalaujantys papildomų diskusijų, tokie kaip savivaldybės
biudžeto formavimas, Prienų krepšinio komandos rėmimas.
61,09 proc. visų priimtų sprendimų buvo priimti vienbalsiai (2017 – 88,96 proc., 2018 –
77,29 proc., 2019 – 67,73 proc.).
Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T3-298 „Dėl
Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtintas naujas Prienų
rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas (toliau – Reglamentas) ir pripažintas netekusiu
galios Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimas Nr. T3-185 „Dėl Prienų
rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.
Reglamento normos suderintos su aukštesnės teisinės galios teisės aktų nuostatomis, pakeisti
punktai, susiję su nepaprastosios padėties įvedimu, Savivaldybės tarybos bei jos sudaromų komitetų
ir komisijų nuotolinių posėdžių reglamentavimu. Taip pat patikslinta su sprendimų projektais
pateikiamo aiškinamojo rašto struktūra, sprendimų projektų rengėjai, reglamentuota pasiūlymų ir
pastabų dėl sprendimų projektų pateikimo tvarka. Reglamentas papildytas vietos gyventojų
dalyvavimo tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus ir jų informavimo tvarka.
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Tarybos narių nusišalinimai
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas numato prievolę tarybos nariui
Savivaldybės tarybos posėdyje prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris jam sukelia interesų
konfliktą, informuoti Savivaldybės tarybą apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą
ir, jeigu Savivaldybės taryba nusišalinimą priima, jokia forma nedalyvauti toliau svarstant šį
klausimą.
Praėjusių metų gegužės mėnesį Lietuvos savivaldybių asociacija kreipėsi į savivaldybes,
prašydama susipažinti su Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. spalio 30 d. sprendimo
Nr. KS-268 „Dėl rekomendacijos dėl savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos narių nusišalinimo
tvarkos patvirtinimo“ ir 2019 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. KS-270 „Dėl privačius interesus
deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimų
projektais ir pateikti pastabų ir pasiūlymų. Projektuose buvo numatyta, kad kiekvienas nusišalinimo
priėmimo (nepriėmimo) atvejis būtų svarstomas individualiai (atskirai) ir asmenų grupės
nusišalinimas negalėtų būti teikiamas. Meras, atstovaudamas Prienų rajono savivaldybei,
motyvuodamas tuo, kad kiekviename tarybos posėdyje nusišalinimo procedūros užima labai didelę
posėdžio laiko dalį, siūlė nepritarti tokiems pakeitimams arba numatyti savivaldybių taryboms
išimtis (pvz., kai nusišalinimą pareiškia didžioji dalis tarybos narių), suteikiančias galimybes teikti
svarstyti grupės tarybos narių nusišalinimus.
Vis dėlto Vyriausioji tarnybinės etikos komisija 2020 m. rugpjūčio 5 d. sprendimu Nr. KS97 pakeitė Rekomendaciją dėl savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos narių nusišalinimo tvarkos
ir įtvirtino projektuose buvusį punktą, įpareigojantį kiekvieną nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo)
atvejį svarstyti individualiai (atskirai). Be to, nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo) faktą pažymint
Savivaldybės tarybos posėdžio protokole turi būti nurodoma, kas, dėl kokios priežasties ir nuo
kokio klausimo nusišalino, kada išėjo ir kada sugrįžo į posėdžių salę.
2020 m. Savivaldybės tarybos posėdžiuose tarybos nariai pareiškė nusišalinimą 507
atvejais (vienu atveju yra laikomas vieno tarybos nario pareikštas nusišalinimas nuo vieno klausimo
svarstymo), iš jų 306 atvejais nusišalinimas nepriimtas.
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Svarstytų sprendimų projektų ir klausimų dėl nusišalinimų
lyginamoji analizė 2020 metais
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Tarybos narių dalyvavimas Savivaldybės tarybos posėdžiuose 2020 metais
Nariai / Posėdžiai
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A. Banišauskas
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-

92,31

-

G. Bartulis

%

12-22
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-
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-

-

-
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-

-
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D. Dargužis
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-

-
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100
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100
-

V. Karvelis

-

84,62

-

A. Kederys
R. Keturakienė

-

-

84,62

-

84,62

V. Kupstas

100

A. Mickienė

100
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-

-

-

76,92

C. Pacevičius

-

92,31
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D. Ručytė

-
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-
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M. Rukas

100
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-
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100
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A. Vaicekauskas

100
-
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J. Vilionis

-
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76,92
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-
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-

E. Visockas
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-
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-

22
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20

-

-

22
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69,23
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22
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Kaip matyti iš pateiktos Tarybos narių dalyvavimo posėdžiuose suvestinės, nė vieno
posėdžio 2020 metais nepraleido meras Alvydas Vaicekauskas, Tarybos nariai Artūras Buitkus,
Deividas Dargužis, Loreta Jakinevičienė, Vytautas Jonelis, Vaidas Kupstas, Angelė Mickienė,
Henrikas Radvilavičius, Mindaugas Rukas, Simona Vaicekauskaitė-Šalčė.
2020 metais nebuvo nė vieno Savivaldybės tarybos posėdžio, kuriame dalyvautų visi
tarybos nariai. Gali būti, kad tam turėjo įtakos pandemija ir daugybė apribojimų.
Tarybos narių balsavimo aktyvumas
Savivaldybės tarybos darbas ir Savivaldybės posėdžių salėje, ir posėdžiaujant nuotoliniu
būdu vyko gana sklandžiai.
Galima pasidžiaugti, kad, lyginant su 2019 metais, šiek tiek pagerėjo Tarybos narių
aktyvumas balsavimo metu. 2019 metais Tarybos nariai neišreiškė savo nuomonės, t. y. nebalsavo,
svarstomu klausimu 292 kartus, o 2020 metais – 212 kartų.
Savivaldybės tarybos išvažiuojamieji posėdžiai
Labai gaila, kad jau antrus metus iš eilės neįvyko nė vienas išvažiuojamasis Tarybos
posėdis. 2020 metais greičiausiai tai lėmė visame pasaulyje veiklas pristabdžiusi ir / ar pakeitusi jų
pobūdį pandemija.

Savivaldybės tarybos komitetų veikla ir komisijos
2019–2023 m. kadencijos Savivaldybės taryba teikiamiems klausimams preliminariai
nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi
Savivaldybės tarybos, mero sprendimai, buvo sudariusi 5 komitetus: Ekonominės plėtros, finansų ir
investicijų; Sveikatos ir socialinių reikalų; Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto; Bendruomenių ir
kaimo reikalų; Kontrolės.
2020 m. birželio 25 d. Savivaldybės tarybos posėdžio metu Tarybai buvo pateiktas
pareiškimas dėl frakcijos „Prienų naujas kelias“ įregistravimo, kuriame nurodoma, kad šios
frakcijos atstovai tolimesnę veiklą Savivaldybės taryboje tęs susivieniję į frakciją. Minėta frakcija
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sudaryta iš 2019 m. gegužės 10 d. Tarybos posėdyje registruotų dviejų frakcijų – Partijos „Tvarka ir
teisingumas“ frakcijos ir Liberalų frakcijos – atstovų. Atsižvelgiant į tai, kad sumažėjo frakcijų
skaičius Savivaldybės taryboje, 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T3-200 buvo pakeista
Kontrolės komiteto sudėtis, narių skaičių sumažinant nuo 5 iki 4.
Lentelėse pateikiama išsami informacija apie Savivaldybės tarybos komitetus.
Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetai

Bendruomenių ir
kaimo reikalų

Ekonominės
plėtros, finansų ir
investicijų

Kultūros, švietimo,

Sveikatos ir

turizmo ir sporto

socialinių reikalų

Kontrolės

Pirmininkas

Pirmininkas

Pirmininkas

Pirmininkė

Pirmininkas

V. Kupstas

G. Bartulis

D. Dargužis

R. Keturakienė

A. Vaidogas

Pirmininko

Pirmininko

Pirmininko

Pirmininko

Pirmininko

pavaduotojas

pavaduotojas

pavaduotoja

pavaduotojas

pavaduotojas

A. Kederys

H. Radvilavičius

L. Jakinevičienė

V. Bujanauskas

A. Kederys

Komiteto nariai:

Komiteto nariai:

Komiteto nariai:

Komiteto nariai:

Komiteto nariai:

A. Banišauskas

V. Jonelis

A. Buitkus

R. Ivanauskienė

V. Kupstas (iki

M. Rukas

C. Pacevičius

A. Mickienė

V. Karvelis

2020-08-27)

A. Šidlauskas

D. Ručytė

E. Visockas

A. Narvydas

M. Rukas

A. Vaidogas

S. Vaicekauskaitė-

J. Vilionis

Šalčė

E. Visockas

R. Zablackienė

2020 metais komitetų posėdžiai buvo šaukiami prieš kiekvieną Savivaldybės tarybos
posėdį. Atsižvelgiant į tai, kad Tarybos nariams teko prisitaikyti prie naujo posėdžių formato, t. y.
reikėjo išmokti dirbti nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninėmis ryšio priemonėmis, karantino
pradžioje ne visada sklandžiai pavykdavo visiems Tarybos nariams prisijungti ir dalyvauti komitetų
posėdžiuose.
Nepaisant pasikeitusio komitetų darbo pobūdžio, Komitetai aktyviai teikė pasiūlymus dėl
Savivaldybės tarybos sprendimų projektų pakeitimų bei kitų rajono gyventojams aktualių klausimų.
Tačiau išliko ta pati problema kaip ir 2019 metais – komitetų posėdžiuose labai dažnai neiškeliami
ir neišsiaiškinami klausimai dėl Savivaldybės tarybos posėdžiui teikiamų sprendimų projektų, juose
pastebėtų klaidų, o pasiūlymai labai dažnai pateikiami tik Savivaldybės tarybos posėdžio metu,
kada jau dažnai yra sudėtinga įvertinti teikiamų pasiūlymų ar pakeitimų teisėtumą ir tikslingumą.
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Būtent šiai problemai išspręsti buvo priimti Savivaldybės tarybos reglamento pakeitimai, kuriuose
numatyta, kad Tarybos narys dėl teikiamo sprendimo projekto pasiūlymus turi išdėstyti raštu ir,
likus ne mažiau kaip 24 valandoms iki Tarybos posėdžio pradžios, pateikti Tarybos sekretoriui.
Sprendimo priėmimo metu galimos tik pataisos, kurios nepakeičia sprendimo esmės arba kurias
specialistai ir Tarybos nariai gali įvertinti sprendimo projekto pristatymo metu.
Savivaldybės tarybos bei komitetų posėdžiuose dalyvavo ne tik Savivaldybės
administracijos darbuotojai, bet ir kviesti asmenys – švietimo, kultūros, sveikatos apsaugos, sporto,
socialinių įstaigų bei organizacijų, pramonės, verslo įmonių atstovai, gyventojai. Jų išsakyta
nuomonė buvo svarbi svarstant aktualius klausimus ir priimant sprendimus.

Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas
2020 m. Prienų rajono savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius
du kartus vertino administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą Prienų rajono savivaldybėje
(2020-04-03 ir 2020-10-09).
2020 m. buvo parengtos dvi vidaus audito ataskaitos: 2020-04-03 Nr. 10.3-AŽ-001; 202010-09 Nr. 10.3-AŽ-003. Tarybos nariai apie atliktą administracinės naštos mažinimo priemonių
plano vykdymo Prienų rajono savivaldybėje vertinimą buvo informuoti elektroniniu paštu.
Centralizuotas vidaus audito skyrius abiejose 2020 metų audito ataskaitose jau trečius
metus iš eilės vidaus kontrolę įvertino „labai gerai“. Administracinės naštos mažinimo priemonių
vykdyme visa rizika buvo nustatyta ir valdoma, vidaus kontrolės trūkumų nustatyta nebuvo.
Seniūnijų ir skyrių vykdoma administracinė veikla asmenims nesukelia administracinės naštos ir /
ar jos padidėjimo.
Administracinės naštos mažinimo vertinimas yra atliekamas nuo 2015 m. Per šį laikotarpį
Savivaldybės administracija įdiegė pakankamas vidaus kontrolės priemones, užtikrina, kad
administracinių paslaugų teikimo aprašymai Administracijoje būtų viešai skelbiami matomoje ir
lengvai prieinamoje vietoje, kurioje su paslaugų teikimo aprašymais asmenys galėtų susipažinti,
reguliariai peržiūri ir tikslina administracinių paslaugų teikimo aprašymus, atsižvelgdama į
institucijos veiklos ir teisės aktų, reguliuojančių administracinių paslaugų teikimą, pasikeitimus ar
kitas aplinkybes, ir užtikrina, kad administracinių paslaugų teikimo aprašymai būtų skelbiami viešai
Savivaldybės interneto svetainėje. Savivaldybės administracija, ypač karantino laikotarpiu, ėmėsi
priemonių skatinti asmenų kreipimųsi perkėlimą į elektroninę erdvę. Rengiant 2018–2020 metų
strateginį veiklos planą, į jį jau buvo įtrauktos administracinės naštos mažinimo priemonės.
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Kauno regiono plėtros taryba
Kauno regiono plėtros taryba (toliau – Taryba) 2020 metais surengė 1 posėdį, kuris vyko
Raseinių rajono savivaldybės posėdžių salėje 2020 m. liepos 7 d., ir 20 kartų sprendimus priėmė
rašytine procedūra.
Taryba priėmė sprendimus, kuriais buvo pakeisti Kauno regiono projektų sąrašai ir Kauno
regiono plėtros planas iki 2020 metų. Taryba į regiono projektų sąrašą įtraukė naujus projektus, tarp
kurių

ir

projektas

„Prienų

lopšelio-darželio

„Gintarėlis“

dviejų

grupių

infrastruktūros

modernizavimas ir aprūpinimas priemonėmis“.
2020 m. Savivaldybei papildomai skirta lėšų perskirstant kitų Kauno regiono savivaldybių
nepanaudotas lėšas. Gauta papildomų lėšų projektams „Eismo saugumo priemonių diegimas
Revuonos g. Prienų mieste“ ir „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno regione
(Prienų r. ir Birštono savivaldybėse)“.
2020 m. birželio 11 d. priimtas Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo
pakeitimo įstatymas numatė naujų regioninio lygmens kompetencijas turinčių subjektų – regionų
plėtros tarybų – įsteigimą, kurios bus pagrindu užtikrinant efektyvią regioninės politikos sistemą.
Kartu su naujuoju įstatymu regionų plėtros taryboms suteiktas teisinis statusas, sudaryta galimybė
visa apimtimi įgyvendinti viešojo juridinio asmens teises ir pareigas bei išspręsta egzistavusi
neapibrėžtos atsakomybės už regiono tikslų ir uždavinių įgyvendinimo rezultatus problema.
2020 m. spalio 22 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-240 buvo nuspręsta steigti
Kauno regiono plėtros tarybą kartu su Birštono savivaldybe, Jonavos rajono savivaldybe,
Kaišiadorių rajono savivaldybe, Kauno miesto savivaldybe, Kauno rajono savivaldybe, Kėdainių
rajono savivaldybe, Raseinių rajono savivaldybe. 2020 m. spalio 22 d. Savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T3-247 į Kauno regiono plėtros tarybos kolegiją deleguotas Savivaldybės tarybos
narys Gintautas Bartulis.
2020 m. lapkričio 30 d. Kauno miesto savivaldybėje aštuonių savivaldybių merai pasirašė
Kauno regiono plėtros tarybos steigimo sutartį. Pasirašius steigimo sutartį įvyko ir steigiamasis
susirinkimas, jam pirmininkavo Birštono savivaldybės merė N. Dirginčienė. Susirinkimo metu buvo
patvirtinti vieni iš svarbiausių Tarybos veiklos reglamentavimo dokumentų: Tarybos nuostatai,
Tarybos Kolegijos darbo reglamentas bei Tarybos Kolegijos personalinė sudėtis. Naujai steigiamos
Tarybos Kolegiją sudarys 24 nariai iš visų aštuonių savivaldybių.
Tikima, kad šis visų bendras sprendimas padės optimizuoti regioninei politikai skirtų
išteklių panaudojimą, išnaudoti natūraliai egzistuojančius teritorijų ryšius, sudarys sąlygas geriau
atliepti visų regiono gyventojų poreikius ir įgyvendinamų projektų naudą įvertinti ne iš projekto
vykdytojo, bet būtent iš gyventojo perspektyvos. Tarybos tikslas – atstovauti ne atskirų
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savivaldybių, o bendriems viso Kauno regiono ir jo gyventojų interesams nacionaliniu mastu.
Taryba bendrai spręs opiausias Kauno regiono problemas ir sieks konstruktyvios diskusijos su
nacionaline valdžia, ieškant viso regiono plėtrai palankių sprendimų.

