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PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
KULTŪROS, SPORTO, JAUNIMO IR BENDRUOMENĖS VEIKLOS AKTYVINIMO
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai

Asignavimų valdytojas
(-ai), kodas

Vykdytojas (-ai), kodas

Programos pavadinimas

Programos parengimo
argumentai

Ilgalaikis prioritetas
(pagal SPP)

2020-ieji metai
Prienų rajono savivaldybės administracija, 288742590
Prienų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188210711
Prienų krašto muziejus, 188206823
Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, 301792028
Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras, 301792658
Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centras, 301792633
Jiezno kultūros ir laisvalaikio centras, 301792626
Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centras, 301791983
Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras, 190203567
Prienų rajono savivaldybės administracija, 1
Investicijų skyrius, 7
Švietimo skyrius 10
Kultūros, sporto ir jaunimo skyrius 11
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka, 11.1
Prienų krašto muziejus, 11.2
Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, 11.3
Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras, 11.4
Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centras, 11.5
Jiezno kultūros ir laisvalaikio centras, 11.6
Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centras, 11.7
Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras, 10.17
Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos
aktyvinimo programa

Kodas

3

Valstybės kultūros politika siekiama, kad būtų sudarytos tinkamos
sąlygos talentams ir profesionalams skirtingose meno srityse, kultūrinių
kompetencijų ugdymui visą gyvenimą, skatinamas visuomenės
pilietiškumas, istorinis ir nacionalinis sąmoningumas, informacinis
raštingumas, kultūros prieinamumas įvairioms visuomenės grupėms.
Programa siekiama užtikrinti svarų kultūros indėlį, kuriant darnią,
pažangią, pilietišką, sveiką gyvenseną propaguojančią
rajono
visuomenę. sutelkti kultūros bendruomenės išteklius ir visais
instituciniais lygmenimis sutarti dėl esminių kultūros srities tęstinumo ir
permainų.
Programa yra neatskiriama Prienų rajono savivaldybės kultūros politikos
dalis kurią įgyvendina 5 savarankiški kultūros ir laisvalaikio centrai,
Prienų krašto muziejus, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji
biblioteka ir Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras.
Programos uždaviniai ilgalaikiai, skatinantys visuomenės ugdymą,
kultūros, sporto plėtrą, etnokultūros, paveldo bei turizmo sklaidą rajone.
Patrauklios verslui ir turizmui aplinkos gerinimas
1
Išsilavinusios, sveikos ir pažangios bendruomenės
Kodas
2
plėtra

2
Šia programa
įgyvendinamas
įstaigos/padalinio
strateginis tikslas:
Programa

Efektyviai spręsti gyventojų problemas, aktyvinti
bendruomeninę, kultūrinę ir sportinę veiklą

