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Prienų rajono savivaldybės tarybai
SPRENDIMO „DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M.
SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T3-2 „DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020-06-12
Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020
m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T3-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio
veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas parengtas vadovaujantis Strateginio planavimo
savivaldybėse
rekomendacijomis,
patvirtintomis
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų
patvirtinimo“, ir Strateginio planavimo Prienų rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu,
patvirtintu Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T3-171 „Dėl
Strateginio planavimo Prienų rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Tikslinami 2020 m. programų asignavimai:
1 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa. 1 uždavinio „Formuoti
saugią, visiems bendruomenės nariams prieinamą ir veiksmingą ugdymo aplinką“ 5 priemonė
„Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas“ – papildomai įrašyta 1000 Eur savivaldybės
biudžeto lėšų (radiatorių apsaugos priemonėms įsigyti), 12 priemonė „Rajono bendrojo ugdymo
mokyklų aplinkos išlaikymas“ – papildomai gauta ir įrašyta 26000 Eur valstybės lėšų (lėšos bus
naudojamos ilgalaikiam turtui įsigyti), 14 priemonė „Vaikų socializacija“ – papildomai įrašyta
19800 Eur valstybės lėšų (lėšos bus naudojamos vaikų vasaros poilsiui ir neformaliojo vaikų švietimo
veikloms).
2 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa.
2 uždavinio „Organizuoti ir teikti socialines paslaugas įvairioms gyventojų socialinėms grupėms“
3 priemonė „Prienų globos namai“ – įrašyta 4300 Eur valstybės biudžeto lėšų, kurios bus skirtos
premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino
laikotarpiu dirbantiems darbuotojams išmokėti. 4 priemonė „Socialinės priežiūros (pagalbos į
namus) paslaugų teikimas senyvo ir darbingo amžiaus asmenims su negalia“ – įrašyta 4400 Eur
valstybės biudžeto lėšų, kurios taip pat bus skirtos premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu Prienų rajono savivaldybės
socialinių paslaugų centro darbuotojams išmokėti. 7 priemonė „Paslaugų teikimas Jiezno paramos
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šeimai centre“ – įrašyta 4400 Eur valstybės biudžeto lėšų, kurios taip pat bus skirtos premijoms už
ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu
įstaigos darbuotojams išmokėti.
3 Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programa. Iš 2
uždavinio „Skatinti gyventojų sveikatingumą ir fizinį aktyvumą, aktyvinti jaunimo veiklą“ 1
priemonės „Kūno kultūros ir sporto veiklos aktyvinimas“ perkelta 10000 Eur į to paties uždavinio 6
priemonę „Nevyriausybinių organizacijų veiklos aktyvinimas“, 1500 Eur perkelta į 1 uždavinio
„Teikti kokybiškas ir prieinamas kultūros paslaugas, formuoti teigiamą savivaldybės įvaizdį“ 1
priemonę „Kultūrinio savitumo puoselėjimas bei kultūrinių paslaugų gerinimas rajono kultūros
įstaigose“ Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro projektui kofinansuoti.
4 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo ir valdymo tobulinimo programa. Iš 1
uždavinio „Efektyviai organizuoti savivaldybės darbą“ 3 priemonės „Lengvatinis keleivių vežimas ir
nuostolių dengimas“ 144600 Eur perkelta į 6 Viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtra
programos 3 uždavinio „Prižiūrėti, plėsti ir modernizuoti susisiekimo infrastruktūrą“ 4 priemonę
„Keleivių vežimas vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais“, nes nuostolių dengimo neliko
pasirašyta keleivių vežiojimo reguliaraus susisiekimo maršrutais sutartis, todėl suma iškeliama į šeštą
programą.
5 Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir kaimo plėtros programa. 2 uždavinio „Užtikrinti
savivaldybės gyventojams saugią ir ekologiškai švarią aplinką“ 2 priemonė „Aplinkos apsaugos
specialusis rėmimas“ – 3000 Eur perkelta į ilgalaikį turtą (bendra priemonės suma lieka ta pati
183300 Eur).
6 Viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa. 3 uždavinio „Prižiūrėti,
plėsti ir modernizuoti susisiekimo infrastruktūrą“ 1 priemonė „Vietinės reikšmės kelių (gatvių)
rekonstravimas ir plėtra (sandoriai)“ – patikslintos Kelių direkcijos lėšos, 2 priemonė „Vietinės
reikšmės kelių (gatvių) priežiūra (išlaidos)“ – patikslintos Kelių direkcijos lėšos (padidėjo) dėl
COVID-19 papildomai skirtų lėšų.
Prašome pritarti siūlomiems pakeitimams.
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