Iš kairės: Kėdainių rajono, Jonavos rajono, Kauno rajono, Birštono, Kauno miesto, Kaišiadorių
rajono, Raseinių rajono, Prienų rajono savivaldybių merai po Kauno regiono plėtros tarybos steigimo
sutarties pasirašymo
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II. SAVIVALDYBĖS VEIKLA
2019 m. savivaldybės biudžeto formavimas ir įgyvendinimas
2020 m. prieš tvirtinant savivaldybės biudžetą tradiciškai buvo konsultuojamasi ir
tariamasi tiek su valdančiosios daugumos, tiek su Savivaldybės tarybos opozicijos bei mažumos
atstovais.

Pasitarimas su Savivaldybės tarybos opozicijos bei mažumos atstovais

Savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. posėdyje 21 iš 22 posėdyje dalyvavusių
Tarybos narių balsais buvo priimtas sprendimas Nr. T3-3 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020
metų biudžeto patvirtinimo“. Patvirtintame biudžeto pajamų plane buvo numatyta gauta 28 164 500
tūkst. eurų pajamų. Per metus biudžetas buvo tikslinamas ne vieną kartą ir pajamų planas 2020 m.
pabaigoje padidėjo iki 38 451 000 tūkst. eurų. Beveik visus metus Lietuvoje buvusi sudėtinga
COVID-19 pandeminė situacija bei įvestas karantinas lėmė, kad 2020 m. buvo gauta 69 500 eurų
mažiau pajamų, negu buvo planuota. Bendras 2020 m. pajamų planas įvykdytas 99,8 proc.
(38 381 500 tūkst. eurų). Visgi galima pasidžiaugti, kad nuostoliai tik tokie, nes 2020 m. rugsėjo
mėn. buvo prognozuota, kad Savivaldybė nesurinks daugiau nei 1,7 mln. eurų pajamų.
Paveikslėlyje pavaizduotas savivaldybės biudžeto pajamų įvykdymo palyginimas (tūkst.
eurų).
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2020 m. buvo surinkta 95,87 proc. mokesčių (637 900 eurų mažiau, negu buvo planuota):
•
gyventojų pajamų mokesčio – 94,6 proc. (790 600 eurų mažiau, negu buvo planuota);
•
žemės mokesčio – 127,8 proc. (111 500 eurų daugiau, negu buvo planuota);
•
paveldimo turto mokesčio – 54,4 proc. (4 100 eurų mažiau, negu buvo planuota);
•
nekilnojamojo turto mokesčio – 114,4 proc. (46 200 eurų daugiau, negu buvo
planuota);
•
mokesčio už aplinkos teršimą – 97,0 proc. (900 eurų mažiau, negu buvo planuota).
Gauta 278,9 tūkst. eurų daugiau dotacijų ir surinkta 85,7 tūkst. eurų daugiau pajamų už
prekes ir paslaugas bei turtą, nei buvo planuota. 2020 m. išskirtiniai tuo, kad materialiojo ir
nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas įvykdytas 470,55 proc., t. y. gauta net 203,8 tūkst.
eurų daugiau pajamų, nei planuota. Didžiąją dalį šių pajamų sudarė lėšos, gautos už parduotus
pastatus: buvusį „Revuonos“ viešbutį Prienuose, Pagirmuonio dvarą Pakuonio k., pastatą – mokyklą
Paprūdžių k.
Savivaldybės pajamų įvykdymo struktūra (proc.).
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Daugiausia asignavimų 2020 m. teko švietimui – 34,55 proc. (13310,8 tūkst. eurų),
poilsiui, kultūrai ir religijai – 20,75 proc. (7993,9 tūkst. eurų), socialinei apsaugai – 15,15 proc.
(5836,3 tūkst. eurų), ekonomikai – 9,70 proc. (3737,4 tūkst. eurų), bendroms valstybės paslaugoms
– 8,65 proc. (3335,4 tūkst. eurų), aplinkos apsaugai – 4,39 proc. (1690,8 tūkst. eurų), būstui ir
komunaliniam ūkiui – 2,12 proc. (816,9 tūkst. eurų), viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 1,89
proc. (727,1 tūkst. eurų), sveikatos priežiūrai – 1,95 proc. (752,6 tūkst. eurų), finansinių
įsipareigojimų vykdymo išlaidoms (paskolų grąžinimui) – 0,77 proc. (296,5 tūkst. eurų), gynybai –
0,08 proc. (29,6 tūkst. eurų). Palyginus su 2019 m. skirtais asignavimais, 2020 m. ženkliai (beveik 3
mln. eurų) išaugo asignavimai poilsiui, kultūrai ir religijai. Toks pokytis susijęs su lėšomis,
skirtomis Prienų kultūros ir laisvalaikio centro rekonstrukcijai ir baseino Prienuose statybai.
Savivaldybė 2020 m. paėmė 29 300 eurų ilgalaikę paskolą investiciniam projektui „Eismo
saugumo priemonių diegimas „Revuonos“ gatvėje Prienų mieste“ įgyvendinti. Per 2020 m. buvo
grąžinta dalis paskolų, t. y. 296 500 eurų. Negrąžintų paskolų likutį 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė
2 256 000 eurų.
Savivaldybės skola 2020 m. pabaigoje – 2 657 200 eurų. Per 2020 metus Savivaldybės
mokėtinos sumos sumažėjo 511 400 eurų.
Savivaldybės skolos pokytis 2018–2020 m.
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Savivaldybės biudžeto lėšos, kaip ir kiekvienais metais, paskirstytos septynioms
programoms: Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo, Socialinės paramos ir sveikatos
apsaugos paslaugų kokybės gerinimo, Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos
aktyvinimo, Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo ir valdymo tobulinimo, Aplinkos
apsaugos, verslo rėmimo ir kaimo plėtros, Viešosios infrastruktūros ir priežiūros plėtros bei
Investicijų.
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Švietimo veikla ir mokymosi aplinka
2020 m. balandžio 9 d. Prienų rajono savivaldybės sprendimu Nr. T3-61 „Dėl Prienų
rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T3-124 „Dėl Prienų rajono
savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“
buvo pritarta Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkai. Nuo 2020 m.
rugsėjo 1 d. mokykla buvo reorganizuota prijungiant prie Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos kaip
Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos Naujosios Ūtos daugiafunkcį centrą. Šis sprendimas priimtas dėl
vis mažėjančio mokinių skaičiaus Naujosios Ūtos pagrindinėje mokykloje. 2019–2020 mokslo
metais visi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programas besimokantys
mokiniai mokėsi jungtinėse klasėse, 9 klasė nesukomplektuota, 10 klasės komplektas nesiekė
mažiausio sąlyginės klasės mokinių skaičiaus (yra 4 mokiniai), todėl buvo iš dalies finansuojamas
Savivaldybės biudžeto lėšomis. Dėl mažėjančio mokinių skaičiaus ir LR Vyriausybės svarstymų
uždrausti formuoti jungtines klases mokyklose panašių sprendimų ateityje gali tekti priimti ir
daugiau.
2020–2021 mokslo metus Prienų rajono savivaldybėje pradėjo 11 bendrojo ugdymo
mokyklų (4 gimnazijos, 6 pagrindinės ir 1 progimnazija), 4 neformaliojo švietimo mokyklos (3
meno ir 1 sporto), 3 lopšeliai-darželiai ir 1 švietimo pagalbos įstaiga.
2020–2021 mokslo metais Prienų r. savivaldybėje mokosi 2498 1–12 klasių mokiniai
(2019 m. – 2511) , 217 priešmokyklinukų (2019 m. – 211) ir 719 ikimokyklinio amžiaus vaikų
(2019 m. – 738).
Nors išlieka 1–12 klasių mokinių skaičiaus mažėjimo tendencija, pastaraisiais metais ji
nėra stipri, mokinių skaičiaus sumažėjimas, lyginant su praėjusiais mokslo metais, – 13 mokinių.
Pagal Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimą Nr. T3-202
„Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T3-63 „Dėl klasių,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose
2019–2020 mokslo metais patvirtinimo“ pakeitimo“ mokyklose veikia 154 klasių komplektai (2019
m. – 160), įskaitant suaugusiųjų, jaunimo, specialiųjų, lavinamųjų ir socialinių įgūdžių ugdymo
klasių komplektus.
Klasių komplektavimas 2020 metais, lyginant su ankstesniais 2019 metais, pagerėjo.
Didžiąja dalimi tai lėmė Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos reorganizavimas bei šiek tiek
padidėjęs mokinių skaičius pradinėse klasėse, taip pat – kai kuriose klasėse pagrindinio ugdymo
pakopoje.

21
Mokymo lėšų iš viso skirta 6 985 000 Eur (2019 m. – 6 103 300 Eur). Savivaldybės
biudžeto lėšų bendrojo ugdymo įstaigoms išlaikyti skirta 3 159 800 Eur (2019 m. – 5 240 500 Eur).
Iš viso vieno mokinio ugdymui 2020 m. buvo skirta 2 782 Eur (2019 m. – 3 010 Eur).
Prienų r. savivaldybė neformaliajam švietimui finansuoti 2020 m. skyrė 1 219 300 Eur (iš
jų savivaldybės lėšų – 1 022 800 Eur) (2019 m. – 1 230 100 Eur). Ikimokykliniam ugdymui 2020
m. skirta 1 650 300 Eur (iš jų savivaldybės lėšų – 960 400 Eur) (2019 m. – 1 487 100 Eur).
Pagal ikimokyklinio ugdymo programą ugdomų vaikų skaičius 2020 m. šiek tiek sumažėjo
(19 vaikų). Manome, kad tam turėjo įtakos COVID-19 pandemija ir jos metu galioję apribojimai,
dalis tėvų ieškojo vaikų priežiūros namuose galimybių, tikėdamiesi, kad taip bus saugiau.
Ikimokyklinio amžiaus vaikų kaita švietimo įstaigose 2018–2020 m.
738
740
735
730
725

719

719

720
715
710
705
2018 m.

2019 m.

2020 m.

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. T3-245 „Dėl
Mokesčio už vaikų išlaikymą Prienų rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir
priešmokyklinį ugdymą, tvarkos aprašo patvirtinimo“ minėtas aprašas buvo išdėstytas nauja
redakcija. Nauja aprašo redakcija papildyta keliomis nuostatomis:


Socialinės paramos mokiniams įstatymui įteisinus nuostatą, kad mokiniai, kurie mokosi
mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą, turi teisę į nemokamus pietus,
nevertinant gaunamų pajamų, apraše numatytas mokestis už priešmokyklines grupes
lankančių vaikų išlaikymą sumažintas;



atsižvelgiant į ikimokyklinio ugdymo grupes lankančių vaikų tėvų pageidavimus
detalizuota, kad fiksuotas mėnesio 5 Eur mokestis nemokamas vasaros ar vaiko ligos metu,
jei vaikas nelanko švietimo įstaigos visą mėnesį;
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numatyta, kad fiksuotas mėnesio 5 Eur mokestis nemokamas tuo atveju, kai Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu vaikui paskiriamas privalomas ikimokyklinis
ugdymas;



numatyta, kokia tvarka fiksuotas mėnesio 5 Eur mokestis mokamas, kai vaikas keičia
švietimo įstaigą nesibaigus mėnesiui;



atsisakyta mokesčio už vaikų išlaikymą lengvatos, kai vaikas yra įvaikintas, kadangi šiuo
atveju pradeda galioti šeimai taikomos lengvatos.
Formalųjį švietimą papildančias ir neformaliojo švietimo meninio ugdymo programas

įgyvendina rajono meno ir muzikos mokyklos, sportinio ugdymo programas – Prienų rajono
savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras. Šiose mokyklose ugdomų vaikų ir suaugusių asmenų
skaičius dėl nuotolinio ugdymo karantino metu 2020 metais sumažėjo iki 742 mokinių (2019 m. −
882 mokiniai).
Lentelėje pateikiamas neformaliojo švietimo mokyklas lankančių asmenų skaičiaus pokytis
Prienų meno mokykla
Prienų r. Veiverių A. Kučingio meno mokykla
Prienų r. Jiezno muzikos mokykla
Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir
sporto centras
Iš viso:

2017 m.
303
107
95

2018 m.
278
112
89

2019 m.
282
115
74

2020 m.
262
106
65

322

401

411

309

827

880

882

742

Meno ir muzikos mokyklų mokinių skaičius 2020 m. sumažėjo dėl du kartus paskelbto
karantino, kurio metu, tėvams sutikus, vaikai ugdomi nuotoliniu būdu. Kai kurie tėvai nesutiko, kad
jų vaikai būtų ugdomi nuotoliniu būdu. Kita mažėjimo priežastis – didesnė meninių veiklų pasiūla,
kurias organizavo neformaliojo vaikų švietimo teikėjai, gaunantys tikslinį neformaliojo vaikų
švietimo finansavimą.
Kūno kultūros ir sporto centro auklėtinių skaičiaus mažėjimo tendencijai įtakos turėjo tai,
kad 2020–2021 m. m. nevyksta dziudo treniruotės, nes du sporto centre dirbę dziudo treneriai išėjo
iš darbo. Remiantis sporto centro direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita, 2019 m. pabaigoje dziudo
treniruotes lankė 54 mokiniai. Taip pat sumažėjo mokinių krepšinio ir futbolo sporto šakose.
Neformaliojo vaikų švietimo (toliau NVŠ) būrelius mokyklose lankė 1412 mokinių, t. y.
56,5 proc. nuo bendrojo 2020–2021 mokslo metų mokinių skaičiaus (praeitais metais lankė 1 464
mokiniai, t. y. 58 proc.).
2019 metais iš ES struktūrinių fondų buvo gauta 91 000 eurų, kurie skirti projektui
„Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ vykdyti. Kadangi karantino metu sumažėjo
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nuotoliniu būdu ugdomų mokinių skaičius, buvo panaudota 81 471 euras. 2020 m. buvo
akredituotos 24 neformaliojo vaikų švietimo programos, kurias parengė 19 neformaliojo vaikų
švietimo teikėjų. Tiesioginiu būdu buvo ugdomi 885 mokiniai. Karantino metu buvo ugdoma
mažiau mokinių – 650. Šias programas 2020 m. lankė 35,4 proc. rajono mokinių (2019 m. – 35,8
proc.).
Prienų rajono savivaldybės taryba 2020 m. pritarė visų 19 Prienų rajono švietimo įstaigų
metų veiklos ataskaitoms. Ataskaitos refleksinių pokalbių metu aptartos su vadovu dalyvaujant
merui, mokyklos kuratoriui ir Švietimo ir sporto skyriaus vedėjui.
Dėl COVID-19 pandemijos neįvyko visi suplanuoti švietimo įstaigų vadovų ir pavaduotojų
ugdymui pasitarimai, įskaitant ir tradicinį išvažiuojamąjį pasitarimą gruodžio mėnesį. Tačiau
pradėtos naujos tradicijos – kiekvieną savaitę nuotoliniu būdu vykstantys pasitarimai, kuriuose
aptariamos kasdienės aktualijos bei svarbiausi švietimo klausimai. Kartą per mėnesį šiuose
pasitarimuose dalyvaudavo ir meras A. Vaicekauskas.

