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Prioritetas Nr. 1: Kurorto tarptautinio konkurencingumo didinimas
Tikslas Nr. 1.: Plėtoti kurorto sveikatinimo, turizmo ir rekreacijos veiklą
Uždavinys Nr. 1.: Vystyti kurorto rinkodarą ir informacinę sklaidą
Priemon
Priemonė
Pasiekimo rodiklis
ės Nr.
1.1.1.

Esamų ir potencialių
turistų srautų
Druskininkuose analizės
parengimas

1.1.2.

Ilgalaikės Druskininkų
reklamos kampanijos
parengimas ir
įgyvendinimas

1.1.3.

1.1.4.

Vieningos kurorto
rinkodaros strategijos
kūrimas, naujų turizmo
skatinimo ir rinkodaros
priemonių taikymas
Druskininkų kurorto
populiarinimui
Kultūros srities paslaugų
plėtra ir jų kokybės
gerinimas, įgyvendinant
kurorto svečių kultūros
poreikius

Būsena

Komentarai

Įgyvendinta iš dalies

Reguliariai rengiamos esamų turistų srautų
analizės; potencialių turistų srautų analizės
nerengiamos

Įgyvendinta

Druskininkų turizmo ir verslo informacijos
centras įgyvendina Druskininkų
savivaldybės kurorto įvaizdžio formavimo,
sklaidos ir nemokamos informacijos teikimo
programą

Sukurta vieninga kurorto rinkodaros
strategija, pritaikytos naujos turizmo
skatinimo ir rinkodaros priemonės
Druskininkų kurorto populiarinimui

Įgyvendinta

Parengta “Druskininkų kurorto rinkodaros
strategija” ir galimybių studija "Turizmas
Druskininkų savivaldybėje: plėtros
strategija”, taikomos įvairios rinkodaros
priemonės

Aukšto meninio lygio įvairaus žanro
kultūros renginių organizavimas,
aktyvi reklaminė kampanija
skirtingomis kalbomis

Įgyvendinta

Vyksta muzikos, literatūriniai ir kt. renginiai.
Reklaminė medžiaga įvairiomis kalbomis,
dalyvavimas turizmo parodose užsienyje

Parengta esamų ir potencialių turistų
srautų Druskininkuose analizė

Parengta ir įgyvendinta ilgalaikė
Druskininkų reklamos kampanija

Uždavinys Nr. 2.: Plėtoti kurorto sveikatinimo, turizmo ir rekreacijos paslaugas ir gerinti jų kokybę
Priemon
Priemonė
Pasiekimo rodiklis
Būsena
Komentarai
ės Nr.

4

Sudaryti palankias sąlygas
naujų sveikatinimo, sporto
ir poilsio objektų kūrimui
Universalaus sporto
aikštyno (stadiono)
įrengimas
Druskininkų uždarų kalnų
slidinėjimo trasų su
dirbtine sniego danga
įrengimas

Parengta sveikatinimo, sporto ir
poilsio objektų kūrimo galimybių
studija, steigiami objektai

Įgyvendinta

Druskininkų sportininkų rengimo ir
reabilitacijos centras, universalus sporto
aikštynas ir kita

Įrengtas universalus sporto aikštynas

Įgyvendinta

Universalus sporto aikštynas (stadionas)
Ateities g.

Įrengta Druskininkų uždarų kalnų
slidinėjimo trasų su dirbtine sniego
danga

Įgyvendinta

Snow arena

1.2.1.3.

Žirgyno įrengimas

Įrengtas žirgynas

Neįgyvendinta

1.2.1.4.

Golfo aikštynų įrengimas

Įrengti golfo aikštynai

Įgyvendinta

Privatus Vilkės golfo aikštynas

1.2.1.5.

Dažasvydžio aikštelių
įrengimas

Įrengtos dažasvydžio aikštelės

Įgyvendinta

Yra dažasvydžio aikštelė kaimo turizmo
sodyboje

Įrengta ledo arena

Neįgyvendinta

Įrengtas vandens pramogų parkas

Įgyvendinta

Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras
Aqua

Įrengtas pirčių kompleksas prie
vandens pramogų parko

Įgyvendinta

Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras
Aqua

Atnaujintas istorinis sveikatingumo
parkas Sausosios g. 1

Įgyvendinta iš dalies

Priemonė bus įgyvendinta artimiausioje
ateityje pagal ES projektą „Išskirtinės
aktyvaus poilsio erdvės įrengimas
istoriniame Sveikatingumo parke“

Atnaujintas pėsčiųjų Saulės takas ir
pritaikytas aktyviam poilsiui

Įgyvendinta

Atnaujintos ir įrengtos naujos pavėsinės,
suoliukai, tilteliai, žaidimų aikštelės, 2013 m.

1.2.1.

1.2.1.1.

1.2.1.2.

1.2.1.6.
1.2.2.
1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

Ledo arenos įrengimas
Vandens pramogų parko
įrengimas
Pirčių komplekso prie
vandens pramogų parko
įrengimas
Istorinio sveikatingumo
parko Sausosios g. 1,
Druskininkuose ir jame
esančių pastatų
atnaujinimas ir
pritaikymas natūraliais
gydomaisiais kurorto
faktoriais žmonėms gydyti
ir sveikatinti
Pėsčiųjų Saulės tako
atnaujinimas ir
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pritaikymas aktyviam
poilsiui

1.2.6.

Kultūros, konferencijų,
viešbučio komplekso
Druskininkuose,
T.Kosciuškos gatvėje,
įrengimas

įrengti ir pažymėti „Šiaurietiškojo
ėjimo“ takai
Įrengtas kultūros, konferencijų,
viešbučio kompleksas Druskininkuose,
T.Kosciuškos gatvėje

Neįgyvendinta

Ieškoma investuotojų

Tikslas Nr. 2.: Didinti Druskininkų patrauklumą verslui ir investicijoms
Uždavinys Nr. 1.: Sukurti aplinką, palankią investicijoms ir verslui
Priemon
Priemonė
Pasiekimo rodiklis
ės Nr.

Būsena

Komentarai

Įgyvendinta

Savivaldybės skiriama 10 tūkst. litų parama
smulkiam ir vidutiniam verslui, mokymai,
informacija, vykdoma smulkaus ir vidutinio
verslo plėtros programa

2.1.1.

Paskatų verslui
įgyvendinimas

Parengta paskatų verslui sistema

2.1.2.

Esamų savivaldybės
sklypų, pastatų
paruošimas investicijoms

Suformuoti sklypai investicijoms
pritraukti

Įgyvendinta

Projektas „Druskininkų savivaldybės
teritorijų planavimo dokumentų rengimas,
siekiant subalansuotos urbanistinės ir
kurorto paslaugų plėtros“

2.1.3.

Viešos bei privačios
partnerystės projektų
identifikavimas ir
įgyvendinimas,

Parengta galimybių studija;
įgyvendinami projektai

Įgyvendinta

Įgyvendinta Snow arena ir kt.; Ieškoma
investuotojų Nemunui, aerodromui, jūrai po
stogu ir kt.

2.1.4.

Įvairių dalykinių renginių
bei konferencijų
organizavimas

Konferencinio turizmo populiarinimas
kurorte

Įgyvendinta

2.1.5.

Verslui skirtų paslaugų
plėtra: konsultacijos,
studijos, tyrimai, mokymai

Organizuojamos konsultacijos
verslininkams

Įgyvendinta

VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo
informacijos centras vykdo mokymus,
informuoja ir konsultuoja verslą
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2.1.6.

Verslumo skatinimo
kampanijos ir programų
rengimas

Parengtos verslo skatinimo programos

Įgyvendinta

Įgyvendintas projektas "VšĮ Druskininkų
turizmo ir verslo informacijos centro
paslaugų verslui programa"

2.1.7.

Verslo infrastruktūros
plėtojimas seniūnijose

Įrengtos patalpos verslui plėtoti,
sumontuoti įrengimai

Įgyvendinta iš dalies

Viečiūnų fabriko patalpų panaudojimas

Būsena

Komentarai

Įgyvendinta iš dalies

Veikia elektroninė apgyvendinimo paslaugų
rezervavimo sistema

Uždavinys Nr. 2.: Sukurti kurorto informacinę sistemą
Priemonė
Priemonė
Pasiekimo rodiklis
s Nr.