Kodas

2

Tęstinė

Programos aprašymas:
Vykdydama šią programą, Prienų rajono savivaldybė numato puoselėti kultūrines tradicijas rajone, kaupti
ir saugoti krašto etnines, materialines ir dvasines vertybes, tinkamai organizuoti kultūros įstaigų veiklą,
kelti kultūros, sporto bei jaunimo paslaugų kokybę ir prieinamumą.
Kultūra grindžiamas kūrybingumas neabejotinai įtakos naujų inovatyvių produktų ir paslaugų kūrimąsi,
suteiks žmonėms įkvėpimą mokytis, sustiprins bendruomenės ir socialinių grupių sąsajas, pagerins
vietovės įvaizdį, kurs ir skatins privačiojo ir viešojo sektoriaus partnerystę, teigiamai veiks miesto ir
rajono plėtrą.
Siekdama skatinti gyventojų įsitraukimą į savarankiškas ir organizuotas kūno kultūros ir sporto veiklas,
įvairius rajoninius ir tarprajoninius sporto renginius, Savivaldybė sudarys sąlygas fizinio pasirengimo
gerinimui, rajono sportininkų ir komandų dalyvavimui apskrities ir respublikinėse varžybose, teiks
metodinę ir organizacinę pagalbą sporto ir kultūros renginių organizavimo ir populiarinimo klausimais
rajono seniūnijoms, mokykloms, sporto klubams, bendruomeninėms organizacijoms.
Programa numatoma remti bendruomenių iniciatyvas, skatinti nevyriausybinių ir jaunimo organizacijų
vykdomus kultūrinius, socialinius ir kitus projektus, siekiama užtikrinti turizmo informacijos sklaidą,
formuoti nuolatinio Savivaldybės įvaizdžio kūrimo, palaikymo ir gerinimo politiką, vykdyti jaunimo ir
suaugusiųjų socialinio ugdymo, integracijos ir prevencijos programas, įgyvendinti Prienų rajono plėtros
strategiją.
Efekto vertinimo kriterijus:
 Kultūros veikloje dalyvavusių gyventojų dalis nuo visų Prienų rajono gyventojų, proc.
 Sporto veikloje dalyvavusių gyventojų dalis nuo visų Prienų rajono gyventojų, proc.
 Jaunimo veikloje dalyvavusių gyventojų dalis nuo viso Prienų rajone gyvenančio jaunimo, proc.
Skatinti gyventojų kultūrinį ir fizinį aktyvumą, remti
Programos
1
Kodas
bendruomeninių ir jaunimo organizacijų veiklą
tikslas
Tikslo aprašymas:
Įgyvendinamu tikslu siekiama efektyviai organizuoti savivaldybės kultūros, sporto ir jaunimo institucijų
veiklą, užtikrinant žmogaus kompetencijų ugdymo, pritaikymo ir saviraiškos visą jo gyvenimą
nepertraukiamumą. Bus ugdomas bendruomeniškumo ir pasitikėjimo kultūros visuomenėje, atsakomybės
ir solidarumo jausmas, vykdomas bendruomeninių, religinių, jaunimo ir kitų organizacijų rėmimas,
vykdomas teigiamo, stipraus, stabilaus savivaldybės įvaizdžio kūrimas ir valdymas, įtvirtinama Lietuvos
kultūrinė tapatybė, skleidžiama globalios Lietuvos idėja, skatinanti pačios vietos visuomenės domėjimąsi
ir dalyvavimą visame kūrybos procese.
Rezultato vertinimo kriterijus:

Organizuotų kultūros, jaunimo ir sporto renginių (varžybų) skaičiaus pokytis (lyginant su
ankstesniais metais), proc.
Tikslui pasiekti numatoma įgyvendinti du uždavinius:
1 Uždavinys. Teikti kokybiškas ir prieinamas kultūros paslaugas, formuoti teigiamą savivaldybės
įvaizdį.
Įgyvendinamu uždaviniu Prienų rajono savivaldybė numato:
 Kultūros ir laisvalaikio centruose, muziejuje bei bibliotekoje kuruoti organizuojamus įvairių žanrų
renginius: edukacines, profesionalaus meno, etnokultūrines, inovatyvias, savitumą puoselėjančias
programas. Bus siekiama puoselėti kultūrinį savitumą ir gerinti kultūrinių paslaugų pasiūlą rajono
kultūros įstaigose.
 Skirti lėšas dainų švenčių, valstybinių švenčių, etninės kultūros išsaugojimui ir tęstinumui. (Prienų r.
kultūros ir laisvalaikio centruose 2018 m. veikė per 45 įvairaus žanro mėgėjų meno kolektyvai, kurių