Tradicinės Tarptautinės mokytojų dienos šventės dėl pandeminės situacijos nebuvo, todėl
spalio 2–7 d. Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas ir Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas
R. Zailskas aplankė visų mokyklų bendruomenes ir pasveikino Prienų rajono savivaldybės
konkurso „Metų mokytojas“ nominantus, įteikė padėkas ir dovanas. 2020 Metų mokytoja išrinkta
Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Danutė
Baranauskienė.
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2020 m. toliau vyko aktyvi projektinė veikla švietimo srityje.
Buvo baigtas įgyvendinti Švietimo ir sporto skyriaus parengtas ir 81 448,00 eurų dotaciją
laimėjęs „Erasmus+“ programos projektas „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant
mokinių mokymosi pasiekimus“.
Taip pat vykdytos Švietimo ir sporto skyriaus parengto ir 160 309,00 eurų dotaciją
laimėjusio „Erasmus+“ programos strateginės partnerystės projekto „Šiuolaikiški mokymo(si) ir
vertinimo metodai – kelias į asmeninę pažangą“ veiklos. Sausio 2 d. organizuotas pasitarimasseminaras „Refleksijos ir įsivertinimo metodai, siekiant mokinių pažangos“, vasario 17–21 d. 14
žmonių komanda iš Prienų miesto mokyklų ir Švietimo ir sporto skyriaus kartu su 6 Ispanijos
atstovais dalyvavo „Erasmus+“ programos strateginės partnerystės projekto „Šiuolaikiški
mokymo(si) ir vertinimo metodai – kelias į asmeninę pažangą“ mokymuose Portugalijoje.
2020 m. laimėtas 146 301,00 eurų finansavimas tarptautiniam „Erasmus+“ programos
projektui „Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link poveikio“, kuris bus įgyvendinamas 2020–
2022 m. kartu su visomis rajono bendrojo ugdymo mokyklomis ir lopšeliais-darželiais. Šio projekto
tikslas – sukurti mokinių mokymuisi palankią mokyklų emocinę aplinką, sudarant sąlygas
konsorciumo nariams įgyti reikiamų žinių ir įgūdžių tenkinti nepalankaus socialinio, ekonominio,
kultūrinio konteksto sąlygotus mokinių poreikius.
Mokinių mokymo plaukti programoje 2020 metais dalyvavo kai kurių savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklų 2 klasių mokiniai, juos pakvietė dalyvauti programoje baseinai, gavę
Plaukimo federacijos finansavimą. Visi norintys pasinaudoti šia programa pradinukai negalėjo ir
nebuvo poreikio skirti Savivaldybės lėšų, nes nebuvo pakankamai vietų baseinuose. Planuojame,
kad programa bus įgyvendinama 2021 metais, atidarius baseiną Prienuose. Tam numatytas pradinis

25
finansavimas mokyklų biudžetuose, o programoje galės dalyvauti visi norintys pradinių klasių
mokiniai.
2020 m. gabiems ir talentingiems mokiniams skatinti savivaldybės biudžete buvo numatyta
5 000 eurų. Dėl karantino neįvykus tarptautiniams konkursams ir rajoniniam renginiui
„Pasidžiaukime kartu“, 2020 metais gabių vaikų skatinimui ir rėmimui panaudota tik 2 000 eurų.
2020 m. studijų rėmimo programai skirta 3000 Eur. Dėl COVID-19 situacijos pirmas
kvietimas buvo atšauktas. Antruoju kvietimu kreipėsi 7 studentai. Visiems skirta maksimali suma –
po 156 Eur. Bendra panaudota studijų rėmimo programos suma 1092 Eur. Besikreipiančių studentų
kiekvienais metais vis mažėja. Daugeliui nėra patraukli skiriama maksimali suma, kuri, studentų
nuomone, yra per maža. Visgi svarstymai dėl didesnės paramos iš savivaldybės biudžeto skyrimo
galėtų būti pradėti, jeigu rastume būdų užsitikrinti, kad po studijų studentas grįžtų dirbti į Prienų
rajoną.
Vaikų socializacijos programoms iš savivaldybės biudžeto buvo skirta 6 000 eurų. Šios
lėšos paskirtos devynioms Prienų r. bendrojo ugdymo mokykloms ir Prienų meno mokyklai. Pagal
šią programą organizuotose 3–5 dienų dieninėse stovyklose, kuriose edukacinių išvykų, sporto
varžybų, koncertų, akcijų ir kitų neformalių užsiėmimų metu buvo lavinami mokinių bendravimo,
sveikos gyvensenos įgūdžiai, formuojama pozityvi pasaulėžiūra, skatinamas kūrybiškumas,
plečiamos asmeninės pažinimo kompetencijos, dalyvavo 755 mokiniai iš mažas pajamas gaunančių
ar socialiai apleistų šeimų.
Dėl COVID-19 pandemijos atšaukus respublikinę Dainų šventę, jai organizuoti numatytos
lėšos buvo paskirstytos visoms savivaldybėms vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo
vaikų švietimo veikloms organizuoti. Savivaldybei buvo skirta 61 400 eurų. Šios lėšos buvo skirtos
9 bendrojo ugdymo mokykloms, 2 neformaliojo vaikų švietimo mokykloms, Prienų socialinių
paslaugų centrui bei 14 kitų NVŠ teikėjų. Liepos–spalio mėnesiais buvo sėkmingai įvykdytos 26
programos: organizuotos 3 stovyklos ir 69 edukacinės, kultūrinės veiklos, kuriose dalyvavo 865
mokiniai (iš jų – 35 proc. mokinių, turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių
dėl negalios ir gaunančių socialinę paramą).
2019–2020 m. m. rajono mokyklose mokėsi 298 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys
mokiniai (praeitais mokslo metais – 356), 14 iš jų ugdomi ikimokyklinio ugdymo įstaigose
(praeitais mokslo metais – 21). Šioje srityje mokykloms pagalbą teikia Prienų švietimo pagalbos
tarnyba. Šie mokslo metai buvo išskirtiniai, nes dėl pandemijos keitėsi mokymosi modelis, reikėjo
adaptuotis prie karantino sąlygų, todėl tiek mokiniams, tiek mokytojams prireikė daugiau
psichologinės pagalbos.
Švietimo pagalbos tarnyba ir toliau tęsia Trečiojo amžiaus universiteto veiklą. Šis
universitetas per savo gyvavimo metus tapo itin populiarus tarp senjorų ir vidutinio amžiaus
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žmonių, kuriems patinka aktyviai ir turiningai leisti laisvalaikį, plėsti akiratį, susitikti su įdomiais
žmonėmis. 2020 m. buvo planuota tęsti dar 2019 m. pradėtą įgyvendinti TAU Sveikos gyvensenos,
dvasinio tobulėjimo ir saviraiškos programą, kurią lankė 200 rajono gyventojų. Deja, TAU sustabdė
savo veiklą dėl pandemijos.
2020 m. naujai kadencijai paskirti Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos direktorius
Stasys Valančius ir Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos direktorė Rasa Žilinskienė, priimta
nauja Prienų meno mokyklos direktorė Aida Pūraitė-Jankauskė. Iš direktoriaus pareigų pasitraukė
ilgametė Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktorė Renata Liagienė.
2020 m. kovo 2 d. Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ administracija pakvietė į savo
įsikūrimo naujose patalpose šventę. Lopšelis-darželis darbą pradėjo naujose, spalvingose, šviesiose,
moderniai įrengtose patalpose ir pasipildęs dviem naujom grupėm.

Kiekvienais metais stengiamės pagerinti darželių ir mokyklų infrastruktūrą bei pastatų
būklę. 2020 m. buvo įrengtos žaidimų aikštelės Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ Strielčių
skyriaus ir Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos kiemuose. Savivaldybės biudžeto lėšomis buvo
įrengti nauji kiemo vartai, atliktas korpusų jungiamojo koridoriaus remontas Prienų lopšelyjedarželyje „Pasaka“, suremontuota Pieštuvėnuose esančio lopšelio-darželio pastato ir buvusios
Užuguosčio mokyklos sporto salės stogų danga, Skriaudžių mokyklos-darželio ikimokyklinio
ugdymo skyriaus tvora, Pakuonio pagrindinės mokyklos aktų salė, atliktas Veiverių Tomo Žilinsko
gimnazijos kabinetų remontas, Balbieriškio pagrindinėje mokykloje įrengta nauja katilinė,
išasfaltuotas privažiavimas prie mokyklos.
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Prienų l.-d. „Gintarėlis“ Strielčių skyriaus vaikų žaidimų aikštelė

Investiciniai projektai. Mokymosi aplinkos gerinimas
2020 m. baigtas įgyvendinti projektas „Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos sporto aikštyno
Kęstučio g. 45, Prienuose, atnaujinimo darbai“ (bendra projekto vertė 263 329, iš jų
savivaldybės biudžeto lėšos – 52 666 Eur). Rekonstrukcijos metu įrengta dirbtinių dangų futbolo
aikštelė ir bėgimo takai. Taip pat įrengta šuoliaduobė, rutulio stūmimo (zona) sektorius, lietaus
vandens surinkimo ir nuvedimo į esamus lietaus nuotekų tinklus sistema, treniruočių laipteliai bei
futbolo vartai.

Baigtas įgyvendinti projektas „Daugiafunkcio sporto aikštyno įrengimas ir teritorijos
sutvarkymas Pakuonyje“, kuriam pritarta Savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu
Nr. T3-311 (bendra projekto vertė – 85063 Eur, iš jų savivaldybės biudžeto lėšos – 17 886 Eur,
papildomai iš savivaldybės biudžeto buvo skirta 16 0000 Eur, nes projekto biudžetas nepadengė
visų išlaidų). Projekto metu rekonstruotas Pakuonio pagrindinės mokyklos sporto aikštynas,
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aptverta mokyklos teritorija. Tvarkant sporto aikštyną įrengtos krepšinio ir tinklinio aikštelės,
šuoliaduobės, futbolo aikštelė, bėgimo takas, įrengtas apšvietimas, įsigytas sportinis inventorius.
Savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T3-144 pritarta projektui
„Prienų r. Stakliškių gimnazijos (Prienų g. 8, Stakliškės, Prienų r.) pastato modernizavimas“.
2020 m. šis projektas buvo tęsiamas. Iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos Valstybės investicijų programos buvo gauta 90 tūkst. Eur. Suremontuota dalis patalpų,
pakeisti radiatoriai, praustuvai ir kita san. mazgų technika, įrengta gaisrinė signalizacija.
Savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T3-285 pritarta projektui
„Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ dviejų grupių infrastruktūros modernizavimas ir
aprūpinimas priemonėmis“. 2020 m. pateikta paraiška Centrinei projektų valdymo agentūrai,
pasirašyta finansavimo sutartis. Taip pat parengtas paprastojo remonto aprašas, parengti ir su CPVA
suderinti rangos darbų pirkimo dokumentai. Rangos darbai prasidės 2021 m.

Kultūra, sportas, bendruomenių ir jaunimo veikla, turizmas

Kultūros, sporto ir bendruomenių veikla, jų rėmimas
2020 m. buvo neįprasti, kupini iššūkių. Visoms kultūros įstaigoms teko prisitaikyti prie
darbo karantino, o vasaros laikotarpiu ekstremalios situacijos sąlygomis. Daugelis kultūros renginių
visame rajone buvo atšaukti, kultūros centrai rengė koncertus ir kitus renginius virtualioje erdvėje.
2020 m. kultūros įstaigos dalyvavo Lietuvos kultūros tarybos, Lietuvos nacionalinio
kultūros centro bei Kultūros ministerijos skelbiamuose konkursuose. Kultūros įstaigos gavo
finansavimą renginiams, kūrybinėms dirbtuvėms bei instrumentams įsigyti. Savivaldybė iš viso
skyrė 9970 Eur kofinansavimą šiems projektams.
2020 m. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje įdiegta Aklųjų ir
silpnaregių paketo techninė įranga. Prienų krašto muziejui Kultūros rėmimo fondas skyrė 14 200
Eur projektui „Visuomenės galimybių susipažinti su Prienų krašto muziejaus ekspozicijomis plėtra,
perkeliant jas į skaitmeninę erdvę bei sukuriant virtualųjį ekspozicijų bei jo padalinių turą“.
2020 metais Šilavote atidaryta interaktyvi ekspozicija „Laisvės kovos Šilavoto krašte“, o
pastatas, kuriame įrengta ekspozicija, įtrauktas į kultūros paveldo objektų sąrašą. 2020 m. spalio
16 d. Prienų krašto muziejaus kepamai duonai suteiktas tautinio paveldo produkto sertifikatas.
2020 m. priemonei „Nevyriausybinių organizacijų veiklos aktyvinimas“ įgyvendinti skirta
38 454 Eur. Finansavimas skirtas rajono nevyriausybinėms organizacijoms – veiklai vykdyti,
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projektams pagal teiktas paraiškas įgyvendinti, asociacijų steigimo išlaidoms bei komunalinėms
išlaidoms kompensuoti, projektams iš kitų šaltinių kofinansuoti, viešosioms erdvėms tvarkyti.
Iš priemonės „Nevyriausybinių organizacijų veiklos aktyvinimas“ nevyriausybinių
organizacijų teiktoms projektų paraiškoms finansuoti skirta 8 000 Eur, finansuota 17 projektų.
Nevyriausybinių organizacijų steigimo, komunalinėms išlaidoms bei laimėtiems projektams
kofinansuoti buvo skirta 16 133 Eur pagal atskiras 10 asociacijų paraiškas.
2020 metais Kultūros, turizmo ir jaunimo skyrius kuravo Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų
veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.
Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinėms organizacijoms buvo skirta 17 965 Eur, šios lėšos,
atsižvelgiant į išplėstinių seniūnaičių sueigų protokolinius siūlymus, buvo paskirstytos 9 rajono
nevyriausybinėms organizacijoms. Atsižvelgus į šios priemonės lėšų panaudojimo tendencijas,
2020 m. Savivaldybė visiems viešųjų erdvių tvarkymo projektams skyrė papildomai tokią pačią
sumą, kokia buvo gauta iš ministerijos. Balbieriškio seniūnijoje buvo atnaujinta parke esanti vaikų
žaidimų aikštelė, sutvarkytos erdvės Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto seniūnijose –
įrengti takai, pasodinti dekoratyviniai augalai, restauruoti ar naujai pastatyti suoleliai, Stakliškėse
pagrindinėje aikštėje buvo iškloti šaligatviai, o Prienų seniūnijos viešosiose erdvėse įrengti
stacionarūs lauko teniso stalai. Iš viso iš savivaldybės biudžeto viešųjų erdvių projektams finansuoti
buvo paskirta 14 323 Eur (detalesnė informacija pateikta lentelėje).