Informacinės sistemos
sukūrimas

Sukurta informacinė sistema turėtų
apimti elektroninę kurorto paslaugų
rezervavimo duomenų bazę,
poilsiautojų ir lankytojų srautų
duomenų bazę ir pan.

2.2.2.

Kurortinių ir viešųjų
paslaugų elektronizavimas
bei informacinių duomenų
sistemos kūrimas

Viešųjų paslaugų elektronizavimas;
turizmo išteklių ir paslaugų registro
sudarymas; rezervavimo duomenų
bazės sukūrimas; elektroninių ir
paprastų informacinių stendų
įrengimas, turistinių schemų,
žemėlapių ir kitos informacijos
parengimas; viešų Interneto prieigų
steigimas

Įgyvendinta

Kurortinės ir viešosios paslaugos
elektronizuotos; sukurta elektroninė
apgyvendinimo paslaugų rezervavimo
sistema; yra viešų interneto prieigų; sukurta
„Smart Druskininkai“ programėlė su
turistiniais žemėlapiais ir kita informacija

2.2.3.

Viešosios Druskininkų
televizijos įkūrimas

Įkurta viešoji Druskininkų televizija

Įgyvendinta iš dalies

Veikė Druskininkų regiono televizija – dabar
ji išregistruota

2.2.1.

Uždavinys Nr. 3.: Sukurti efektyvią verslo informacinę sistemą, integruotą į bendrą kurorto IS
Priemon
Priemonė
Pasiekimo rodiklis
Būsena
ės Nr.
2.3.1.

Verslininkams reikalingos
informacijos poreikio
ištyrimas

Ištirtas verslininkams reikalingos
informacijos poreikis

Iš dalies įgyvendinta

Komentarai
Poreikis žinomas, tačiau nėra formaliai
ištirtas
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2.3.2.

Duomenų bazių apie
nekilnojamą turtą,
investavimo galimybes,
inovacijas verslo srityje ir
kt. kūrimas ir diegimas

Sukurtos ir įdiegtos duomenų bazės
apie nekilnojamą turtą, investavimo
galimybes, inovacijas verslo srityje ir
kt.

Uždavinys Nr. 4.: Plėtoti viešą turizmo infrastruktūrą
Priemon
Priemonė
Pasiekimo rodiklis
ės Nr.
2.4.1.

2.4.1.1.
2.4.1.2.

2.4.1.3.

2.4.1.4.

2.4.2.

2.4.3.

Viešosios infrastruktūros
pritaikymas įvairiapusiam
naudojimui turizmo ir
poilsio reikmėms
Dainų slėnio pritaikymas
turizmo ir poilsio
reikmėms
Teritorijos prie Druskonio
ežero pritaikymas turizmo
ir poilsio reikmėms
Teritorijos prie Saulės tako
pritaikymas turizmo ir
poilsio reikmėms
Sportininkų rengimo ir
reabilitacijos centro
įrengimas
Druskininkų savivaldybės
viešosios bibliotekos
pastato (V.Kudirkos g. 13,
Druskininkai)
rekonstravimas ir
modernizavimas
Apžvalgos aikštelių
įrengimas prie turizmo,
poilsio ir viešosios
infrastruktūros objektų

Neįgyvendinta

Kol kas nėra, tačiau naujoje turizmo ir verslo
informacinio centro elektroninėje svetainėje
atsiras galimybė ir yra numatyta sukurti.

Būsena

Komentarai

Teritorijos pritaikytos turizmo ir
poilsio reikmėms

Įgyvendinta

Teritorijos pritaikytos turizmo ir
poilsio reikmėms

Neįgyvendinta

Teritorijos pritaikytos turizmo ir
poilsio reikmėms

Įgyvendinta

Pėsčiųjų ir dviračių takai

Teritorijos pritaikytos turizmo ir
poilsio reikmėms

Įgyvendinta iš dalies

Atnaujintos ir įrengtos naujos pavėsinės,
suoliukai, tilteliai, žaidimų aikštelės, 2013 m.
įrengti ir pažymėti „Šiaurietiškojo
ėjimo“ takai

Įrengtas sportininkų rengimo ir
reabilitacijos centras

Įgyvendinta iš dalies

Planuojama darbų pabaiga – 2015 m.

Atnaujintos viešosios bibliotekos
abonementų, skaityklų, dokumentų,
leidinių fondų bei kt. patalpos

Įgyvendinta

Įrengtos apžvalgos aikštelės

Įgyvendinta iš dalies
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2.4.5.

2.4.7.
2.4.8.

2.4.9.

2.4.10.
2.4.11.
2.4.12.
2.4.12.1.

2.4.12.2.

Paplūdimių, stovyklaviečių,
poilsio aikštelių kitos
Gražios stovyklos, poilsio aikštelės ir
infrastruktūros įrengimas
paplūdimiai prie ežerų
prie Druskininkų apylinkių
ežerų

Įgyvendinta iš dalies

Projektas "Ilgio ežero pakrantės
sutvarkymas ir maudyklės įrengimas"

Kempingų įrengimas

Įrengti modernūs kempingai

Įgyvendinta

Projektas „Kempingo įrengimas prie Turizmo
ir verslo informacijos centro“; galima tolesnė
plėtra ir modernizavimas

Įrengti baseinai

Neįgyvendinta

Vila pritaikyta aukščiausio lygio
susitikimams, konferencijoms, turizmo
ir kultūros reikmėms

Įgyvendinta

Parengti nauji turizmo maršrutai

Įgyvendinta

Sutvarkyti dviračių ir pėsčiųjų takai

Įgyvendinta

Pastatyta mobili Liškiavoje, įrengta
perkėla per Nemuną

Įgyvendinta iš dalies

Pastatyta stacionari prieplauka
Druskininkuose; įrengtos kitos
mobilios prieplaukos

Įgyvendinta

Atvirų baseinų kurorte
įrengimas
Kultūros paveldo objekto –
Druskininkų miesto
muziejaus pastato Vila
„Linksma“- restauracija ir
pritaikymas turizmo bei
kultūros reikmėms
Naujų turizmo maršrutų
parengimas
Esamų dviračių ir pėsčiųjų
takų sutvarkymas ir naujų
įrengimas
Vandens infrastruktūros
plėtra:
Perkėlos per Nemuną į
Liškiavą įrengimas
Prieplaukų Nemuno upėje
įrengimas

Projektas „Kultūros infrastruktūros
kompleksinė plėtra"

Galima tolesnė plėtra ir modernizavimas

Įrengta Liškiavos mobili prieplauka,
neįrengta perkėla per Nemuną
Pagal projektą „Nemuno turistinės trasos
pilotinis infrastruktūros
išvystymas“ pastatyta stacionari prieplauka;
įrengta Liškiavos mobili prieplauka

Tikslas Nr. 3.: Integruoti kaimo vietoves į kurorto veiklą
Uždavinys Nr. 1.: Didinti kaimo konkurencingumą, integruoti į kurortinę veiklą bei skatinti alternatyvias žemės ūkio veiklas
Priemon
Priemonė
Pasiekimo rodiklis
Būsena
Komentarai
ės Nr.
9

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

Ūkininkų mokymo
programos sudarymas ir
įgyvendinimas, įtraukiant
informavimą apie
finansinės ir kt. paramos
programas bei galimybes
Techninės, informacinės,
kofinansavimo ir kt.
pagalbos ūkininkams,
pageidaujantiems įkurti
kaimo turizmo ir poilsio
objektus, priemonių
parengimas ir
įgyvendinimas
Techninės, informacinės,
kofinansavimo ir kt.
pagalbos priemonių
ūkininkams,
pageidaujantiems įkurti
ekologinės žemdirbystės
ūkius, parengimas ir
įgyvendinimas
Naujų kaimo turizmo
objektų įkūrimo ir tautinio
paveldo produktų gamybos
skatinimas, tradicinių
amatų centro įkūrimas
Savivaldybės kaimų
atnaujinimas ir plėtra

Veikia Druskininkų VVG, ūkininkai gauna
informaciją apie ES paramą, pagalbą
pradedant savo verslą, Druskininkų
kaimiškos vietovės įtrauktos į Smart
Druskininkai programėlę; mokymai buvo
pravesti pagal konsultavimo tarnybos
programą. Įgyvendinta daug mokymo
programų kaimo gyventojams, tačiau
formalizuotos mokymo sistemos nėra.