3










veikloje dalyvauja per 560 dalyvių).
Skatinti kultūros ir laisvalaikio centrų, bibliotekos ir muziejaus specialistų darbo efektyvumą.
(konkursai „Metų kultūros darbuotojas“, Mato Šalčiaus ir Vinco-Mykolaičio Putino literatūros
premijos).
Vykdyti etnokultūros ir tradicijų sklaidą Prienų krašto muziejuje. Prienų rajone veikia Prienų krašto
muziejus ir 4 jo padaliniai. Prienų krašto muziejus saugo rajono teritorijos kultūros istoriją,
etnografiją, tautodailę ir žymiausių krašto žmonių gyvenimą ir kūrybą atspindinčius muziejinių
vertybių rinkinius.
Vykdyti teigiamą, stipraus, stabilaus savivaldybės įvaizdžio kūrimą ir valdymą. Šia priemone
siekiama kurti prielaidas tikslingam informacijos apie Prienų rajono savivaldybę pristatymui Lietuvos
visuomenei bei Europos šalims, formuoti nuolatinio savivaldybės įvaizdžio kūrimo, palaikymo ir
gerinimo politiką bei siekti jos įgyvendinimo savivaldybės administracijos darbe.
Prienų rajono savivaldybė siekia kompleksiškai tvarkyti kultūros ir gamtos paveldo objektus ir
pritaikyti juos lankymui, sudaryti sąlygas visuomenei tą saugomą turtą pažinti ir juo naudotis.
Skatinti turizmo veiklą. Siekdama skatinti turizmo paslaugų plėtrą Prienų rajono savivaldybė numatė:
įsteigti Verslo ir turizmo informacijos centrą, rinkti, kaupti ir nemokamai teikti informaciją apie
turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves; rengti, leisti ir platinti informacinius bei
kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas, objektus ir vietoves.

Produkto vertinimo kriterijai:

Kultūros ir laisvalaikio centrų paslaugų gavėjų skaičius, tūkst.;

Paremtų NVO organizuojamų masinių, tradicinių ir inovatyvių veiklų (renginių, švenčių, edukacinių
programų) rajone skaičius;

Savivaldybės įvaizdžio kūrimo ir valdymo priemonių skaičius;

Prienų krašto muziejaus lankytojų skaičius, tūkst.;

Registruotų skaitytojų skaičius Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje, tūkst.;

Sutvarkytų kultūros paveldo objektų skaičius;

Turizmo veiklos skatinimo priemonių skaičius.
2 Uždavinys. Skatinti gyventojų sveikatingumą ir fizinį aktyvumą, aktyvinti jaunimo veiklą
Įgyvendinamu uždaviniu Prienų rajono savivaldybė siekia remti kūno kultūros ir sporto organizacijų
veiklą. Sportinę veiklą rajone vykdo Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras bei VšĮ
krepšinio sporto klubas „Prienai“, organizuodami krepšinio, futbolo, teniso, lengvosios atletikos,
orientavimosi sporto, irklavimo, badmintono, stalo teniso ir bokso treniruotes. Prienų rajone veikia sporto
klubai, kurie kartu su kūno kultūros ir sporto centru organizuoja ir vykdo rajoninius renginius ir sportines
varžybas, dalyvauja įvairių sporto šakų Lietuvos lygų varžybose ir čempionatuose.
Savivaldybė numato nuolat populiarinti ir aktyvinti kūno kultūros, sporto bei jaunimo veiklas. Šiomis
veiklomis bus siekiama ugdyti ir lavinti sveiką asmenybę, didinti gyventojų fizinį aktyvumą bei mažinti
sergamumą įvairiomis lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, kuo daugiau jaunimo įtraukti į organizuotą,
tikslingą ir jiems įdomią veiklą, kovoti su nusikalstamumo ir narkomanijos apraiškomis tarp jaunimo.
Produkto vertinimo kriterijai:

Paremtų kūno kultūros ir sporto organizacijų skaičius;

Organizuotų sporto renginių, varžybų skaičius;

Organizuotų renginių jaunimui skaičius;