Eil.
Nr.

Pareiškėjas

Projekto pavadinimas

1.

Vyšniūnų bendruomenė

„Stakliškių Liepų gatvės aikštės atnaujinimas“

1612

2.

Paprienės bendruomenė

„Sportas vienija ir artina“

6145

3.

Išlaužo seniūnijos kaimų
bendruomenė

„Išlaužo parko poilsinės zonos gerinimas“

1333,42

4.

Kaimo bendruomenė
„Balbieriškis“

„Viešosios erdvės atnaujinimas Balbieriškio
parke“

1690,94

5.

Naujosios Ūtos kaimo
bendruomenė

„Viešųjų erdvių sutvarkymas prie Naujosios
Ūtos laisvalaikio salės“

944

6.

Pakuonio krašto bendruomenė

1310

7.

Bendruomenė „Jiestrakis“

„Viešosios erdvės Aušros gatvėje pritaikymas
Pakuonio krašto gyventojų poreikiams“
„Viešosios erdvės ties įvažiavimu į Šilavotą
sutvarkymas“
Iš viso:

Skirtos
lėšos, Eur

1287
14323

30

Iš programos priemonės „Prienų rajono ir miesto VVG vietos plėtros projektų
finansavimas“ vietos plėtros projektams

įgyvendinti skirta 19 723,24

Eur 6 rajono

nevyriausybinėms organizacijoms.
Religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo priemonei įgyvendinti 2020 m. skirta 34 000
Eur. 2020 m. dalinai finansuotos Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos ir
Jiezno Šv. Arkangelo Mykolo ir šv. Jono Krikštytojo parapijos pateiktos paraiškos maldos namų
remonto darbams. Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčios vidaus patalpų tvarkybos (remonto,
restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo) darbams pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto
sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programą „Vidaus
patalpų tvarkybos (remonto, restauravimo, avarijos grėsmės pašalinimo) darbai“ skirta 30 000 Eur.
2019 m. lapkričio 27 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-279 buvo
patvirtintas Kūno kultūros ir sporto veiklos aktyvinimo programos lėšų skyrimo ir panaudojimo
tvarkos aprašas. Aprašo tikslas – sudaryti sąlygas kūno kultūros ir sporto organizacijoms bei
fiziniams asmenims siekti fizinio aktyvumo ir aukšto meistriškumo sporto srityje, stiprinti visiems
savivaldybės gyventojų socialiniams sluoksniams teikiamų sporto paslaugų prieinamumą ir
pozityvų požiūrį į sporto reikšmę sveikatai. Aprašas skirtas Kūno kultūros ir sporto veiklos
populiarinimo programai įgyvendinti. Savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr.
T3-267 atnaujintas šios priemonės aprašas – pakeistas pavadinimas į „Fizinio aktyvumo ir sportinės
veiklos skatinimas“ (kad atitiktų LR sporto įstatymo terminologiją), supaprastintas paraiškų
teikimas bei patikslinta paraiškų vertinimo tvarka. Atsižvelgiant į pandeminę situaciją tiek
Lietuvoje, tiek Prienų rajone bei karantino sąlygas 2020 m. projektams buvo skirta 6 040 Eur,
paramą gavo 15 sporto organizacijų.
2020 balandžio 30 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-102
patvirtintas Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų sporto projektų
finansavimo tvarkos aprašas. Aprašo tikslas – skatinti aukšto meistriškumo sportą ir sudaryti
sąlygas Lietuvos aukščiausiose lygose žaidžiantiems (besivaržantiems) Prienų rajono savivaldybės
komandinių žaidimų ir individualių sporto šakų atstovams siekti kokybinių ir kiekybinių sporto
rezultatų. Aprašas skirtas sporto projektų finansavimo priemonei įgyvendinti. Pagal šią programą
finansavimas skirtas VšĮ Krepšinio sporto klubui „Prienai“ ir VšĮ Stakliškių sporto klubui.
Savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T3-297 patvirtintas Prienų
rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų
atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas. Šis aprašas įtvirtino galimybę Prienų rajono gyventojams
spręsti, kaip panaudoti dalį savivaldybės biudžeto lėšų. Toks gyventojų įtraukimas į savivaldybės
valdymą yra vadinamas dalyvaujamuoju biudžetu. Gyventojai galės patys siūlyti idėjas, kaip gerinti

31
gyvenamąją aplinką, ir išrinkti labiausiai patikusias. Tikimasi tokiu būdu ne tik sukurti patrauklesnę
ir patogesnę gyvenamąją aplinką, bet ir didinti skaidrumą ir pasitikėjimą Savivaldybe, skatinti
bendruomenių iniciatyvas, ieškoti naujų ir efektyvių gyventojų ir Savivaldybės bendradarbiavimo
formų.
Vasario 7 d. Prienų arenoje pagerbti geriausi 2019 m. Prienų rajono sportininkai. Šventinio
renginio metu buvo apdovanota daugiau kaip 150 sporto bendruomenės atstovų, kuriuos atrinko
Prienų r. savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė. Už auklėtinių pasiektus aukštus
rezultatus taip pat apdovanota 13 trenerių.

Savivaldybės meras A. Vaicekauskas su sportininkų treneriais

Dėl COVID-19 pandemijos ir įvesto karantino Prienų rajono savivaldybės konkursas
„Metų kultūros darbuotojas“ buvo atšauktas.

Turizmo skatinimas ir paveldo objektų tvarkymas
Turizmo veiklos skatinimui 2020 m. savivaldybės biudžete buvo skirti 55 000 Eur.
Panaudota – 23 590 Eur. Turizmo veiklos skatinimo priemonėje buvo numatytos lėšos Turizmo ir
verslo informacijos centro veiklai, tačiau dėl prasidėjusios COVID-19 pandemijos nutarta centro
veiklą pradėti vykdyti 2021 m.
2020 m. sausio 24–26 dienomis Prienų rajono savivaldybė penktą kartą dalyvavo
„Litexpo“ parodų ir kongresų centre vykusioje tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio
parodoje „Adventur 2020“. Parodos tema ir akcentas buvo sveikatos turizmas. Parodoje buvo
pristatytos Prienų krašto muziejaus organizuojamos ekskursijos bei edukacijos, Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešoji biblioteka, Prienų r. savivaldybėje veikiančios kaimo turizmo sodybos ir
kitos apgyvendinimo paslaugas teikiančios įstaigos, turistiniai maršrutai, Prienų rajono savivaldybės
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visuomenės sveikatos biuro veiklos ir edukacijos, maitinimo įstaigos bei reprezentuotas Prienų
kraštas.

Prienų r. savivaldybės stendas turizmo ir laisvalaikio parodoje ADVENTUR 2020

2020 m. dviračių take Prienai–Vazgaikiemis baigtos įrengti 9 informacinių rodyklių
sistemos bei 2 informacinių rodyklių sistemos dviračių take, kuris jungia Birštono ir Prienų rajono
savivaldybes. Taip pat naujomis krypties rodyklėmis papildytos jau anksčiau įrengtos informacinių
rodyklių sistemos, esančios Prienų mieste. Iš viso įrengta dar 11 naujų rodyklių sistemų ir 82
rodyklės, nurodančios kryptį į lankytinus objektus. Paprienėje, prie naujojo dviračių tako, įrengtas
informacinis stendas su Prienų miesto žemėlapiu ir lankytinais objektais. Bendradarbiaujant su
Camino Lituano organizatoriais, rodyklėmis suženklinta Šv. Jokūbo kelio dalis, esanti Prienų
rajone.

Rodyklių sistemos Prienų mieste

Liepos 25 d. vyko jau 5-asis pėsčiųjų žygis Nemuno kilpomis. Žygyje startas ir finišas
šiemet buvo Pociūnų aerodrome. Žygyje dalyvavo ir Savivaldybės komanda.
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Savivaldybės komanda pėsčiųjų žygyje Nemuno kilpomis

Rugsėjo mėn. Prienų rajone lankėsi portalų lrt.lt, delfi.lt, 15min.lt, lrytas.lt žurnalistų
komandos. Jie aplankė Prienų krašto kultūrinius objektus, ūkininkus bei pasirinktus verslininkus.
Aplankytos vietos buvo aprašytos straipsniuose, pristatytos Lietuvos radijo klausytojams laidose
„Atrask Lietuvą“. Lapkričio 7 d. „Lietuvos ryto“ televizijos laida „Lietuvos miestai“ kvietė į
kelionę po Prienų kraštą, parengti du Prienų miestą ir rajoną reprezentuojantys filmai.

2020 m. buvo išrinktas Prienų krašto turistinis ženklas. Naujasis ženklas – tai Prienų r.
savivaldybės, Vilniaus dailės akademijos (VDA) Kauno fakulteto Grafinio dizaino katedros ir
Prienų kultūros ir laisvalaikio centro bendradarbiavimo rezultatas. 22 VDA Kauno fakulteto
grafinio dizaino studentai, padedami 4 dėstytojų bei grafinio dizaino specialistų, sukūrė daugiau
kaip 35 turistinius ženklus, iš kurių 7 buvo atrinkti kaip geriausiai atskleidžiantys Prienų krašto
išskirtinumą. Studentų projektai buvo pateikti visuomenei vertinti. Iš pateiktų variantų buvo atrinkti
daugiausia balsų surinkę 3 darbai, kuriuos vertino ir nugalėtoją išrinko Prienų r. savivaldybės mero
potvarkiu sudaryta darbo grupė. Bendru sutarimu nugalėtoju pripažintas ketvirto kurso studentės
Eglės Baltrušytės Baltrušaitytės ženklas (darbo vadovai: lekt. Egidijus Valentinavičius, diz. Evelina
Baniulytė).
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2020 m. patvirtinta projekto paraiška „Pacų giminės paveldas kaip bendros turizmo plėtros
abipus sienų pagrindas“ pagal INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną
konkursinę programą. Bendra projekto vertė 194 932 Eur. Vykdant šį projektą bus sukurtas bendras
Pacų kelio turistinis maršrutas, apimantis Suvalkų (Lenkija) ir Prienų bei Vilkaviškio rajonų
savivaldybes, bus įrengti mažosios architektūros elementai, informaciniai stendai, kioskai, dviračių
stovai ir kt.
Prienų rajone yra 352 nekilnojamojo kultūros paveldo vertybės ir 91 kilnojamojo kultūros
paveldo vertybė. 2020 m. biudžete kultūros paveldo objektams tvarkyti buvo skirta 20 000 Eur.
Didžioji dalis priemonės lėšų perkelta į Religinių bendruomenių rėmimo programą, iš kurios buvo
skirta parama Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčios vidaus tvarkybos darbams kofinansuoti. Taip
pat buvo parengtas Vinco Mykolaičio-Putino gimtosios sodybos gyvenamojo namo tvarkybos darbų
projektas, restauruoti 7 mediniai kryžiai ir apskardintas stogastulpis Veiverių Skausmo kalnelyje.
Įrengtas akmuo, ženklinantis senąsias Valiūniškių kapines (jos nėra išlikusios) Jiezno seniūnijoje, ir
kiti darbai. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro lėšomis Veiverių Skausmo
kalnelyje įrengtas informacinis stendas.

Jaunimo veikla
2020 m. priemonei „Jaunimo veiklos aktyvinimas“ įgyvendinti skirta 3000 Eur (2019 m. –
2000 Eur, 2018 m. – 2000 Eur). Finansavimas skirtas rajone veikiančių jaunimo organizacijų
projektams vykdyti, asociacijos steigimo išlaidoms kompensuoti, Jaunimo dienai skirto renginio
organizaciniams reikalams. Finansavimo galimybėmis pasinaudojo 3 rajono jaunimo organizacijos.
2020 metais vyko 3 Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau – JRT)
posėdžiai. JRT nuolat stebėjo ir analizavo jaunimo situaciją rajone, domėjosi jaunimo organizacijų
veikla, pagal poreikį svarstė jaunimui aktualius klausimus.
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Buvo tęsiama veikla Atviroje jaunimo erdvėje „Prienas“. 2020 m. joje apsilankė 320
unikalių lankytojų (2019 m. – 248 unikalūs lankytojai), 102 mažiau galimybių turintys jaunuoliai
(2019 m. – 169), 218 motyvuotų jaunuolių (2019 m. – 68). Bendras apsilankymų skaičius – 1278
(2019 m. – 668, įskaitant pasikartojančius apsilankymus). Vykdytos 26 (2019 m. – 18) individualios
konsultacijos. Kartu su jaunuoliais ir jaunimo organizacijomis suplanuotos ir įgyvendintos veiklos –
diskusijos, išvykos, kūrybinės veiklos, motyvuojamojo pobūdžio veiklos.
Rugsėjo 12 d. pirmą kartą Prienuose vyko Tarptautinė jaunimo diena. Beržyno parke ir
Sporto arenoje bei jos prieigose vyko įvairūs kultūros ir sporto renginiai.

Pagrindiniai 2020 m. renginiai
Vasario 16 dieną vyko Valstybės atkūrimo šventės renginiai. Lietuvos valstybės
atkūrimo dienai skirti renginiai Prienuose prasidėjo šv. Mišiomis už Lietuvos valstybę ir „Ąžuolo“
progimnazijos choro koncertu Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje, vėliau, iškilmingai eisenai
atžygiavus prie LDK Kęstučio paminklo, vyko iškilmingas paminklo atstatymo 30 metų jubiliejaus
paminėjimas.
Svarbiausias šventės akcentas – Prienų miesto garbės piliečio ir Prienų r. savivaldybės
„Dėkingumo“ nominantų apdovanojimai.
2019 m. gruodžio 19 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Prienų miesto garbės piliečio
vardas (po mirties) suteiktas Aleksandrui Sinkevičiui – Stakliškių midaus gamyklos įkūrėjui ir
ilgamečiam jos vadovui. Šventės metu regalijas A. Sinkevičiaus dukrai ir vaikaičiui įteikė
Savivaldybės meras A. Vaicekauskas.