Sudarytos ir įgyvendintos ūkininkų
mokymo programos, įtraukiant
informavimą apie finansinės ir kitas
paramos programas bei galimybes

Įgyvendinta

Parengtos bei įgyvendintos techninės,
informacinės, kofinansavimo ir kt.
pagalbos priemonės

Įgyvendinta

Įgyvendintos susitikimų ir mokymų metu.

Parengtos bei įgyvendintos techninės,
informacinės, kofinansavimo ir kt.
pagalbos priemonės

Įgyvendinta iš dalies

Susitikimai ir mokymai organizuoti, tačiau ne
tiesiogiai su tuo susijusia tema.

Įsikūrę nauji kaimo turizmo objektai,
išplėtota tautinio paveldo produktų
gamyba, turistams patrauklus
tradicinių amatų centras Ricieliuose

Įgyvendinta iš dalies

Yra amatų kiemeliai, kuriuose vykdomi ir
demonstruojami amatai, tačiau neturima
sertifikuotų produktų.

Atnaujinti savivaldybės kaimai

Įgyvendinta
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3.1.6.

Kaimo bendruomenių
projektų įgyvendinimas

Įgyvendinti kaimo bendruomenių
projektai

3.1.7.

Vietos veiklos partnerystės
principų įgyvendinimas

3.1.8.

Kompleksinė Viečiūnų
plėtra

3.1.9.

Kompleksinė Leipalingio
plėtra

Įgyvendinti vietos veiklos partnerystės
principai
Viečiūnų kultūros centro
rekonstrukcija; Kelių ir gatvių
seniūnijų gyvenvietėse asfaltavimas;
Bendruomenės centro patalpų
įrengimas; Kelių ir gatvių seniūnijų
gyvenvietėse asfaltavimas; Gatvių
apšvietimo seniūnijų gyvenvietėse
įrengimas
Buvusio dvaro pastato Leipalingyje
pritaikymas bendruomenės
poreikiams; Kelių ir gatvių seniūnijų
gyvenvietėse asfaltavimas;
Bendruomenės centro patalpų
įrengimas; Kelių ir gatvių seniūnijų
gyvenvietėse asfaltavimas; Gatvių
apšvietimo seniūnijų gyvenvietėse
įrengimas

3.1.10.

Gyvenimo kokybės kaimo
vietovėse gerinimas ir
kaimo ekonomikos
įvairinimas

Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos;
parama verslo kūrimui ir plėtrai;
kaimo turizmo veiklos skatinimas

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Projektai „Bilso bendruomenės namų
atnaujinimas“ Stračiūnų bendruomenės
patalpų atnaujinimas, pritaikant
bendruomenės poreikiams, iniciatyvoms ir
veikloms“ „Ilgio ežero pakrantės
sutvarkymas ir maudyklės įrengimas"
„Universalių sporto aikštelių Viečiūnuose
įrengimas“ „Kaimai prie Seiros atgimsta“
Nuo 2008 m. veikia Druskininkų vietos
veiklos grupė

Įgyvendinta

Projektas „Kompleksinė Viečiūnų plėtra"

Įgyvendinta

Projektas „Kompleksinė Leipalingio
miestelio plėtra"

Įgyvendinta

Įgyvendinta per Druskininkų vietos veiklos
grupę
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Prioritetas Nr. 2.: Infrastruktūros plėtra ir aplinkos apsauga
Tikslas Nr. 1.: Užtikrinti kurorto subalansuotą urbanistinę plėtrą, infrastruktūros, inžinerinio aprūpinimo bei
aplinkosaugos sistemų efektyvų naudojimą, atnaujinimą bei kokybinį vystymą
Uždavinys Nr. 1.: Subalansuoti urbanistinę plėtrą pagal nustatytas pagrindines kurorto plėtros kryptis
Priemon
Priemonė
Pasiekimo rodiklis
Būsena
Komentarai
ės Nr.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

Druskininkų savivaldybės
bendrojo plano
parengimas ir bendrojo
plano sprendinių
įgyvendinimas rengiant
specialiuosius planavimo
dokumentus
Avarinių namų
likvidavimas ir/arba
pritaikymas turizmui
Architektūrinio paveldo
objektų atnaujinimas ir
pritaikymas turizmo
plėtrai
Pastatų pritaikymas
turizmo veiklai

Parengtas savivaldybės ir atnaujintas
miesto bendrasis planas; Bendrojo
plano sprendinių įgyvendinimui
rengiami specialieji planavimo
dokumentai

Įgyvendinta

Projektas „Druskininkų savivaldybės
teritorijų planavimo dokumentų rengimas,
siekiant subalansuotos urbanistinės ir
kurorto paslaugų plėtros“

Nugriauti arba renovuoti kurorto
avariniai namai

Įgyvendinta iš dalies

Įgyvendinama, tačiau dar yra avarinės būklės
pastatų

Atnaujinti architektūrinio paveldo
objektai

Įgyvendinta

Vila „Linksma“- restauracija ir pritaikymas
turizmo bei kultūros reikmėms

Pastatai pritaikyti turizmui

Įgyvendinta

Vila „Linksma“- restauracija ir pritaikymas
turizmo bei kultūros reikmėms (Druskininkų
miesto muziejus)

Uždavinys Nr. 2.: Modernizuoti ir vystyti inžinerinę bei aplinkosaugos infrastruktūrą savivaldybėje
Priemon
Priemonė
Pasiekimo rodiklis
Būsena
Komentarai
ės Nr.
1.2.1.

Gamtinių dujų dujotiekio
įrengimas

Druskininkų savivaldybės
dujofikavimas

Įgyvendinta

Projektai „Gamtinių dujų dujotiekio
atvedimas“ ir „Druskininkų miesto centrinės
katilinės pritaikymas kūrenti gamtinėmis
dujomis“
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1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

Inžinerinės infrastruktūros
sodų bendrijose, esančiose
greta Druskininkų,
įrengimas
Kvartalinių ir magistralinių
inžinerinių tinklų
Baltašiškės gyvenamajame
kvartale suprojektavimas
ir įrengimas
Savivaldybės inžinerinių
duomenų banko GIS
pagrindu sukūrimas
Šiluminių mazgų
modernizavimas ir
šiluminių trasų
renovavimas
Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo tinklų
renovavimas ir plėtra
savivaldybės teritorijoje
Naujos geriamo vandens
kokybės gerinimo
technologijos įdiegimas,
nugeležinimo filtrų
modernizavimas
Lietaus nuotekų sistemų
įrengimas
Melioracijos sistemų,
esančių Leipalingio ir
Viečiūnų seniūnijose,
remontas ir rekonstrukcija

Projektai „Druskininkų savivaldybės
kaimiškųjų vietovių apšvietimo įrengimas I ir
II etapai“ ir „Druskininkų savivaldybės
kaimiškųjų vietovių apšvietimo įrengimas. III
etapas"

Įrengti pagrindinių sodų bendrijų
gatvių vandens tiekimo, nuotekų
tvarkymo ir apšvietimo tinklai

Įgyvendinta

Suprojektuoti bei įrengti inžineriniai
tinklai Baltašiškės gyvenamajame
kvartale

Įgyvendinta iš dalies

Sukurtas visos savivaldybės
inžinerinių tinklų duomenų bankas
(GIS pagrindu)

Įgyvendinta

Sistema „Regia“

Modernizuoti šiluminiai mazgai,
sutvarkytos šiluminės trasos

Įgyvendinta iš dalies

LITESKO projektas šilumos tinklų
modernizavimui (2013 – 2015 m.)

Atnaujinti ir išplėsti vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo tinklai

Įgyvendinta

Projektai „Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtra
Druskininkuose“ ir „Druskininkų dumblo
apdorojimo įrenginių statyba“

Švarus išvalytas geriamasis vanduo

Įgyvendinta

Lietaus nuotekų išvalymas ir sistemų
sutvarkymas

Įgyvendinta

Suremontuotos ir rekonstruotos
melioracijos sistemos, esančios
Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijose

Įgyvendinta
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1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.