Įtraukto į veiklas neaktyvaus jaunimo skaičius.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
Etnokultūros tradicijų sklaida, fizinio aktyvumo skatinimas, gyventojų kultūrinių poreikių tenkinimas,
mokymosi visą gyvenimą propagavimas ugdys išsilavinusią, pilietišką ir sveiką rajono bendruomenę,
išaugs kultūros produktų ir paslaugų vartojimas.
Skatinama turizmo plėtra ir kultūros paveldo išsaugojimas suformuos teigiamą, patrauklų savivaldybės
įvaizdį.
Kūno kultūros ir sporto veiklos rėmimas paskatins rajono gyventojų įsitraukti į savarankiškas ir
organizuotas sporto ir kūno kultūros veiklas
Atvirosiose jaunimo erdvėse organizuojamų veiklų kokybė skatins jauno žmogaus motyvaciją ir
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gebėjimus, sudarys galimybes sėkmingiau integruotis į darbo rinką.
Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudžetas, valstybės biudžeto
programų lėšos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Kultūros ministerijos, Švietimo ministerijos
programų, ir Europos Sąjungos paramos lėšos.
Veiksmai, numatyti Prienų rajono plėtros strateginiame plane, kurie susiję su vykdoma programa:
1 Prioritetas. PATRAUKLIOS VERSLUI IR TURIZMUI APLINKOS FORMAVIMAS
1.2. Tikslas. Skatinti turizmo plėtrą Prienų rajone
1.2.1. Uždavinys. Kompleksiškai sutvarkyti paveldo objektus ir pritaikyti juos turizmui
1.2.2. Uždavinys. Sutvarkyti viešąją infrastruktūrą ir pritaikyti turistų ir bendruomenės poreikiams
1.2.3. Uždavinys. Sukurti turizmo informacinę sistemą ir stiprinti rajono identitetą
1.4. Tikslas. Užtikrinti darnų kaimo vystymąsi
1.4.2. Uždavinys. Paskatinti kaimo turizmo, amatų bei netradicinių veiklų plėtrą
2. Prioritetas. IŠSILAVINUSIOS, SVEIKOS IR PAŽANGIOS BENDRUOMENĖS PLĖTRA
2.1.Tikslas. Skatinti informacinės visuomenės plėtrą rajone
2.1.1. Uždavinys. Skatinti informacinės infrastruktūros naudojimą
2.1.2. Diegti ir modernizuoti informacines technologijas gerinant viešųjų paslaugų kokybę ir
prieinamumą
2.2. Tikslas. Kurti efektyvią švietimo sistemą bei sudaryti sąlygas vertingam jauno žmogaus
gyvenimui ir saviraiškai Prienų rajone
2.2.2. Uždavinys. Plėtoti esamą jaunimo užimtumą ir sudaryti sąlygas reikštis naujoms jaunimo
užimtumo iniciatyvoms
2.4. Tikslas. Sudaryti tinkamas sąlygas sportiniam užimtumui visų socialinių grupių gyventojams
2.4.1. Uždavinys. Didinti Savivaldybėje sportinio užimtumo pasirinkimą ir prieinamumą
2.5. Tikslas. Sudaryti sąlygas žmogaus kūrybinei raiškai ir visapusiškai asmenybės raidai plėtoti
kultūrinės veiklos pasirinkimo galimybes vietos gyventojams bei atvykstantiems svečiams ir
turistams
2.5.1. Uždavinys. Plėtoti esamą kultūros sektoriaus situaciją ir sudaryti sąlygas naujoms kultūrinių veiklų
iniciatyvoms reikštis
2.5.2. Uždavinys. Gerinti kultūros paslaugų kokybę, atitinkančią gyventojų poreikius

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės
globos pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos
kultūros centrų įstatymas, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas, Lietuvos Respublikos bibliotekų
įstatymas, Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymas, Lietuvos Respublikos labdaros ir
paramos įstatymas, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas, Lietuvos
Respublikos sporto įstatymas, Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas,
Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas ir kiti norminiai teisės aktai.