Savivaldybės meras A. Vaicekauskas regalijas įteikė A. Sinkevičiaus artimiesiems

Įteiktos tradicinės

„Dėkingumo“

nominacijos.

„Dėkingumo“

nominantai:

„Metų

šviesuolis“ – Audronė Ramoškienė, Išlaužo pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja,
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mokytoja, Prienų skautų tunto Išlaužo draugovės draugininkė;

„Už savanorystę“ – Zita

Lapinskienė, Šilavoto seniūnijos gyventoja, keturių vaikų globėja; „Už indėlį į Prienų krašto
ekonomikos augimą“ – IĮ „Eulanta“ (savininkai Jolanta ir Eugenijus Kazlauskai); „Už Prienų vardo
garsinimą“ – Aldona Ruseckaitė, poetė, prozininkė, muziejininkė; „Už gyvenimo pasiekimus“ –
Romualdas Vasiliauskas, UAB „Rūdupis“ direktoriaus pavaduotojas statybai, ilgametis Prienų
statybinių organizacijų darbuotojas ir vadovas; „Už ryšio su gimtuoju kraštu puoselėjimą“ –
Justinas Adomaitis, žurnalistas, laikraščio „Ūkininko patarėjas“ korespondentas, Balbieriškio
kraštiečių klubo „Nemuno vingis“ vadovas, knygų apie Balbieriškio miestelio istoriją autorius.
Per apdovanojimus teikti nominacijas labiausiai nusipelniusiems mūsų krašto žmonėms
buvo pakviesti garsūs mūsų kraštiečiai: Pasaulio imtynių čempionas Rimantas Bagdonas, buvęs LR
socialinės apsaugos ir darbo ministras, VSDFV vadovas Mindaugas Mikaila, Prienų miesto garbės
pilietis, tautodailininkas, tradicinių amatų centro „Meninė drožyba“ direktorius Algimantas
Sakalauskas, KTU rektorius Eugenijus Valatka.

Nuotraukoje Vasario 16-osios „Dėkingumo“ nominantai su nominacijų teikėjais

Kovo 10 d. paminėtos poeto Justino Marcinkevičiaus 90-osios gimimo metinės. Šia
iškilia proga vyko įvairūs Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos organizuoti
renginiai. Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas ir poeto kūrybos gerbėjai pagerbė jo
atminimą padėdami gėlių ant kapo Vilniaus Antakalnio kapinėse bei dalyvavo Lietuvos mokslų
akademijoje vykusiame Justino Marcinkevičiaus 90-mečio renginyje.
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Meras A. Vaicekauskas ir poeto kūrybos gerbėjai prie poeto kapo Vilniaus Antakalnio kapinėse

Kovo 11-ąją Prienų krašte pakiliai paminėtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30metis. Paminėjimas Prienuose prasidėjo malda už Tėvynę Prienų parapijos bažnyčioje. Laisvės
aikštėje buvo apdovanoti Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos taurės 2019 m. nugalėtojai ir
prizininkai. Po iškilmingos vėliavos pakėlimo ceremonijos vyko šventinis koncertas ir Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienos bėgimas, kuriame dalyvavo apie 700 bėgikų. Šventinę dieną
vainikavo įspūdinga Tautos vienybės eisena „Už Prienus“ (eisenos dalyviai nešė išskleistą 50 metrų
Lietuvos trispalvę) bei 2 km, 5 km ir 10 km bėgimo nugalėtojų apdovanojimai. Renginiai vyko ir
seniūnijose: Stakliškių ir Butrimonių bažnyčiose buvo palaiminti ir išlydėti žygeiviai į žygį „Gojaus
miškas – partizanų žeminė“, Gojaus miške atidengtas paminklas, skirtas partizanų atminimui.

Liepos 6-ąją Prienuose įvyko Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir
Tautiškos giesmės) dienos minėjimas. Šventė prasidėjo Prienų krašto himnu ir iškilmingu Prienų
rajono savivaldybės tarybos posėdžiu. Iškilmingame Tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas
suteikti Arvydui Paukščiui, mecenatui, UAB „Teltonika“ direktoriui, Prienų miesto garbės piliečio
vardą. Tautiška giesmė buvo sugiedota Prienų kultūros ir laisvalaikio centre.
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Liepos 26-ąją Veiveriuose atidarytas Kazimiero Skučo Rimorystės muziejus. Naujame
pastatų komplekse sutilpo visą gyvenimą kaupta Prienų garbės pilliečio, rimorystės amato
puoselėtojo, klebono K. Skučo eksponatų kolekcija. Kolekcija net 14 metų glaudėsi senajame
parapijos namų pastatėlyje.

Rugsėjo 19 d. Čiudiškiuose (Išlaužo sen.) vyko keliautojo, žurnalisto, visuomenės veikėjo
Mato Šalčiaus 130-ųjų gimimo metinių minėjimas.
Dėl susiklosčiusios sudėtingos pandeminės situacijos bei įvesto karantino neįvyko
tradiciniai renginiai, tokie kaip Prienų miesto vasaros šventė, seniūnijų šventės, rudens bei
kalėdinės šventės.
2020 m. negalėjome pasidžiaugti kultūros renginių įvairove ne tik mieste, bet ir
seniūnijose, kai kurie kultūros renginiai persikėlė į elektroninę erdvę. Gyventojai jau pasiilgo
renginių, bet ši padaryta kultūrinio gyvenimo pertrauka buvo puiki proga ramiai išanalizuoti
vykdytą veiklą, tradicinius renginius, kad grįžtume su naujomis idėjomis ir kokybiškais renginiais.
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Vidinis turizmas Lietuvoje ir 2021 m. išliks populiarus, todėl reikėtų skirti daugiau dėmesio mūsų
krašto pristatymui ir turistinio patrauklumo didinimui.

Investiciniai projektai. Kultūros centrų infrastruktūros gerinimas
Baigtas

projektas „Prienų kultūros centro pastato Prienuose, Vytauto g. 35,

rekonstravimas“. 2020 m. projektui buvo gautos lėšos iš valstybės investicijų programos, iš viso
699 000 Eur. Už šias lėšas buvo apšiltintas ir sutvarkytas pastato fasadas, sutvarkytos prieigos,
vidinis kiemelis.

Atnaujintas Prienų kultūros ir laisvalaikio centras

2020 m. projektui

„Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro modernizavimas“ iš

Valstybės investicijų programos buvo gauta 100 000 Eur. Už šias lėšas buvo sutvarkyta ir įrengta
daugiafunkcė salė Veiverių kultūros ir laisvalaikio centre Skriaudžiuose. Ši salė galės būti
naudojama tiek renginiams, tiek mokymams.
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Verslo rėmimas, kaimo plėtros programa
Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšos buvo skiriamos už naujai sukurtas darbo
vietas, banko palūkanoms iš dalies kompensuoti, sertifikavimo, įmonės steigimo išlaidoms iš dalies
apmokėti, nekilnojamojo turto, žemės ar žemės nuomos mokesčiui kompensuoti.

Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo panaudojimo kaita 2018–2020 m.
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Savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T3-112 Smulkiojo ir
vidutinio verslo subjektų rėmimo nuostatai buvo pakeisti. Buvo įrašyta nauja finansinės paramos
forma, t. y. nustatyta, kad finansinė parama gali būti teikiama gaisro ar stichinės nelaimės atveju –
iki 4500 Eur. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad įvedus Lietuvoje karantiną didelė dalis smulkaus ir
vidutinio verslo įmonių negalėjo vykdyti savo veiklos, pakeistuose nuostatuose numatyta, jog
kreipiantis dėl nekilnojamojo turto, žemės ir žemės nuomos mokesčių kompensavimo numatyti
apribojimai dėl paramos teikimo trukmės negalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus
ekstremaliąją situaciją ir karantiną arba esant nenumatytiems verslo veiklos apribojimams.
Birželio 10 d. mero iniciatyva vyko susitikimas su Prienų rajono verslininkais. Verslo
atstovai pasidalino savo patirtimi, kaip pavyko pasinaudoti valstybės teikiama parama,
Savivaldybės vadovai pristatė Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo
programos pakeitimus. Buvo diskutuota apie teisės aktų viešųjų pirkimų srityje spragas, problemas
verslui gauti paskolas apyvartinėms lėšoms, apleistų statinių priežiūrą.
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Susitikimas su verslininkais

Rugpjūčio 20 d. Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas susitiko su
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų (toliau – KPPAR) direktore Olga Grigiene. Susitikimo
tikslas – aptarti KPPAR Prienų atstovybės veiklą. Susitikimo dalyviai pripažino, kad šiuo metu
atstovybės veikla nėra aktyvi, verslininkai vangiai stoja į asociaciją, nedalyvauja bendruose
projektuose ar veiklose. Sutarta, kad būtų naudinga rugsėjo pabaigoje suorganizuoti KPPAR Atvirų
durų dieną, kad visi Prienų rajono verslininkai turėtų galimybę susipažinti su asociacijos veikla,
sužinoti jos teikiamas galimybes, išsakyti savo lūkesčius ir gal net prisijungti prie asociacijos narių
komandos.
Rugsėjo 23 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmų atvirų durų diena Prienų atstovybėje. Renginyje buvo pristatytos rūmų veiklos ir
teikiamos paslaugos, rūmų svečiai pateikė ekonomines įžvalgas ir finansavimo sprendimus verslui.
Prienų rajono ūkininkai, smulkieji žemės ūkio produktų gamintojai bei žaliavos perdirbėjai
vieni iš pirmųjų Lietuvoje pradėjo diskusijas dėl trumposios maisto grandinės (TMG) sukūrimo. Šio
principo esmė – vietos gamintojų produkcijos tiekimas be tarpininkų, tiesiai iš gamintojo vartotojui.

Susitikimas dėl trumposios maisto grandinės

Labai džiugu, kad tvarkomos Prienų miesto viešosios erdvės, gerėjanti infrastruktūra
pritraukia ir investicijas. 2020 m. prasidėjo buvusios specialiosios mokyklos (Kęstučio g.
Prienuose) ir buvusių kareivinių pastato (Vytenio g. Prienuose) rekonstrukcijos darbai. Čia bus
įrengti šiuolaikiški butai. Po įvykusio susitikimo su buvusio „Revuonos“ viešbučio pirkėju, žinoma,
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kad šį viešbutį planuojama atkurti. 2020 m. pradėti pirmieji tvarkymo darbai, derinamas
rekonstrukcijos projektas.
Kaimo plėtros rėmimo fondo parama skirta 45 žemės ūkio veiklos subjektams, iš viso
skirta 37 915 Eur. Šiais metais skirtų lėšų suma sumažėjo, nes nebuvo prašoma paramos dėl
sausros, taip pat dėl pandemijos neorganizuota šventė „Metų ūkis“.
Kaimo plėtros rėmimo fondo panaudojimo kaita 2017–2019 m.
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2020 m. melioracijos avarinių gedimų remontui ir statinių remontui, griovių priežiūrai
(šienavimui) ir remontui iš viso skirta 241 000 Eur.
Bendradarbiaujant su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Žemės ūkio rūmais,
2019 m. buvo pradėti organizuoti susitikimai su ūkininkais visose seniūnijose. Planuojamų
susitikimų su ūkininkais seniūnijose 2020 m. dėl pandemijos organizuoti nepavyko, todėl visa
aktuali informacija buvo teikiama telefonu, Savivaldybės interneto svetainėje bei seniūnijų
skelbimų lentose.
Liepos 3 d. Prienų ūkininkų sąjungos pirmininko Martyno Butkevičiaus kvietimu meras
A. Vaicekauskas dalyvavo labai įdomiame renginyje. Jo metu aplankyti Jiezno, Stakliškių ir
Birštono savivaldybės ūkininkų ūkiai, apžiūrėta, kaip ūkininkauja pažangiausi šių seniūnijų
ūkininkai, pamatyti gražėjantys jų laukai, modernios fermos, aptartos jiems rūpimos problemos.
Kaip ir kiekvienais metais, Savivaldybės tarybos sprendimu buvo patvirtintas
Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Prienų rajono savivaldybėje sąrašas ir 134 asmenims,
neprižiūrintiems ir nenaudojantiems žemė sklypų, taikytas maksimalus 4 proc. žemės mokesčio
tarifas. 2020 metais į šį sąrašą buvo įtraukta ir Prienų miesto seniūnijos teritorija, todėl paaiškėjo,
kad daugiausia nenaudojamų ir apleistų sklypų yra mieste. Lyginant su praeitais metais, tokių
asmenų skaičius padidėjo 37 asmenimis. Pasitarimų su seniūnais metu sutarta, kad miestuose,
miesteliuose ir kaimų centruose gyventojams bus siunčiami raginimai tvarkyti ir šienauti žemės
sklypus reguliariai.
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Socialinė parama ir sveikatos apsauga
Socialinę pašalpą gavusių asmenų skaičius 2020 metais, lyginant su 2019 m., sumažėjo 63
asmenimis (43 šeimomis), nes dalis pašalpų gavėjų gavo darbo paieškos išmoką. 2020 m.
socialinėms pašalpoms išmokėta 848,8 tūkst. Eur. Tai yra 93,5 tūkst. Eur daugiau nei 2019 m., nes
padidėjo socialinės pašalpos dydis nuo 20 iki 35 procentų darbinių pajamų, o darbo paieškos
išmokos, nedarbo išmokos neįskaitomos į pajamas skaičiuojant socialinę pašalpą.
Socialinę pašalpą gavusių šeimų, asmenų skaičius ir išmokamos sumos 2019–2020 metais
pateikiamos lentelėje.
Asmenų skaičius
1512
1575