Druskininkų savivaldybės
gatvių ir kelių apšvietimo
sistemų
atnaujinimas/įrengimas
Elektros tinklų
modernizavimas
Druskininkų savivaldybės
teritorijoje
Biokurą vartojančio katilo
įrengimas Druskininkų
katilinėje

Apšviestos Druskininkų savivaldybės
gatvės ir keliai

Įgyvendinta

Projektai „Druskininkų savivaldybės
kaimiškųjų vietovių apšvietimo įrengimas I ir
II etapai“ ir „Druskininkų savivaldybės
kaimiškųjų vietovių apšvietimo įrengimas. III
etapas"

Modernizuoti elektros tinklai
Druskininkų savivaldybės teritorijoje

Įgyvendinta

Vykdo LESTO

Druskininkų katilinėje įrengtas
biokurą vartojantis katilas

Įgyvendinta

Uždavinys Nr. 3.: Pertvarkyti atliekų tvarkymo ir aplinkosaugos sistemą regioniniu pagrindu
Priemon
Priemonė
Pasiekimo rodiklis
Būsena
ės Nr.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

1.3.4.

Dalyvavimas regioninės
atliekų tvarkymo sistemos
kūrime
Druskininkų sąvartyno
uždarymas
Stambiųjų ir kitų atliekų
surinkimo aikštelių
savivaldybės kaimiškose
vietovėse įrengimas
Antrinių žaliavų
surinkimo-rūšiavimo
sistemos įrengimas

Komentarai
Atliekų surinkimo ir rūšiavimo sistemos
atnaujinimas

Sukurta atliekų tvarkymo sistema

Įgyvendinta

Uždarytas Druskininkų sąvartynas

Įgyvendinta

Įrengtos stambiųjų ir kitų atliekų
surinkimo aikštelės savivaldybės
kaimiškose vietovėse

Įgyvendinta

Įrengta stambiagabaričių atliekų surinkimo
aikštelė Leipalingyje, aptarnaujama Alytaus
regiono atliekų tvarkymo centras (ARATC)

Įrengta antrinių žaliavų (popieriaus,
plastiko, stiklo ir kt.) surinkimorūšiavimo sistema

Įgyvendinta

Atliekų surinkimo ir rūšiavimo sistemos
atnaujinimas

1.3.5.

Užterštų teritorijų
tvarkymas

Sutvarkytos praeityje užterštos
teritorijos

Įgyvendinta

Projektas „Buvusios katilinės Veisiejų g. 17,
Druskininkuose, naftos bazės teritorijos
sutvarkymas"

1.3.6.

Vandens telkinių būklės
gerinimas

Išvalyti vandens telkiniai

Įgyvendinta

Projektas "Vijūnėlės tvenkinio vandens
būklės gerinimas "
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Tikslas Nr. 2.: Užtikrinti šiuolaikišką, integruotą ir patikimą susisiekimo sistemą ir infrastruktūrą
Uždavinys Nr. 1.: Renovuoti ir išplėsti sausumos ir oro susisiekimo infrastruktūrą
Priemon
Priemonė
Pasiekimo rodiklis
Būsena
ės Nr.
2.1.1.

2.1.1.1.

2.1.1.2.

2.1.1.3.

2.1.1.4.

2.1.1.5.

Komentarai

Druskininkų savivaldybės transporto infrastruktūros
modernizavimas ir plėtra:

M.K.Čiurlionio gatvės (I
eilės) rekonstrukcija

Centrinės miesto dalies
gatvių bei automobilių
stovėjimo aikštelių
rekonstrukcija ir įrengimas
Druskininkų miesto
Veisiejų ir Gardino gatvių
bei automobilių stovėjimo
aikštelių rekonstrukcija ir
įrengimas
Kitų miesto ir seniūnijų
gatvių, kelių bei
automobilių stovėjimo
aikštelių rekonstrukcija ir
įrengimas
Eismo saugumo ir eismo
reguliavimo priemonių
įdiegimas

Rekonstruota M.K.Čiurlionio gatvės
atkarpa nuo Liepų g. iki V.Kudirkos g.

Įgyvendinta

Projektai „M.K. Čiurlionio gatvės atkarpos
nuo susikirtimo su Liepų ir Mizarų gatvėmis
iki sankryžos su V. Kudirkos gatve
platinimas, rekonstrukcija ir modernizacija,
santrumpa – Centrinės kurorto M.K.
Čiurlionio gatvės rekonstravimas“ ir
„Druskininkų m. M. K. Čiurlionio g. atkarpos
nuo sankryžos su V. Kudirkos g. iki
įvažiavimo prie gyvenamojo namo M. K.
Čiurlionio g. Nr. 83 rekonstrukcija“

Sutvarkytos centrinės miesto gatvės
bei automobilių stovėjimo aikštelės

Įgyvendinta iš dalies

Projektas „Transporto infrastruktūros
modernizavimas“

Sutvarkytos Druskininkų miesto
Veisiejų ir Gardino gatvės bei
automobilių stovėjimo aikštelės

Įgyvendinta iš dalies

Gatvė sutvarkyta, už gatvės – ne.
Projektas „Transporto infrastruktūros
modernizavimas“.

Sutvarkytos kitos miesto ir seniūnijų
gatvės, keliai bei automobilių mašinų
stovėjimo aikštelės

Įgyvendinta iš dalies

Projektas „Transporto infrastruktūros
modernizavimas“

Įrengti nauji kelio ženklai, nuorodos,
šviesoforai, paženklintos gatvės

Įgyvendinta

Priemonės diegiamos pagal poreikį nuolat.
Projektas „Transporto infrastruktūros
modernizavimas“
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2.1.1.6.

2.1.8.

2.1.9.

Aerodromo atnaujinimas ir
plėtra
Naujo tilto per Nemuno
upę Druskininkuose
statyba ir privažiavimo
kelio iki naujojo tilto
tiesimas
Logistikos centro
įrengimas

Atnaujintas aerodromas

Neįgyvendinta

Pastatytas naujas tiltas per Nemuno
upę Druskininkuose, nutiestas
privažiavimo kelias iki naujojo tilto

Įgyvendinta

Įrengtas logistikos centras

Neįgyvendinta

Uždavinys Nr. 2.: Gerinti viešojo transporto paslaugų kokybę
Priemon
Priemonė
Pasiekimo rodiklis
ės Nr.
2.2.1.

Nuolatinio viešojo transporto
paslaugų teikimo ir jų kokybės
užtikrinimas

Nuolat teikiamos kokybiškos
viešojo transporto paslaugos

Projektas „Naujo tilto per Nemuną
Druskininkuose statyba“

Būsena

Komentarai

Įgyvendinta

Išplėtota viešojo transporto sistema,
veikia elektroninis bilietas,
elektroninės informacinės lentos
stotelėse

Tikslas Nr. 3.: Plėsti gyvenamojo būsto fondą
Uždavinys Nr. 1.: Didinti socialinio būsto rezervus, modernizuoti gyvenamuosius namus ir skatinti gyvenamųjų namų statybą
Priemon
Priemonė
Pasiekimo rodiklis
Būsena
Komentarai
ės Nr.
3.1.1.

Socialinio ir specialaus
būstų fondų plėtra

Išplėsti socialinio ir specialaus būstų
fondai

Įgyvendinta

Projektas „Negyvenamų patalpų Viečiūnuose
pritaikymas socialiniam būstui“

3.1.2.

Butų statybos,
bendrabučių pertvarkymo
skatinimas

Sprendžiami su butų statybos ir
bendrabučių pertvarkymu susiję
klausimai

Įgyvendinta iš dalies

Vyksta butų statybos; ne visai sklandus
bendrabučių renovacijos procesas dėl
bendrabučių specifikos

3.1.3.

Daugiabučių namų
renovacija

Renovuoti daugiabučiai namai
Druskininkuose ir seniūnijose

Įgyvendinta

Vyksta renovacija

3.1.4.

Daugiabučių namų
atnaujinimas Viečiūnuose

Atnaujinti daugiabučiai namai
Viečiūnuose

Įgyvendinta

Projektas „Daugiabučių namų atnaujinimas
Viečiūnuose ir Leipalingyje"
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3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.