Metai
2020
2019

Šeimų skaičius
739
782

Lėšos tūkst. Eur
848,8
755,3

Dėl COVID-19 pandemijos buvo mokamos didesnės vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ar
periodinės pašalpos, todėl 2020 m. panašiam asmenų skaičiau buvo išmokėta dvigubai didesnė
paramos lėšų suma (2019 m. 134 asmenys – 11 844; 2020 m. 140 asmenų – 25 125 Eur).
2020 metais kompensacija už būsto šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį sudarė 224 896
Eur (2019 m. – 168 496 Eur). Palyginus šiuos metus matyti, kad suskaičiuotos kompensacijos už
išlaidas būsto šildymui, karštam ir geriamajam vandeniui padidėjo 56 400 Eur (tam turėjo įtakos
nevertinamas turtas, pasikeitė skaičiavimo normatyvai ir kt.).
2020 metais Savivaldybės būsto fonde buvo 281 būstais (2019 – 286). Vyksta socialinių
būstų atnaujinimo procesas. 2020 m. viešo aukciono būdu buvo parduoti 5 avariniais ar netinkamais
gyventi pripažinti būstai, už kuriuos gauta 26 561 Eur. Už 25 000 Eur buvo įsigyti 3 būstai.
Nuo 2018 m. birželio mėn. įgyvendinama programa pagal Lietuvos Respublikos finansinės
paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą. Iš viso 2020 m. priimti 42
prašymai (2019 m. 44 prašymai) ir suformuotos pažymos, patvirtinančios jaunų šeimų teisę į
finansinę paskatą pirmam būstui įsigyti. Deja, iš visų suformuotų pažymų tik nedidelė dalis per
nustatytą 15 dienų terminą būna aktyvuotos šeimos pasirinktoje kredito įstaigoje. Dažnai jaunos
šeimos negali pasinaudoti finansine paskata pirmam būstui įsigyti, nes pardavėjai nori kuo greičiau
parduoti turimą būstą ir nesutinka laukti, kol bus sutvarkyti visi reikalingi dokumentai dėl
finansinės paskatos.
Nuo 2020 m. pradėtas taikyti Užimtumo didinimo programos Užimtumo skatinimo ir
motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis. Modelio
tikslas – suteikiant reikiamas socialines paslaugas palengvinti ilgalaikių bedarbių įsitraukimą,
integraciją į darbo rinką, kokybišką visuomeninį ir asmeninį gyvenimą. Vykdant modelio funkcijas,
paslaugos suteiktos 89 asmenims. Konsultuojant ilgalaikius bedarbius, teikiant jiems įvairias
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socialines paslaugas, išryškėjo tų asmenų įsisenėjusios problemos: prarasta motyvacija, žema
savivertė, žemas aktyvumas visuomeniniame gyvenime, darbo rinkoje bei savarankiškumo,
socialinių įgūdžių stoka, priklausomybės. Per 2020 m. įsidarbino 11 asmenų, 2 pradėjo mokytis
naujų profesijų, 17 asmenų aktyviai ieško darbo vietos, 3 gydosi priklausomybes.
Prienų rajono savivaldybė dalyvauja ES projekte „Parama maisto produktais ir higienos
prekėmis“ Nr. EPSF-2018-06-V-01 ir įgyvendina papildomas priemones, kurias finansuoja Europos
pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas. Organizuoti edukaciniai užsiėmimai,
sveikatingumo programos, kuriuose dalyvavo 198 paramos gavėjai iš visų seniūnijų.
Būsto pritaikymo neįgaliesiems programa įgyvendinama jau daugiau nei dešimtmetį. Per
praėjusius 2020 metus įvertinus būsto pritaikymo poreikį būstas buvo pritaikytas 9 neįgaliems
asmenims, gyvenantiems Šilavoto, Jiezno, Išlaužo, seniūnijose ir Prienų mieste (2019 metais 11
asmenų). Panaudota 35 661 Eur valstybės biudžeto lėšų ir 23 657 Eur savivaldybės biudžeto lėšų.
Neįgaliesiems pritaikytos asmens higienos patalpos, įrengti sanitariniai mazgai, dušai, ranktūriai,
dušo kėdutės, įsigytas ir įrengtas naujas keltuvas.

Būstų pritaikymas neįgaliesiems

2020 metais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams
įgyvendinti skirta 52 560 Eur, iš jų 43 800 Eur valstybės biudžeto lėšos, 8 760 Eur savivaldybės
biudžeto lėšos. Projektus įgyvendino Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Prienų rajono filialas,
Prienų rajono kurčiųjų pirminė organizacija, Prienų rajono neįgaliųjų draugija, Jiezno žmonių su
negalia sąjunga.
2020 metais buvo skirtas 15 000 Eur finansavimas pagal Prienų rajono savivaldybės
administracijos Socialinės parmos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos
priemonę „Neįgaliųjų automobilių išlaikymas“. Finansavimas skirtas Prienų rajono neįgaliųjų
draugijai (8500 Eur) ir Jiezno žmonių su negalia sąjungai (6500 Eur).
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Geriausia metų socialine darbuotoja pripažinta Prienų globos namų socialinė darbuotoja
Angelė Baliūnienė.

Investiciniai projektai. Socialinė ir sveikatos sritys

Atnaujintas projekto „Prienų r. sav. viešosios Jiezno pirminės sveikatos priežiūros
centro infrastruktūros tobulinimas“ vykdymas (bendra projekto vertė – 875 000 Eur, projektas
finansuojamas Valstybės investicijų programos lėšomis ir savivaldybės biudžeto lėšomis). 2020 m.
projektui įgyvendinti iš viso gauta 271 000. Eur. Už šias lėšas atliktas I aukšto koridoriaus grindų ir
II aukšto 20 patalpų remontas, įrengtas liftas, apšiltintas fasadas, pakeistos durys, langai, įrengta
gaisrinė signalizacija, medicinos personalo iškvietimo sistema.
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Tęsiamas projektas „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo
plėtra Prienų rajone“, kuriam Savivaldybės taryba pritarė 2018 m. lapkričio 29 d. (bendra
projekto vertė – 239 539 Eur, iš jų savivaldybės biudžeto lėšos – 12937 Eur). 2020 m. parengtas
techninis projektas Jiezno paramos šeimai centro pastato rekonstrukcijai. 2021 m. bus įrengtas
išorinis liftas ir suremontuotos bei pritaikytos žmonėms su negalia vaikų dienos centrui skirtos
patalpos.
Tęsiamas projektas „Bendruomeninių šeimos namų įkūrimas Prienų rajono
savivaldybėje“, kuriam Savivaldybės taryba pritarė 2018 m. vasario 8 d. (bendra projekto vertė –
297 419,61 Eur). Šis projektas finansuojamas tik Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto metu
visame Prienų rajone teikiamos paslaugos: individualios ir grupinės psichologo konsultacijos,
paauglių šeiminių santykių gerinimo mokymai, šeimos sutelktumą skatinantys renginiai, šeimos
santykių gerinimo mokymai grupėse, grupiniai užsiėmimai būsimiems tėvams, vaikų priežiūros
paslaugos, asmeninio asistento paslaugos (žmonėms su negalia). 2020 m. projekto veikloms
įgyvendinti panaudota tik 69 925 Eur, nes dėl Lietuvoje įvesto karantino ilgą laiką daugelio
paslaugų teikti nebuvo galimybių.
Savivaldybei paskirtas 71 774 Eur finansavimas projektui „Socialinio būsto fondo plėtra,
antras etapas“, kuriam buvo pritarta 2020 m. balandžio 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr.
T3-97. 2020 m. buvo pasirašyta finansavimo sutartis ir iki 2021 m. rugsėjo mėnesio planuojama
įsigyti 2 projekte numatytus socialinius butus Prienuose.
Tęsiamas projektas „Prienų rajono gyventojų sveikatos stiprinimas“ (bendra projekto
vertė – 139 136,00 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 10 435,00 Eur). 2020 m. 42 241 Eur
panaudoti teoriniams fizinio aktyvumo užsiėmimams, sveikos mitybos paskaitoms. Projekto
partneris – Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
Tęsiamas projektas „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo
gerinimas sergantiems tuberkulioze Prienų rajone“ (bendra projekto vertė – 10 231,00 Eur,
savivaldybės biudžeto lėšos – 767,00 Eur).
Tęsiamas projektas „Prienų rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų
paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“, kuriam buvo pritarta Savivaldybės tarybos
2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T3-238 (bendra projekto vertė – 206 648,60 Eur, savivaldybės
biudžeto lėšos – 15 498,64 Eur). 2020 m. projektui įgyvendinti panaudota 42 450 Eur. Prienų rajono
pirminės sveikatos priežiūros centrams nupirkta slaugos, kompiuterinė įranga ir atliktas remontas
įstaigų patalpose.

Viešosios infrastruktūros plėtra
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2020 m. Prienų rajono savivaldybei Kelių priežiūros ir plėtros programai vykdyti iš
valstybės biudžeto buvo skirta 2 162 400 Eur (panaudota – 2 162 019 Eur).
2020 metais, atsižvelgiant į susidariusią situaciją valstybėje dėl COVID-19, buvo gautas
papildomas finansavimas paprastojo remonto darbams – 166 600 Eur, pėsčiųjų bei dviračių takų
įrengimui – 200 000 Eur.
Iš savivaldybės biudžeto vietinės reikšmės kelių (gatvių) remontui ir priežiūrai buvo skirta
200 000 Eur (panaudota – 206 432 Eur).
2020 m. Prienų rajone išasfaltuota 15519 kv. m gatvių (2019 – 17068,4 kv. m), iš jų 4410
kv. m (2019 – 3852 kv. m) sodų bendrijų teritorijoje esančių gatvių. Užtaisyta 1779 kv. m (2019 –
1142,17 kv. m) duobių. Atnaujinta (atliktas paprastasis remontas) 7359 kv. m gatvių.
2020 m. buvo naujai įrengta 3100 m, o atnaujinta 730 m pėsčiųjų ir dviračių takų.
2020 m. rajono teritorijoje išasfaltuota apie 10 km žvyrkelių.
Jiezne atlikti S. Nėries g., Tiesos tako, J. Basanavičiaus g., Naujosios Ūtos k. – Beržų g. ir
Naujosios g., Purvininkų k. (Išlaužo sen.) – Liepų g., Daukšiagirės k. (Pakuonio sen.) – Dvaro g.,
Vyšniūnų k. (Stakliškių sen.) – Liepų g., Balbieriškio mstl. – privažiavimo prie Balbieriškio
pagrindinės mokyklos nuo Klevų g. kapitalinio remonto darbai.
Prienų mieste buvo pradėti Pievų g. ir Mėlynių g. dalies g., Klonio g., Žemaitės g. dalies ir
F. Vaitkaus g. dalies kapitalinio remonto darbai.
2020 m. pagal specialią programą iš Kelių direkcijos buvo skirtos lėšos tik Kalnų Sodo g.
(sodų bendrija „Kalnai“) kapitalinio remonto darbams užbaigti. Ropių g. ir Rūtų g. (sodų bendrija
„Vandenis“) kapitalinio remonto darbai baigti Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis.
Prienų mieste atlikti Statybininkų g., Laisvės a. dalies nuo Laisvės a. 9 iki Vytauto g. ir
dalies nuo Laisvės a. 17 iki Vytauto g., pėsčiųjų tako nuo Kauno g. iki Stadiono g., pėsčiųjų tako
nuo Dariaus ir Girėno g. iki Revuonos parko, pėsčiųjų tako Stadiono mikrorajone tarp Pramonės ir
Stadiono gatvių, Jiezne – Trakų g., Veiverių mstl. – Aušros g., Mokyklos g., privažiavimo prie
Veiverių k. kapinių, privažiavimo prie Skriaudžių k. kapinių paprastojo remonto darbai.
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Tiesos takas ir Trakų g. Jiezne

Intensyviai vykdoma kelių registracija. Vietinės reikšmės kelių ir gatvių kadastriniams
matavimams išleista 46 779 Eur.

2020 m. pradžioje Nekilnojamojo turto registre iš 1369

savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) buvo įregistruoti 95 keliai (gatvės) ir 2 kelių (gatvių)
priklausiniai. Per 2020 metus iš viso įregistruoti 325 keliai (gatvės) ir 8 kelių (gatvių) priklausiniai.
Iš viso 2020 m. pabaigoje Nekilnojamojo turto registre įregistruota 420 kelių (gatvių) ir 10 kelių
(gatvių) priklausinių.
Žinoma, dar nemaža dalis valstybės lėšų buvo skirta nedideliam kelių remontui visose
seniūnijose, duobių užtaisymui, eismo saugumo priemonėms, šaligatvių remontui.
2020 m. Kelių direkcija savo lėšomis pagal rajoninių kelių ruožų tarp skirtingų kelio dangų
(„zebrų“) programą išasfaltavo žvyrkelius Balbieriškis–Jiestrakis–Plutiškės (apie 4,6 km), Išlaužas–
Klebiškis–Igliauka (apie 0,9 km). Taip pat atliktas paprastasis remontas kelio Mauručiai–Vinčai–
Puskelniai (apie 3,7 km).
2020 metais visiškai užbaigti renovuoti 9 daugiabučiai namai Prienuose. Iki 2020 m.
pabaigos rajone iš viso atnaujintas (modernizuotas) 51 daugiabutis namas.
Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T3-291 buvo
atnaujintas ir patvirtintas Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašas,
kurio tikslas nustatyti statinius ir patalpas, kurie yra apleisti ar neprižiūrimi, įvertinti savininkų
veiksmus dėl šių objektų naudojimo, priežiūros, būklės gerinimo. 2020 m. Statinių naudojimo
priežiūros komisija patikrino 76 statinius (2019 m. – 35 statiniai), iš kurių 37 statinių būklė buvo
pripažinta kaip kelianti pavojų statinyje ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių
žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai. Vadovaujantis šiuo aprašu ir atsižvelgiant į seniūnų pateiktą
informaciją, Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T3-280
buvo sudarytas ir patvirtintas Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas. Atsižvelgiant į
šį sąrašą, apleistų ar neprižiūrimų pastatų savininkams skaičiuojamas padidintas 3 proc.
nekilnojamojo turto mokesčio tarifas. Tokiu būdu jie įpareigojami atsakingai prižiūrėti savo turtą, jį
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naudoti ir tvarkyti pagal galiojančius LR teisės aktus. Padidintu nekilnojamojo turto mokesčio tarifu
yra apmokestinti 35 statinių savininkai (2019 – 36).
2020 m. inicijuotos 8 pastatų pripažinimo bešeimininkiais procedūros. Vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 40 straipsnio 4 punktu buvo teiktas ieškinys teismui dėl
pastato – gyvenamojo namo, esančio Birutės g. 9, Prienuose, nuolatinės, daug metų trunkančios
nepriežiūros ir įpareigojimo nugriauti pastatą bei sutvarkyti statybvietę. Pastatas turėjo avarinės
būklės požymių, kurie nuolat progresavo, kėlė pavojų aplinkiniams, gadino miesto įvaizdį.
Teisminio proceso metu ginčą pavyko išspręsti taikiai, statinio savininkui pradėjus vykdyti pastato
atstatymo darbus.
Apleisti ir neprižiūrimi statiniai opi mūsų rajono problema. Visgi nuo 2019 m. pradėta
intensyvi šios srities kontrolė (patikrinimai, susitikimai su savininkais) tikrai davė teigiamų
rezultatų.
Savivaldybės

administracija

Lietuvos

Respublikos

Seimo

Pirmininkui,

Lietuvos

Vyriausybei ir Finansų ministerijai išsiuntė raštą dėl Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo
nuostatų, kuriame buvo argumentuotai išdėstyti Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo nuostatų,
kurios neleidžia pritaikyti maksimalaus nekilnojamojo turto mokesčio apleisto ir neprižiūrimo
nekilnojamojo turto savininkams, trūkumai ir siūlyta peržiūrėti teisinį reglamentavimą bei praplėsti
nekilnojamojo turto mokesčio tarifų taikymo galimybes, kad minėto turto savininkai negalėtų
išvengti atsakomybės. Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas,
Seimo Pirmininko pavedimu įvertinęs Savivaldybės siūlymą bei Lietuvos savivaldybių asociacijos
nuomonę, nutarė kreiptis į Finansų ministeriją ir prašyti parengti ir pateikti Seimui Nekilnojamojo
turto mokesčio įstatymo pakeitimo projektą, padėsiantį spręsti Savivaldybės nurodytas problemas.
2020 m. tęsiama apšvietimo plėtra visame rajone. Taip pat yra skiriamos lėšos vaizdo
stebėjimo kameroms įrengti viešosiose erdvėse, prie visuomeninių pastatų, kapinių. 2020 m. rajone
buvo įrengtos 39 vaizdo stebėjimo kameros (iš viso – 67). Įrengtos vaizdo stebėjimo kameros prie
Jiezno, Stakliškių, Veiverių, Šilavoto ir Balbieriškio kapinių ženkliai sumažino atvežamų atliekų
kiekį.
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Vaizdo stebėjimo kamera prie Jiezno naujųjų kapinių

2020 m. skirta daugiau kaip 32 000 Eur visuomeninių pastatų pritaikymui neįgaliesiems –
įrengti neįgaliųjų pandusai ir sutvarkytos prieigos Pieštuvėnų ikimokyklinio ugdymo skyriuje,
Užuguosčio bibliotekoje, Veiverių kultūros ir laisvalaikio centre, Kašonių k. bendruomenės
namuose ir Vėžionių k. bibliotekoje.
2020 m. savivaldybės biudžeto lėšomis (335 000 Eur) buvo atlikti statybos rangos ir
remonto darbai mokyklose, darželiuose, kultūros centruose, viešose erdvėse, Savivaldybės
administracijos pastatuose.