Daugiabučių namų
atnaujinimas Leipalingyje
Negyvenamųjų patalpų
Viečiūnuose pritaikymas
socialiniam būstui
Negyvenamųjų patalpų
pritaikymas socialiniam
būstui

Atnaujinti daugiabučiai namai
Leipalingyje

Įgyvendinta

Projektas „Daugiabučių namų atnaujinimas
Viečiūnuose ir Leipalingyje"

Negyvenamosios patalpos Viečiūnuose
pritaikytos socialiniam būstui

Įgyvendinta

Projektas „Negyvenamų patalpų Viečiūnuose
pritaikymas socialiniam būstui“

Negyvenamosios patalpos pritaikytos
socialiniam būstui

Įgyvendinta

Projektas „Negyvenamų patalpų Viečiūnuose
pritaikymas socialiniam būstui“
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Prioritetas Nr. 3.: Žmogiškųjų, gamtinių ir kitų išteklių plėtra ir puoselėjimas
Tikslas Nr. 1.: Užtikrinti aukštos kokybės švietimo prieinamumą, ugdyti bendrąją kultūrą
Uždavinys Nr. 1.: Optimizuoti švietimo ir mokymo įstaigų tinklą, parengti naujas ir atnaujinti esamas suaugusiųjų švietimo programas
Priemon
Priemonė
Pasiekimo rodiklis
Būsena
Komentarai
ės Nr.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.
1.1.4.

Švietimo veiklos
strategijos iki 2012 m.
įgyvendinimas
Vaikų ir jaunimo
laisvalaikio užimtumo
programų parengimas ir
įgyvendinimas
Profesinio ugdymo plėtra
pagal darbo rinkos poreikį
Suaugusiųjų mokymo
koordinacinės tarybos
įkūrimas

Parengta Švietimo veiklos strategija

Įgyvendinta

Parengtos vaikų ir jaunimo laisvalaikio
programos

Įgyvendinta

Jaunimo užimtumo centras, neformalus
ugdymas mokyklose

Profesinė mokykla, pertvarkyta į
viešąją įstaigą

Įgyvendinta

VšĮ Druskininkų amatų mokykla

Įkurta suaugusiųjų mokymo
koordinacinė taryba

Įgyvendinta

1.1.5.

Švietimo centro veiklos
plėtra

Sukurta Suaugusiųjų švietimo ir
mokymo centro materialinė bazė

1.1.6.

Specialistų rengimo ir
perkvalifikavimo poreikio
monitoringas

Atliktas tyrimas ir parengta
perkvalifikavimo programa

1.1.7.

Nuotolinio mokymo
panaudojimo profesinėje
veikloje, mokyme bei
kvalifikacijos kėlime
inicijavimas

Plačiai naudojamas nuotolinis
mokymas

Įgyvendinta

Projektas „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų
Druskininkų savivaldybėje sukūrimas“,
rekonstruotos Druskininkų švietimo centro
patalpos

Įgyvendinta

Švietimo skyrius vykdo perkvalifikavimo
poreikio analizę; Suaugusiųjų mokymo
koordinacinė taryba prižiūri
perkvalifikavimo programų vykdymą

Įgyvendinta iš dalies

Sukurta ir buvo vykdoma nuotolinio
profesinio mokymo sistema neįgaliesiems;
nuotolinis mokymas nėra plačiai naudojamas
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1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

Magistrantūros studijų
kūrimo inicijavimas
Mokymų, kvalifikacijos
kėlimo ir stažuočių
organizavimas gydymo,
sveikatinimo ir
aptarnavimo sektoriaus,
socialiniams darbuotojams
Ilgalaikių bedarbių bei
specialistų rengimas pagal
darbo rinkos poreikius.
Asmens sveikatos
priežiūros esamų
specialistų kvalifikacijos
kėlimas bei naujų aukštos
kvalifikacijos specialistų
pritraukimas

Įdiegtos magistrantūros studijų
programos

Įgyvendinta

Vykdomos turizmo ir sporto vadybos bei
kineziterapijos studijų programos

Organizuojami mokymai, kvalifikacijos
kėlimo kursai, stažuotės

Įgyvendinta

Projektas "Druskininkų savivaldybės
sveikatos priežiūros sektoriaus žmogiškųjų
išteklių tobulinimas"

Pagal darbo rinkos poreikius rengiami
įvairūs specialistai

Įgyvendinta

Asmens sveikatos priežiūros įstaigose
dirbs aukštos kvalifikacijos specialistai

Įgyvendinta

Projektas "Druskininkų savivaldybės
sveikatos priežiūros sektoriaus žmogiškųjų
išteklių tobulinimas"

Uždavinys Nr. 2.: Modernizuoti švietimo įstaigų ir mokymo aplinką, plėsti informacinių technologijų infrastruktūrą, įgyvendinti gyventojų
ir svečių kultūros poreikius
Priemon
Priemonė
Pasiekimo rodiklis
Būsena
Komentarai
ės Nr.

1.2.1.

Švietimo įstaigų ugdymo ir
aplinkos modernizavimas

Švietimo įstaigos aprūpintos modernia
įranga, modernizuotos mokyklų
bibliotekos, patobulinta technologijų,
menų ir gamtos mokslų mokymo
infrastruktūra, tęsiamas aprūpinimas
„geltonaisiais autobusiukais“,
moderniomis mokymo priemonėmis,
kompiuterine technika

Įgyvendinta
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1.2.3.

1.2.4.
1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.
1.2.9.

Švietimo įstaigų renovacija
ir teritorijų sutvarkymas

Švietimo įstaigų sporto
salių ir aikštynų
atnaujinimas bei plėtra
Greitaeigio interneto
įdiegimas švietimo
įstaigose
Neformaliojo švietimo
mokyklų bazės ir ugdymo
proceso modernizavimas,
atsižvelgiant į šiuolaikinius
reikalavimus
Profesinio mokymo bazės
modernizavimas
Universalaus
daugiafunkcinio centro
Leipalingyje steigimas
Jaunimo užimtumo centro
įrengimas ir plėtra

Renovuotos švietimo įstaigos,
sutvarkytos jų teritorijos

Įgyvendinta

Projektai „Druskininkų viešosios paskirties
pastatų renovavimas“ (Saulės pagrindinė
mokykla, darželis Bitutė), „Druskininkų
lopšelio - darželio „Žibutė" modernizavimas“,
„Druskininkų V.K. Jonyno dailės mokyklos
pastato renovavimas“, „Ikimokyklinio
ugdymo įstaigų pastatų modernizavimas
Druskininkų savivaldybėje“ (l-d. „Liepaitė“ ir
„Bitutė“), „Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės
mokyklos pastato, esančio M.K.Čiurlionio g.
92, techninio projekto parengimas ir
renovavimas, siekiant mažinti suvartojamos
energijos sąnaudas“, „Druskininkų
„Senamiesčio“ vidurinės mokyklos
rekonstrukcija“ ir „Mokymosi visą gyvenimą
sąlygų Druskininkų savivaldybėje
sukūrimas“

Atnaujintos sporto salės ir aikštynai

Įgyvendinta

Projektas „Visuotinis sporto virusas
Druskininkuose“

Įdiegtas greitaeigis internetas švietimo
įstaigose

Įgyvendinta

Greitaeigis internetas įdiegtas visose
švietimo įstaigose. Pačios įstaigos perka
interneto teikimo paslaugas.

Modernizuota neformaliojo švietimo
mokyklų bazė ir ugdymo procesas

Įgyvendinta

Renovuotos patalpos ir aplinka

-

Įsteigtas universalus daugiafunkcinis
centras Leipalingyje

Neįgyvendinta

Įrengtas Jaunimo užimtumo centras

Įgyvendinta

Profesinio mokymo įstaigos yra viešosios
įstaigos, kurių steigėjas nėra savivaldybė. Jos
pačios rūpinasi savo mokymosi bazės
modernizavimu.
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1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.

1.2.13.