Investiciniai projektai. Infrastruktūros plėtra
2020 m. užbaigtas projektas „Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Kęstučio ir Paupio
gatvėse Prienų mieste“ (bendra projekto vertė – 162 934 Eur, iš jų savivaldybės biudžeto lėšos –
24 440 Eur), kurio metu nutiestas takas (išasfaltuotas), pastatyta mažoji architektūra, įrengtas
apšvietimas. 2019 m. šiam projektui panaudota 153 370 Eur (iš jų ES – 136 168 Eur, savivaldybės
biudžeto – 17 202 Eur).
Baigtas projektas „Prienų miesto J. Vilkutaičio-Keturakio gatvės atkarpos nuo
Vytenio g. iki Kęstučio g. rekonstrukcija“, kuriam pritarta Savivaldybės tarybos 2018 m. kovo
8 d. sprendimu Nr. T3-35 (bendra projekto vertė – 222 000 Eur, iš jų savivaldybės biudžeto lėšos –
33 300 Eur). Projekto metu įrengta naujos gatvės dangos konstrukcija, lietaus nuotakynė ir lietaus
surinkimo šulinėlis, gatvės apšvietimas.
2020 m. atlikt projektavimo darbai ir baigtos rangos darbų pirkimo procedūros projektui
„Kaimynų g. (Nr. IS-4) Išlaužo k. Prienų rajone kapitalinis remontas“, kuriam pritarta
Savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T3-239 (bendra projekto vertė – 164 741

51
Eur, iš jų savivaldybės biudžeto lėšos – 32 948 Eur). 2021 m. planuojama suremontuoti gatvę
(išasfaltuoti), įrengti šaligatvį ir apšvietimą.
2020 m. įsigyti rangos darbai ir pradėti ESO linijų iškėlimo darbai projekto „Eismo
saugumo priemonių diegimas Revuonos g. Prienų m.“, kuriam Savivaldybės taryba pritarė
2018 m. kovo 8 d. sprendimu Nr. T3-35 (bendra projekto vertė – 963 765 Eur, iš jų savivaldybės
biudžeto lėšos – 359 009 Eur). Projekto metu numatyta įrengti pėsčiųjų šaligatvį, automobilių
stovėjimo vietas, gatvės apšvietimą, eismo saugumą gerinančias priemones – iškiliąsias perėjas ir
sankryžas, atnaujinti gatvės dangą. Darbai bus baigti 2021 m.
2020 m. pradėti projekto „Vandentiekio tinklų bei vandens gerinimo įrenginių
statyba Naujosios Ūtos kaime“ projektavimo darbai (bendra projekto vertė – 366 547 Eur, iš jų
savivaldybės biudžeto lėšos – 186 547 Eur). Projekto metu planuojama įrengti naują vandenvietę
(gręžinio ir vandens gerinimo įrenginių statyba), nuo kurios bus nuvestos geriamojo vandens
tiekimo sistemos į Liepų, Mokyklos, Tyliąją (iki kapinių), Naująją, Beržų ir Parko gatves (apie
3244 m).

Aplinkos apsauga
2020 m. iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų
aplinkos apsaugos priemonėms (atliekų tvarkymo infrastruktūros gerinimui, vandens telkinių
valymui, bešeimininkių pastatų griovimui, apželdinimui bei kitoms priemonėms) buvo panaudota
154410 Eur.
2020 m. įrengtas nuotekų valymo įrenginys Ežero g. Gripiškių k. (Stakliškių sen.)
suremontuoti nuotekų tvarkymo tinklai Prienų g. Stakliškių k., atlikti vandentiekio ir nuotekų
šalinimo tinklų M. Valančiaus g., Šiltnamių g. iki Medelyno g. Prienų m. statybos darbai.
2020 m. išbandytas kitoks Sosnovskio barščių naikinimo būdas – išdirbant apaugusį
žemės plotą. Ši invazinė rūšis taip buvo naikinama Pagirmuonio k. (Pakuonio sen.) 5 ha plote.
Toliau tęsiami bešeimininkių statinių griovimo darbai. 2020 m. atlikti bešeimininkio
statinio, esančio Užuguosčio k., Stakliškių sen., griovimo ir 2,4 ha žemės sklypo sutvarkymo darbai
(12 076 Eur). Statinio pripažinimo bešeimininkiu procedūros ilgos, tačiau pasiektas rezultatas
džiugina.

Investiciniai projektai. Bendruomenės ir verslo poreikiai
Baigtas projektas „Baseino Prienų mieste statyba“, kuriam pritarta Savivaldybės tarybos
2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T3-94. Projekto bendra vertė – 4 568 000 Eur. 2020 m.
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šiam projektui įgyvendinti skirta 3 059 000 Eur (2019 m. – 825 000,00 Eur). Atlaisvinus karantino
sąlygas Lietuvoje baseinas bus atvertas gyventojams.

2020 m. projekto „Bendruomenės laisvalaikio ir užimtumo centro įkūrimas Prienuose,
sukuriant užimtumo infrastruktūrą“ (bendra projekto vertė – 695 090 Eur, iš jų savivaldybės
biudžeto lėšos – 52 131 Eur) įgyvendinimo metu atlikta pastato konversija (kapitalinis remontas),
patalpos pritaikytos bendruomeninėms veikloms. Taip pat įrengta automobilių stovėjimo aikštelė,
mažosios architektūros elementai.

Baigtas

įgyvendinti

projektas

„Nemuno

dešiniosios

pakrantės

kompleksiškas

sutvarkymas pritaikant bendruomenės ir verslo poreikiams“, kuriam pritarta Savivaldybės
tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T3-120 (bendra projekto vertė – 350 000 Eur, iš jų
savivaldybės biudžeto lėšos – 26 250 Eur). Projekto metu įrengtas pėsčiųjų dviračių takas
Panemunės ir Birštono gatvėse. Sutvarkyta estrados teritorija, išasfaltuotas privažiavimas, įrengta
suolai, laiptai, apšvietimas, privažiavimas, automobilių stovėjimo aikštelė.
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Estrados teritorija ir pėsčiųjų dviračių takas Panemunės g.

Baigtas projektas „Dešiniosios Nemuno pakrantės kraštovaizdžio sutvarkymas Prienų
miesto teritorijoje“, kuriam pritarta Savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr.
T3-278 (bendra projekto vertė – 131 399 Eur, iš jų savivaldybės biudžeto lėšos –19 709 Eur). Buvo
įrengti takai, mažoji architektūra, sutvarkytas kraštovaizdis.

Pradėtas įgyvendinti projektas „Jiezno miesto viešųjų erdvių sutvarkymas“, kuriam
pritarta Savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T3-199 (bendra projekto vertė
– 890 177 Eur,

iš jų savivaldybės biudžeto lėšos –

66 763 Eur). 2020 m. sutvarkyta

Nepriklausomybės aikštė, parkas su pėsčiųjų takais, sutvarkytas paplūdimys prie ežero, įrengta
vaikų žaidimų aikštelė, stadionas, apžvalgos aikštelė.
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Nepriklausomybės aikštė ir sutvarkyta teritorija prie ežero Jiezne

2019-12-13 įtraukus Jiezno miesto senąsias kapines į Kultūros paveldo teritoriją, 2020 m.
papildomai

tikslintas

parengtas

projektas

„Jiezno

miesto

senųjų

kapinių

teritorijos

sutvarkymas“ (bendra projekto vertė – 84 477 Eur, iš jų savivaldybės biudžeto lėšos – 17 301
Eur). Projektą tikimasi baigti 2021 m.
Savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T3-34 buvo pritarta projektui
„Kraštovaizdžio ir ekologinės būklės gerinimas Prienų rajone“ (bendra projekto vertė – 87 640
Eur, iš jų savivaldybės biudžeto lėšos – 13 605 Eur). Projektas bus įgyvendintas 2021 m.
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III. MERO SUSITIKIMAI SU GYVENTOJAIS IR JŲ PRIĖMIMAS,
SKUNDAI, POTVARKIAI
Siekiant užtikrinti tiesioginį bendravimą su gyventojais, kiekvienas antradienis buvo
gyventojų priėmimo diena. Apie tai skelbiama Prienų r. savivaldybės interneto svetainėje, spaudoje.
2020 m. dėl Lietuvoje įvesto karantino gyventojai kovo–birželio ir lapkričio–gruodžio mėnesiais
nebuvo aptarnaujami tiesioginiu būdu. 2020 m. priimti 197 (2019 m. – 215) iš anksto užsiregistravę
gyventojai. Buvo priimami ir iš anksto neužsiregistravę gyventojai. Karantino metu gyventojai
turėjo galimybę merui paskambinti tiesiogiai telefonu, parašyti elektroniniu paštu ar socialinio
tinklo paskyroje. Gyventojai dažniausiai kreipėsi dėl kelių būklės, žemės reikalų, socialinės
paramos, socialinio būsto, mokesčio už atliekas, vandentiekio ir nuotekų trasų plėtros, remonto
darbų nepatogumų, o žiemos laikotarpiu dėl neišvažiuojamų, nenuvalytų kelių, slidžių šaligatvių.
Buvo nagrinėjami gyventojų prašymai, skundai ar kreipimaisi, adresuoti merui. Siekiant
išsiaiškinti prašymuose keliamas problemas bei priimti tinkamus sprendimus vykta ir į susitikimus
su gyventojais jų gyvenamojoje aplinkoje. Seniūnijų seniūnai buvo kviečiami kartu susitikti su
gyventojais ir bendrai spręsti iškilusias problemas.
Meras, kaip ir kiekvienais metais, vyko sveikinti 100 metų sulaukusių Prienų rajono
gyventojų.
Per 2020 m. vasario–kovo mėn. buvo suorganizuoti susitikimai su gyventojais,
seniūnaičiais, bendruomenių pirmininkais visose seniūnijose. Jų metu aptartos aktualiausios
problemos – vietinių kelių remontas ir priežiūra, eismo saugumo klausimai, vandentiekio ir
kanalizacijos poreikis, buitinių atliekų išvežimas.
Reguliariai vyko susitikimai su verslo atstovais, investuotojais, asociacijų vadovais.
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IV. PASITARIMAI IR BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS
INSTITUCIJOMIS
Tęsiant bendradarbiavimą su policija, mero Alvydo Vaicekausko kvietimu sausio 8 d.
Savivaldybėje apsilankė Prienų rajono policijos komisariato viršininkas Andrius Rupeikis. Šis
susitikimas – tai jau antrasis naujojo policijos viršininko, kuris Prienų rajono policijos komisariatui
vadovauja pusę metų, susitikimas su rajono vadovais. Susitikimo metu buvo aptartos aktualijos,
saugumo klausimai. Kalbėta apie dar glaudesnį Savivaldybės ir policijos bendradarbiavimą, sutarta
daugiau dėmesio skirti naujų viešųjų erdvių stebėjimui, kelių eismo saugumui. Vasario 7 d.
Savivaldybės vadovai dalyvavo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono
policijos komisariato 2019 metų veiklos rezultatų pristatyme.
Metų pradžioje Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas tradiciškai pakvietė rajono
dvasininkus padiskutuoti apie rajono aktualijas, pasidalinti savo džiaugsmais bei rūpesčiais.
Susitikime meras pasidžiaugė gražiais santykiais su visų parapijų klebonais ir kunigais, padėkojo
jiems už bendradarbiavimą, dalyvavimą Savivaldybės renginiuose, bendruomenių telkimą,
rūpinimąsi maldos namų ir aplinkos gražinimu.

Birželio 30 d. Savivaldybės meras A. Vaicekauskas ir Savivaldybės tarybos narys Henrikas
Radvilavičius dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) narių atstovų suvažiavime, kuris
vyko Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus parko teritorijoje. Išklausytas LSA prezidento
ataskaitinis pranešimas, pritarta LSA 2019 m. finansinei ataskaitai bei patvirtinta 2020 m. finansinė
sąmata. Suvažiavimo metu svarstyti LSA siūlymai dėl savivaldybių skolinimosi suvaržymų
mažinimo, savivaldybių savarankiškų pajamų šaltinių didinimo, regionų plėtros bei kai kurių
funkcijų socialinės apsaugos, švietimo, aplinkosaugos, žemėtvarkos ir kitose srityse perdavimo
savivaldybėms. Savivaldai reikia konkrečių pokyčių, kurie paskatintų didesnį savivaldybių
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savarankiškumą ir taip prisidėtų prie viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo,
racionalesnio viešųjų finansų naudojimo tiek savivaldybėje, tiek valstybės valdyme.
Meras A. Vaiceklauskas 2020 m. dalyvavo nuotoliniuose LSA tarybos ir valdybos
posėdžiuose.
Liepos 14 d. meras A. Vaicekauskas, administracijos direktorė J. Zailskienė, Architektūros
ir urbanistikos bei Statybos ir ekonominės plėtros skyrių vedėjai Dalia Joneliūnienė ir Tomas
Žvirblys lankėsi Nemuno kilpų regioninio parko (NKRP) direkcijoje. Su NKRP direktore Dalia
Križinauskiene ir specialistais buvo aptarti pasiruošimo naujam ES finansavimo laikotarpiui,
Balbieriškio atodangos bendros priežiūros, Nemuno vagos prie naujos Prienų viešosios erdvės ir
valčių nuleidimo vietos gilinimo, NKRP ir Prienų r. savivaldybės bendradarbiavimo, įgyvendinant
naujus Regioninio parko infrastruktūros kūrimo ir jos gerinimo projektus, klausimai.
Liepos 16 d. Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas priėmė kaimyninės Kazlų
Rūdos savivaldybės merą Mantą Varašką. Savivaldybių vadovai diskutavo administracijos
struktūros tvirtinimo, projektų įgyvendinimo, viešųjų pirkimų, atliekų tvarkymo, maitinimo
paslaugų organizavimo ugdymo įstaigose temomis. Daugiau dėmesio skirta autobusų eismo
organizavimo ir maršrutų savivaldybių teritorijomis klausimui bei galimybių dalyvauti jungtinėse
veiklose įgyvendinant kelių tvarkymo projektus aptarimui.

Liepos 30 d. kaimyninių Prienų ir Kauno rajonų bei Kazlų Rūdos savivaldybių merai
A. Vaicekauskas, V. Makūnas ir M. Varaška susitiko aptarti bendradarbiavimo viešojo transporto
maršrutų srityje klausimų. Pasitarime buvo sutarta kartu organizuoti trijų kaimyninių savivaldybių
teritorijas jungiančius autobusų maršrutus. Nutarta pirmiausia pratęsti Kauno rajono autobuso,
važiuojančio į Skriaudžius, maršrutą iki Kazlų Rūdos. Diskutuota ir apie galimus bendrus maršrutus
į Jūrę, kitas vietas. Merai sutarė, kad šis bendradarbiavimo pavyzdys galėtų tapti bendros Kauno
regiono transporto sistemos užuomazga, kuri leistų efektyviau naudoti lėšas ir labiau atliepti
gyventojų norus.

58
Liepos 30 d. kartu su susisiekimo ministru Jaroslavu Narkevičiumi, Vidaus vandenų kelių
direkcijos bei kitų prie Nemuno įsikūrusių savivaldybių atstovais plaukiant laivu aptarta krovininės,
keleivinės ir pramoginės laivybos Nemunu strategija. Suplanuota per trejus metus investuoti
30 mln.

Rugpjūčio 3 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su aštuonių
Kauno regiono savivaldybių merais aptarti situacijos, problemų bei iššūkių jų vadovaujamose
savivaldybėse.
LR Prezidentas su savivaldybių merais aptarė klausimus, susijusius su savivaldybių
savarankiškumo stiprinimu, skolinimosi limitų didinimu, korupcijos prevencija, viešaisiais
pirkimais, ikimokyklinio ugdymo prieinamumu, aplinkosauga, kelių rekonstrukcija ir priežiūra.
Susitikime kalbėta dėl kelio Kaunas–Prienai–Alytus rekonstrukcijos ir kelio statuso
pakeitimo į magistralinį kelią. Šis kelias yra labai svarbus visam regionui, jo intensyvumas yra itin
didelis, o būklė prasta, todėl būtina kuo greičiau priimti sprendimus dėl jo sutvarkymo.
Buvo kalbėta ir apie dviračių takų valstybinę schemą. Savivaldybių vadovų nuomone, ši
schema turi būti aiški ir išgryninta, kad ir savivaldybės galėtų priimti optimaliausius sprendimus dėl
dviračių takų plėtros savo teritorijose.
Dar viena ir Prienų r. savivaldybei aktuali tema – apleisti statiniai bei nekilnojamojo turto
paveldo objektų sąrašas. Visi pritarė, jog turi būti keičiamas teisinis reglamentavimas, susijęs su
apleistų statinių savininkų atsakomybe. Kalbėdami apie nekilnojamojo turto paveldo objektus,
susitikimo dalyviai kėlė klausimą, kad reikia atidžiau peržiūrėti minėtų objektų sąrašą ir objektyviai
įvertinti, ar visi jie turi didelę išliekamąją vertę.
Meras A. Vaicekauskas taip pat iškėlė rajoninių ligoninių veiklos klausimą, pabrėždamas,
kad rajoninių ligoninių likimas negali būti sprendžiamas beatodairiškomis reformomis. Jis
įsitikinęs, jog rajoninių ligoninių tinklas yra optimalus, jį tik reikia išsaugoti ir neatimti galimybės
rajono gyventojams gauti būtiniausias sveikatos priežiūros paslaugas.
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Plaukdami Nemunu susitikimo dalyviai aptarė krovininės, turistinės ir pramoginės laivybos
Nemunu atgaivinimą. Prezidentas G. Nausėda pritarė, jog šiuo metu Nemunas labai apleistas, yra
daug neperplaukiamų ruožų ir jam sutvarkyti turi būti skiriamos valstybės lėšos.

Rugsėjo 3 d. Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas dalyvavo Prezidento Gitano
Nausėdos inicijuotame ir kartu su Vidaus reikalų ministerija bei Savivaldybių asociacija
organizuotame Regionų forume Valdovų rūmuose. Forume „Kurk Lietuvai“ projekto „Bendru
sutarimu link savivaldybių savarankiškumo stiprinimo“ atstovai pateikė pasiūlymus savivaldybių
savarankiškumo stiprinimo priemonių planui. Buvo pristatyta „Išmaniųjų regionų“ idėja,
pranešimas „Sėkmingos decentralizacijos kelias“, vėliau vyko aktyvios diskusijos. Forumo metu
pasirašytas

Prezidentūros,

Lietuvos

savivaldybių

asociacijos

ir

parlamentinių

partijų

memorandumas „Dėl glaudesnės centrinės ir vietos valdžios partnerystės siekiant stiprinti Lietuvos
savivaldos savarankiškumą ir atsakomybę“.
Reguliariai buvo rengiami pasitarimai su Savivaldybės valdomų įmonių vadovais. Jų metu
buvo aptariami vykdomi darbai, aktualijos, iššūkiai, numatomi planai. Taip pat vyko susitikimai su
biudžetinių įstaigų vadovais, kuriuose buvo diskutuojama kiekvienai įstaigai rūpimais klausimais,
aptariamos problemas.
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Pasitarimas su Savivaldybės valdomų įmonių vadovais

UAB „Prienų butų ūkis“ galima pagirti už sparčiai vykdomą daugiabučių namų renovaciją
ir prižiūrimas miesto viešąsias erdves. Bendradarbiaujant su Savivaldybės administracijos
specialistais sustiprinta daugiabučių namų modernizavimo proceso kontrolė. Siekdama geriau
užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, įmonė įsigijo medžių bei krūmų šakų smulkintuvą, traktorių su
priedais. Buvo pradėta teikti daugiabučių namų laiptinių valymo paslauga. Įmonės darbas
vertinamas gerai. Atsižvelgus į Savivaldybės mero pastabas dėl gaunamų gyventojų skundų dėl
įmonės darbuotojų netinkamo bendravimo, nenoro įsiklausyti į reiškiamas pastabas, įmonė iki 2021
m. vidurio įsidiegs pokalbių įrašymo paslaugą. Taip pat planuoja pasiūlyti savitarnos paslaugas
interneto svetainėje. Visgi siekiant glaudesnio bendradarbiavimo tarp įmonės ir gyventojų, reikia
reguliariai teikti ataskaitas, kaip panaudotos gyventojų mokamos įmokos už daugiabučių
administravimą.
Liepos mėn. darbą baigė 29-erius metus UAB „Prienų vandenys“ direktoriumi išdirbęs
Pranas Mitkevičius. Naujuoju įmonės vadovu paskirtas Rimantas Ignatavičius. Pirmieji naujojo
vadovo darbai – išspręsti klausimus dėl įmonės optimizavimo, darbų paskirstymo, nekilnojamojo
turto pertvarkymo, klientų aptarnavimo kokybės gerinimo, darbų saugos priemonių papildymo.
Pasiruošta teikti geriamojo vandens pristatymo į gyventojų šulinius paslaugą. Vadovas kelia įmonei
ir daugiau tikslų – gerinti informacijos sklaidą per socialinius tinklus, bendradarbiavimą su kitomis
savivaldybės įmonėmis, skatinti gyventojų prisijungimą prie centralizuotų tinklų, kontroliuoti
nuotekų tvarkymą. 2020 m. su aplinkosaugininkais buvo atliekami bendri patikrinimo veiksmai,
siekiant išsiaiškinti, kaip neprisijungę prie centralizuotos sistemos gyventojai tvarko savo nuotekas.
Išaiškintas ne vienas nelegalaus prisijungimo prie vandens ar nuotekų tinklų atvejis. 2020 m. buvo
atlikti labiausiai nusidėvėjusių vandentiekio ir nuotekų trasų remonto darbai, dėl to pavyko
sumažinti nuotekų, perduodamų į Birštono valymo įrenginius, kiekį. Džiugina naujas įmonės
vadovo požiūris į klientų pritraukimą: didinama teikiamų paslaugų įvairovė, diegiamos savitarnos
sistemos, ieškoma klientui patrauklesnių prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų variantų ir
pan.
AB „Prienų šilumos tinklai“ 2020 m. pagrindiniai investiciniai projektai – Jiezne baigta
pagrindinės miesto katilinės rekonstrukcija, įrengta nauja biokuro katilinė prie Balbieriškio
pagrindinės mokyklos, nuo Veiverių seniūnijos iki Šaulių namų pastato jau nuvesta šildymo trasa.
Įmonės darbas vertinamas gerai. Įmonė tikrai atsakingai žiūri į centralizuoto šildymo plėtrą, todėl
investuoja ir stengiasi kuo trumpiausiais terminais naujiems vartotojams atvesti šildymo trasas.
Visgi daugiau dėmesio turi būti skiriama šilumos sistemų eksploatavimo paslaugos teikimo
kokybei.
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2020 m. dalyvauta susitikimuose su Kelių direkcija. Jų metu buvo aptariami kelių,
priklausančių Kelių direkcijai, remonto ir priežiūros klausimai, eismo saugumo priemonių
derinimas, diskutuota apie kelių, esančių Prienų mieste, perdavimo Savivaldybės nuosavybėn
galimybes bei kiti aktualūs klausimai. Išplėstinio nuotolinio susitikimo metu, kuriame dalyvavo
Prienų, Birštono, Alytaus ir Kauno rajonų savivaldybių merai ir administracijos direktoriai bei LR
Seimo nariai, diskutuota apie kelio Kaunas–Prienai–Alytus rekonstrukciją.
Buvo reguliariai lankomasi seniūnijose, su seniūnais aptariamos aktualios problemos,
apžiūrimi padaryti darbai.
Dalyvauta visuose seniūnų pasitarimuose.
Lietuvoje paskelbus karantiną buvo dalyvauta visuose Ekstremalių situacijų komisijos ir
Ekstremalių situacijų operacijų centro posėdžiuose.
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V. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
2020 m. vasario 7 d. lankėsi Naugarduko (Baltarusija) socialinių įstaigų vadovų delegacija.
Svečiai atvyko pasisemti patirties, susipažinti su savivaldybės įstaigų socialinio darbo praktika bei
socialinės politikos aktualijomis, aptarti kitų socialinės srities klausimų. Jie lankėsi Prienų
socialinių paslaugų centre, Prienų globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose
Klebiškyje. Vakare dalyvavo Prienų r. savivaldybės 2019 m. geriausių Prienų krašto sportininkų
pagerbimo šventėje Prienų sporto arenoje.

Vasario 21–22 d. Prienų r. savivaldybės delegacija, kurią sudarė administracijos direktorė
Jūratė Zailskienė ir Buhalterijos skyriaus vedėja Ingrida Laurinaitienė, dalyvavo Naugarduko
(Baltarusija) metiniame rezultatų aptarimo renginyje. Jo metu buvo pristatytos Naugarduko įmonės,
jų produkcija, apdovanoti geriausi praėjusių metų įvairių sričių darbuotojai. Šio vizito metu buvo
aptartos ir galimybės Prienų r. socialiniams darbuotojams išvykti į Naugarduką, siekiant sustiprinti
bendradarbiavimą šioje srityje, ieškoti bendrų INTERREG pasienio projektų. Kalbėta ir apie bendrų
turistinių maršrutų kūrimą.
Dėl susiklosčiusios nepalankios pandeminės situacijos visame pasaulyje nuo vasario
mėnesio tarptautinio bendradarbiavimo vizitai nevyko.
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VI. BAIGIAMASIS ŽODIS
2020 m. Savivaldybės tarybos darbas vyko sklandžiai, daugiau nei 60 proc. visų priimtų
sprendimų buvo priimti vienbalsiai, visiems Tarybos nariams pavyko įveikti nuotolinio darbo
iššūkius. Ir toliau sieksiu sklandaus darbo bei konstruktyvių diskusijų Tarybos posėdžių metu.
Tikiu, kad priimti Savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimai, susiję su pasiūlymų dėl
sprendimų projektų teikimu, padės šį tikslą įgyvendinti.
Nuo 2015 m. brandinome paminklo poetui Justinui Marcinkevičiui įrengimo šalia jo vardo
viešosios bibliotekos idėją. Džiaugiuosi, kad 2021 m. biudžete poeto atminimo įamžinimo projektui
lėšos jau numatytos.
Galiu pasidžiaugti rajono biudžetinėmis įstaigomis, kurių didžioji dalis ne tik puikiai dirba,
bet ir dalyvauja projektinėse veiklose, pritraukia papildomų lėšų, garsina mūsų kraštą, atranda naujų
veiklų. Esu patenkintas Savivaldybės įmonių veikla, kurios siekia kuo geresnių rezultatų, gerina
bendravimą su klientais, pradeda teikti naujas paslaugas, įsiklauso į Savivaldybės vadovų pastabas
ir pasiūlymus.
Prienų rajono savivaldybės administracijos darbą vertinčiau gerai. Nauji administracijos
vadovai kelia aukštesnius reikalavimus tiek sau, tiek darbuotojams. 2020 m. visas pasaulis susidūrė
su neeiline sudėtinga situacija dėl COVID-19 pandemijos. Visgi Savivaldybės administracijos
darbas vyko sklandžiai, vadovai, skyrių vedėjai ir specialistai dirbo atsakingai ir kokybiškai,
susitvarkė su naujomis dėl pandemijos atsiradusiomis funkcijomis. Ir toliau sieksiu, kad laiku ir
profesionaliai būtų įgyvendinamos Savivaldybės funkcijos, tikslai ir vykdomi projektai.
Jau ne vieneri metai sprendžiama apleistų, neprižiūrimų privačių statinių problema. Matau,
kad per 2020 m. šioje srityje padaryta pažanga, nes reguliari priežiūra ir nauji kovos būdai davė
teigiamų rezultatų.
2021 m. planuojama užbaigti įrengti apžvalgos aikštelę prie Greimų tilto, baigti Prienų
Revuonos gatvės kapitalinį remontą, tęsti Jiezno viešųjų erdvių sutvarkymo darbus, pradėti
kairiosios Nemuno pakrantės kraštovaizdžio sutvarkymo darbus. Žinoma, bus toliau vykdomi kelių
kapitalinio remonto, dviračių ir pėsčiųjų takų, apšvietimo ir vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo
plėtros projektai.
Mūsų laukia daug svarbių darbų ir ateityje. Turime tęsti pradėtus darbus, toliau generuoti
idėjas, ieškoti naujų projektų, siekti įtraukti gyventojus į jų aptarimus. Taip pat privalome
nepamiršti, jog 2021 m. prasidės naujas Europos Sąjungos fondų finansavimo laikotarpis.
Dar kartą nuoširdžiai dėkoju už bendrą darbą iki šiol ir kviečiu Tarybos narius,
Savivaldybės administracijos, rajono įstaigų bei įmonių darbuotojus, seniūnaičius, asociacijas,
ūkininkus bei verslininkus ir toliau bendradarbiauti ir dirbti kartu.