Viešosios paskirties
pastatų renovavimas
įgyvendinant Nacionalinę
energetikos strategiją
Išorinės švietimo įstaigų
aplinkos estetizavimas
Profesionalaus ir mėgėjų
meno sklaida, tarptautinių
kultūrinių ryšių plėtojimas,
etnokultūros palikimo
išsaugojimas
Modernių informacinių
technologijų diegimas
kultūros įstaigose

Projektas „Druskininkų savivaldybės
viešosios bibliotekos pastato rekonstravimas
ir modernizavimas"; vykdoma mokyklų
renovacija
Sutvarkyta kai kurių švietimo įstaigų aplinka,
darbus reikia tęsti

Renovuoti pastatai, sutaupyta energija

Įgyvendinta

Sutvarkyta švietimo įstaigų aplinka
(fasadai, sutvarkytos teritorijos)

Įgyvendinta iš dalies

Parengtos ir įgyvendinamos
profesionalaus ir mėgėjų meno,
tarptautinių kultūrinių mainų,
etnokultūros programos bei projektai

Įgyvendinta

Įgyvendina Druskininkų kultūros centras

Įdiegtos Lietuvos integrali bibliotekų
informacijos sistema (LIBIS) ir
Lietuvos integrali muziejų informacijos
sistema (LIMIS), sukurta interneto
prieiga Viešosios bibliotekos filialuose

Įgyvendinta iš dalies

Įdiegta LIBIS; sukurta interneto prieiga;
neįdiegta LIMIS

Tikslas Nr. 2.: Tausoti gydomuosius ir kitus gamtinius išteklius, moksliškai pagrįsti jų gydomąsias savybes ir
poveikį sveikatai
Uždavinys Nr. 1.: Moksliškai pagrįsti gamtinių išteklių gydomąjį efektyvumą ir parengti kurortinio gydymo metodikas
Priemon
Priemonė
Pasiekimo rodiklis
Būsena
Komentarai
ės Nr.

2.1.1.

Kurorto gamtinių išteklių
gydomųjų savybių
mokslinis tyrimas, siekiant
juos pripažinti gamtiniais
gydomaisiais veiksniais.

Kurortologijos mokslinio tyrimo centre
atliekami tyrimai siekiant juos įteisinti Įgyvendinta iš dalies
ir plačiai naudoti

2.1.2.

Ligų profilaktikai, gydymui
ir reabilitacijai tradiciškai
naudojamų gamtinių
gydomųjų veiksnių
reglamentavimas

Bus parengta teisės aktais nustatyta
tvarka, reikalinga pripažinti
kurortuose ligų (profilaktikos),
gydymo ir reabilitacijos tikslais
naudojamą mineralinį vandenį ir
gydomąjį purvą

Projektas „Lietuvos kurortologijos tyrimų
centro įkūrimas“ - centras buvo įkurtas, bet
nebeveikia

Neįgyvendinta
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2.1.3.

Naujai ištirtų gamtinių
gydomųjų veiksnių
naudojimo ligų,
profilaktikos, gydymo ir
reabilitacijos tikslais
metodikas ir/ar kitus
reglamentuojančius
dokumentus, parengimas.

Bus sudaryti gamtinių gydomųjų
veiksnių, naudojamų ligų
(profilaktikos), gydymo ir reabilitacijos Neįgyvendinta
tikslais, poveikio metodikos ir jų
algoritmai

Uždavinys Nr. 2.: Sukurti kurorto gamtinių išteklių apsaugos sistemą
Priemon
Priemonė
Pasiekimo rodiklis
ės Nr.

2.2.1.

Aplinkos monitoringo
programos parengimas ir
įgyvendinimas

2.2.2.

Vandens telkinių,
tvenkinių ir ežerų
Druskininkų mieste bei
seniūnijose valymo
programos parengimas ir
jos įgyvendinimas

1. Parengta programa, kurioje
nustatyti stebimi aplinkos parametrai,
matavimų apimtys, visuomenės
informavimo apie aplinkos būklę
tvarka. 2. Periodiškos ataskaitos apie
aplinkos būklę.
Parengta programa, išvalyti vandens
telkiniai

Uždavinys Nr. 3.: Atgaivinti kurorto želdynus ir parkus
Priemon
Priemonė
Pasiekimo rodiklis
ės Nr.
2.3.1.

2.3.2.

Parkų sutvarkymas ir
plėtra
Ilgalaikės želdynų
atnaujinimo programos
parengimas ir
įgyvendinimas

Įgyvendinti techniniai projektai,
sutvarkyti parkai
Parengta programa

Būsena

Komentarai

Įgyvendinta iš dalies

Programos parengtos (oro kokybės
monitoringo; požeminio vandens
monitoringo) liko įgyvendinti.

Įgyvendinta iš dalies

Projektai „Vijūnėlės tvenkinio vandens
būklės gerinimas" ir „Nemuno aukštupio
baseino vandentvarkos investicinis
projektas“

Būsena

Komentarai

Įgyvendinta

Atnaujinti Vijūnėlės, Senųjų gydyklų parkai

Įgyvendinta

Parengta „Druskininkų savivaldybės 2008–
2012 m. Želdynų ir želdinių tvarkymo,
Želdynų kūrimo ir želdinių veisimo
programa“
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Tikslas Nr. 3.: Valdymo sistemos sandaros tobulinimas ir modernizavimas
Uždavinys Nr. 1.: Tobulinti viešojo administravimo institucijų ir įstaigų veiklos valdymą
Priemon
Priemonė
Pasiekimo rodiklis
Būsena
ės Nr.

Komentarai

4.1.1.

Dokumentų archyvo
kompiuterizavimas ir
modernizavimas

Modernizuotas dokumentų archyvas

Įgyvendinta

4.1.2.

Naujų darbo vietų
kompiuterizavimas

Kompiuterizuotos naujos darbo vietos

Įgyvendinta

Atlikta savivaldybės administracijos
struktūros efektyvumo analizė

Įgyvendinta

2009 m. atliktas DSA vidaus administravimo
struktūros funkcionalumo vidaus auditas.

Tobulinti savivaldybės tarybos narių,
vadovų, administracijos karjeros
valstybės tarnautojų, administracinių
gebėjimų ugdymą

Įgyvendinta

Bus vykdomas projektas "Savivaldybės
tarybos narių, vadovų, administracijos
karjeros valstybės tarnautojų,
administracinių gebėjimų ugdymas"

Elektroninio ryšio priemonės
naudojamos administracinėms
paslaugoms teikti.

Įgyvendinta

Administracinės procedūros
tvarkomos elektroninėmis ryšio
priemonėmis

Įgyvendinta

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

Savivaldybės
administracijos struktūros
efektyvumo analizė.
Struktūros tobulinimo
kryptys ir būdai.
Savivaldybės tarybos
narių, vadovų,
administracijos karjeros
valstybės tarnautojų,
administracinių gebėjimų
ugdymas teritorijų
planavimo, turto valdymo,
ūkio infrastruktūros
plėtros, kompiuterinio
raštingumo ir kt. srityse.
Elektroninio ryšio
priemonių panaudojimas
administracinėms
paslaugoms teikti.
Administracinių procedūrų
tvarkymas elektroninėmis
ryšio priemonėmis:
teisiniai, techniniai ir
darbuotojų kompetencijos
aspektai.
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4.1.7.

Elektroninės sistemos,
leidžiančios plėtoti
pilietinę demokratiją
elektroninėje terpėje,
sukūrimas.

4.1.8.

Viešąsias paslaugas
teikiančių savivaldybės
įstaigų koordinavimo ir
kontroliavimo analizė.

Atlikta viešąsias paslaugas teikiančių
savivaldybės įstaigų koordinavimo ir
kontroliavimo analizė

4.1.9.

Viešojo administravimo
sistemos tobulinimas,
taikant Bendrąjį vertinimo
modelį ir kitus kokybės
vadybos metodus.

Tobulinama viešojo administravimo
sistema

Sukurta elektroninė sistema

Įgyvendinta

Projektas „Elektroninės sistemos,
leidžiančios plėtoti pilietinę demokratiją
elektroninėje terpėje, sukūrimas“

Įgyvendinta

Diegiant ISO 9001:2008 standartą
išanalizuota visa DSA veikla ir funkcijos
(projektas „Druskininkų savivaldybės
teikiamų viešųjų paslaugų kokybės
gerinimas diegiant kokybės vadybos
metodus“).

Įgyvendinta

Vykdomas „Druskininkų savivaldybės
administracijos veiklos efektyvumo
didinimas diegiant šiuolaikinę veiklos
valdymo sistemą“
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Prioritetas Nr. 4.: Saugios ir sveikos aplinkos puoselėjimas
Tikslas Nr. 1.: Suformuoti efektyvią, gyventojų ir svečių poreikius atitinkančią sveikatos priežiūros paslaugų
sistemą
Uždavinys Nr. 1.: Tobulinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę
Priemon
Priemonė
Pasiekimo rodiklis
Būsena
Komentarai
ės Nr.

1.1.1.

Asmens sveikatos
priežiūros įstaigų
atnaujinimas ir naujų
technologijų įdiegimas

Ligoninės rekonstrukcija, PSPC
Greitosios medicinos pagalbos
skyriaus statyba ir Slaugos ir
palaikomojo gydymo skyriaus
rekonstrukcija

Įgyvendinta

Projektai „VšĮ Druskininkų ligoninės
Druskininkuose, Sveikatos g. 30, naujų
technologijų diegimo ir Radiologijos skyriaus
paslaugų plėtra“ ir „Druskininkų ligoninės
atnaujinimas ir naujų technologijų
diegimas“ Projektas „Bendrosios praktikos
gydytojų kabinetų įrengimas“; bus vykdomas
projektas "Palaikomojo gydymo ir slaugos
bei paliatyviosios pagalbos paslaugų plėtra
VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos
priežiūros centre"

1.1.2.

Susirgimų prevencijos ir
visuomenės sveikatos
programų parengimas ir
įgyvendinimas

Parengtos ir įgyvendintos kasmetinės
Savivaldybės visuomenės sveikatos
specialiosios rėmimo programos

Įgyvendinta

Vykdomos ligų ir susirgimų prevencijos
programos, triukšmo prevencijos programa

Sveikatos priežiūros
paslaugų plėtra ir kokybės
gerinimas Asmens
sveikatos priežiūros
įstaigose

Teikiamos kokybiškos ir plataus
spektro medicinos paslaugos: 1.
Įkurtas Psichikos sveikatos centras; 2.
Atnaujinta medicininė ir diagnostinė
įranga Ligoninės Radiologijos,
Reabilitacijos, Dienos chirurgijos
stacionaro ir Priėmimo – skubios
pagalbos skyriuose.

Įgyvendinta

Projektai „VšĮ Druskininkų ligoninės
Druskininkuose, Sveikatos g. 30, naujų
technologijų diegimo ir Radiologijos skyriaus
paslaugų plėtra“ ir „Psichikos dienos centro
įkūrimas Druskininkų savivaldybėje"

1.1.3.
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Tikslas Nr. 2.: Užtikrinti svečių ir gyventojų saugumą Druskininkų savivaldybėje kurorte
Uždavinys Nr. 1.: Užtikrinti viešąją tvarką, eismo ir visuomenės saugumą
Priemonė
Priemonė
Pasiekimo rodiklis
s Nr.

2.1.1.

Tarnybų, užtikrinančių
saugumą, priemonių bazės
modernizavimas

Įrengtos stebėjimo kameros, gelbėjimo
įrangos, skirtos darbams aukštyje,
modernizavimas, cheminių avarijų
likvidavimui skirtos įrangos ir
priemonių įsigijimas, gelbėjimo
darbams ant ledo, ant vandens ir po
vandeniu skirtos įrangos įsigijimas ir
modernizavimas

Būsena

Įgyvendinta

Uždavinys Nr. 2.: Gerinti prevencinį darbą, užtikrinantį viešąją tvarką, žmogaus ir turto saugumą
Priemonė
Priemonė
Pasiekimo rodiklis
Būsena
s Nr.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Prevencinių programų
rengimas
Varžybų ir konkursų,
skirtų saugaus eismo,
teisėtvarkos žinių
įsisavinimui,
organizavimas
Sveikos gyvensenos
propagavimas

Komentarai

Parengtos programos "Viešosios
tvarkos užtikrinimas" bei "Prevencinis
darbas su jaunimu"

Įgyvendinta

Surengtos varžybos “Šviesoforas”,
“Saugus ratas”; konkursas “Temidė”

Įgyvendinta

Organizuojami renginiai, bėgimai,
klubai, akcijos

Įgyvendinta

Komentarai
Vykdomos įvairios jaunimo užimtumo
skatinimo, nusikalstamumo prevencijos ir
kontrolės programos (švietimo įstaigos,
jaunimo užimtumo centras)

Organizuojami įvairūs sporto ir sveikos
gyvensenos renginiai
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Tikslas Nr. 3.: Plėtoti pažangias socialinių paslaugų teikimo formas bendruomenėje, kuriant socialinių
paslaugų tinklą savivaldybėje
Uždavinys Nr. 1.: Skatinti savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų partnerystę, iniciatyvą bei atsakomybę teikiant socialines ir kitas
paslaugas
Priemon
Priemonė
Pasiekimo rodiklis
Būsena
Komentarai
ės Nr.

3.1.1.

3.1.2.
3.1.3.

Socialinių paslaugų plėtra

Savanoriško darbo bei
bendruomenės iniciatyvų
skatinimas
Socialinės paramos
programų parengimas ir
įgyvendinimas

Pagal gyventojų poreikius išplėstos
socialinės paslaugos mieste ir
seniūnijose (įrengti labdaros
kambariai, įkurtos naujos darbo vietos
socialiniams darbuotojams darbui su
socialinės rizikos šeimomis, teikiamos
dienos socialinės globos paslaugos)

Įgyvendinta

Įvairias paslaugas teiks apmokyti
savanoriai

Įgyvendinta

Parengtos ir įgyvendinamos Socialinės
paramos programos

Įgyvendinta

Vykdo Druskininkų socialinių paslaugų
centras

Būsena

Komentarai

Uždavinys Nr. 2.: Modernizuoti socialinių paslaugų infrastruktūrą
Priemon
Priemonė
Pasiekimo rodiklis
ės Nr.

3.2.1.

3.2.2.

Socialinių paslaugų centro
teikiamų socialinių
paslaugų plėtra ir jų
kokybės gerinimas

Įrengtas modernus Socialinių paslaugų
centras, įsigytos 3 transporto
priemonės efektyviam socialinių
paslaugų užtikrinimui

Dienos centrų
modernizavimas

Įrengti modernūs Dienos centrai
vaikams, neįgaliesiems ir
pagyvenusiems asmenims

Projektas „Nestacionarių socialinių paslaugų
infrastruktūros gerinimas Druskininkų
savivaldybėje“, Druskininkų socialinių
paslaugų centras, Psichikos dienos centras

Įgyvendinta

Įgyvendinta iš dalies

Projektas „Psichikos dienos centro įkūrimas
Druskininkų savivaldybėje", veikia VšĮ
"Gelbėkit vaikus" Druskininkų vaikų dienos
centras
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3.2.3.

3.2.4.

Socialinių paslaugų centro
ir nevyriausybinių
socialinės veiklos
organizacijų įkūrimas
Veisiejų g. 17, tenkinant
bendruomenės poreikius
Fizinės aplinkos
pritaikymas asmenų su
negalia poreikiams

Socialinių paslaugų centras ir
nevyriausybinių socialinės veiklos
organizacijos įsikūrė „po vienu
stogu“ Veisiejų g. 17

Pritaikyta fizinė aplinka asmenų su
negalia poreikiams

Įgyvendinta

Socialinių paslaugų centras ir Jaunimo
užimtumo centras įsikūrė Veisiejų g. 17

Įgyvendinta iš dalies

Pritaikyta dalis infrastruktūros (kai kurios
stotelės, gatvės, mokyklos, Pirminės
sveikatos priežiūros centro, Druskininkų
ligoninės, Druskininkų savivaldybės
Socialinių paslaugų centro, Socialinės
paramos skyriaus, Druskininkų miesto
muziejaus pastatai)
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Apibendrinimas
Druskininkų savivaldybės plėtros 2004–2013 metų strateginio plano priemonių įgyvendinimas vyko
sklandžiai. 2004–2013 metais iš visų strateginio plėtros plano priemonių (144 priemonės)
neįgyvendintos buvo 12 priemonių, tai sudaro tik 8,3 procento visų plano priemonių. Iš dalies
įgyvendintų priemonių 2004–2013 buvo 28, tai sudarė 19,4 procento visų plano priemonių. Lentelėje
žemiau pateikiama priemonių įgyvendinimo suvestinė pagal strateginio plėtros plano prioritetus ir
tikslus.

Prioritetas Nr. 1: Kurorto
tarptautinio
konkurencingumo
didinimas
Tikslas Nr. 1.: Plėtoti
kurorto
sveikatinimo,
turizmo ir rekreacijos
veiklą
Tikslas Nr. 2.: Didinti
Druskininkų patrauklumą
verslui ir investicijoms
Tikslas Nr. 3.: Integruoti
kaimo vietoves į kurorto
veiklą
Prioritetas
Nr.
2.:
Infrastruktūros plėtra ir
aplinkos apsauga
Tikslas Nr. 1.: Užtikrinti
kurorto
subalansuotą
urbanistinę
plėtrą,
infrastruktūros,
inžinerinio aprūpinimo
bei
aplinkosaugos
sistemų
efektyvų
naudojimą, atnaujinimą
bei kokybinį vystymą
Tikslas Nr. 2.: Užtikrinti
šiuolaikišką, integruotą ir
patikimą
susisiekimo
sistemą ir infrastruktūrą
Tikslas Nr. 3.: Plėsti
gyvenamojo būsto fondą

Viso
priemonių

Įgyvendinta
arba
Įgyvendinta
Įgyvendinta
Neįgyvendinta įgyvendinta
priemonių
priemonių
priemonių
iš
dalies
iš dalies
priemonių
(%)

53

34

13

6

88.7

16

11

2

3

81.3

27

15

9

3

88.9

10

8

2

0

100.0

38

29

7

2

94.7

22

19

3

0

100.0

9

4

3

2

77.8

7

6

1

0

100.0
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Prioritetas
Nr.
3.:
Žmogiškųjų, gamtinių ir
kitų išteklių plėtra ir
puoselėjimas
Tikslas Nr. 1.: Užtikrinti
aukštos kokybės švietimo
prieinamumą,
ugdyti
bendrąją kultūrą
Tikslas Nr. 2.: Tausoti
gydomuosius ir kitus
gamtinius
išteklius,
moksliškai pagrįsti jų
gydomąsias savybes ir
poveikį sveikatai
Tikslas Nr. 3.: Valdymo
sistemos
sandaros
tobulinimas
ir
modernizavimas
Prioritetas Nr. 4.: Saugios
ir
sveikos
aplinkos
puoselėjimas
Tikslas Nr. 1.: Suformuoti
efektyvią, gyventojų ir
svečių
poreikius
atitinkančią
sveikatos
priežiūros
paslaugų
sistemą
Tikslas Nr. 2.: Užtikrinti
svečių
ir
gyventojų
saugumą
Druskininkų
savivaldybėje kurorte
Tikslas Nr. 3.: Plėtoti
pažangias
socialinių
paslaugų teikimo formas
bendruomenėje, kuriant
socialinių paslaugų tinklą
savivaldybėje
VISO:

39

29

6

4

89.7

23

18

3

2

91.3

7

2

3

2

71.4

9

9

0

0

100.0

14

12

2

0

100.0

3

3

0

0

100.0

4

4

0

0

100.0

7

5

2

0

100.0

144

104

28

12

91.7

Iš 53 pirmojo prioriteto – „Kurorto tarptautinio konkurencingumo didinimas“ – priemonių
neįgyvendintos buvo 6 priemonės:
1.
2.
3.
4.

Žirgyno įrengimas;
Ledo arenos įrengimas;
Kultūros, konferencijų, viešbučio komplekso Druskininkuose, T.Kosciuškos gatvėje, įrengimas;
Duomenų bazių apie nekilnojamą turtą, investavimo galimybes, inovacijas verslo srityje ir kt.
kūrimas ir diegimas;
5. Dainų slėnio pritaikymas turizmo ir poilsio reikmėms;
6. Atvirų baseinų kurorte įrengimas.
Kultūros, konferencijų, viešbučio komplekso T. Kosciuškos gatvėje įrengimas išlieka vienu iš
prioritetinių savivaldybės projektų. 2004–2013 m. laikotarpiu, dėl ekonominės situacijos šalyje
pablogėjimo, nepavyko rasti investuotojo šiam objektui. Duomenų bazių apie nekilnojamą turtą,
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investavimo galimybes, inovacijas verslo srityje sukūrimas numatomas artimiausiu metu. Tam bus
panaudota naujoji turizmo ir verslo informacinio centro elektroninė svetainė. Visos šios priemonės
išlieka aktualios, todėl turėtų būti numatytas jų įgyvendinimas artimiausiu metu.
Iš 38 antrojo prioriteto priemonių – „Infrastruktūros plėtra ir aplinkos apsauga” – neįgyvendintos buvo
tik 2 priemonės:
1. Aerodromo atnaujinimas ir plėtra;
2. Logistikos centro įrengimas.
Aerodromo atnaujinimui 2004–2013 m. periodu Druskininkų savivaldybė skyrė nemažai dėmesio.
Aerodromo atnaujinimo projektas išlieka itin aktualus Druskininkų savivaldybei. Šio projekto
įgyvendinimas turi tiesioginės įtakos Druskininkų kurorto konkurencingumo didinimui ne tik Lietuvoje,
bet ir Vidurio bei Rytų Europos regione. Taip pat būtų tikslinga įvertinti platesnes aerodromo
pritaikymo galimybes.
Iš 39 trečiojo prioriteto – „Žmogiškųjų, gamtinių ir kitų išteklių plėtra ir puoselėjimas” priemonių
neįgyvendintos buvo 4 priemonės:
1. Profesinio mokymo bazės modernizavimas;
2. Universalaus daugiafunkcinio centro Leipalingyje steigimas;
3. Ligų profilaktikai, gydymui ir reabilitacijai tradiciškai naudojamų gamtinių gydomųjų veiksnių
reglamentavimas;
4. Naujai ištirtų gamtinių gydomųjų veiksnių naudojimo ligų, profilaktikos, gydymo ir
reabilitacijos tikslais metodikas ir/ar kitus reglamentuojančius dokumentus, parengimas.
Profesinio mokymo bazės modernizavimas nėra tiesiogiai savivaldybei priklausanti funkcija. Profesinio
mokymo įstaigų steigėjas yra švietimo ir mokslo ministerija, todėl savivaldybė neturėjo tiesioginės
galios šios priemonės įgyvendinimui.
Universalaus daugiafunkcinis centras Leipalingyje nebuvo įsteigtas. Šis projektas yra siejamas su
vykstančiu Leipalingio dvaro restauracijos projektu, patalpos daugiafunkciniam centrui yra numatytos
restauruotame dvare.
Ligų profilaktikai, gydymui ir reabilitacijai tradiciškai naudojamų gamtinių gydomųjų veiksnių
reglamentavimo priemonė bei naujai ištirtų gamtinių gydomųjų veiksnių naudojimo ligų, profilaktikos,
gydymo ir reabilitacijos tikslais metodikas ir/ar kitus reglamentuojančius dokumentus, parengimo
priemonė nebuvo įgyvendintos. Šių priemonių nepavyko įgyvendinti dėl kurortologijos tyrimų centro
uždarymo.
Visos 14 ketvirtojo prioriteto – „Saugios ir sveikos aplinkos puoselėjimas“ – priemonės buvo
įgyvendintos. Net 12 priemonių įgyvendintos pilnai, 2 iš jų įgyvendintos iš dalies.
Bendrai 2004–2013 metais visiškai arba iš dalies buvo įgyvendinta net 91,7 visų strateginio plėtros
plano priemonių. Šis rodiklis, įvertinant tai, jog Druskininkų savivaldybės plėtros planas 2004 metais
buvo vertinamas kaip ambicingas, yra labai aukštas.
Vienos pagrindinių sėkmingo priemonių įgyvendinimo priežasčių savivaldybėje yra tvari savivalda ir
itin aukštas savivaldybės aktyvumas bei kompetencijos pritraukiant investicijas ir vystant investicinius
projektus. Druskininkų savivaldybė išsiskiria iš kitų kurortinių Lietuvos savivaldybių tuo, jog didžioji
dalis investicijų į savivaldybę yra pritraukiama pačios savivaldybės, o ne privačių investuotojų ar
valstybės įstaigų dėka. Taip pat Druskininkų savivaldybėje, 2004–2013 metų laikotarpiu, investicijoms
pritraukti ir skatinti buvo aktyviai ir sėkmingai taikoma viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė.
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