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Įvadas
Druskininkų savivaldybės 2021-2029 m. strateginio plėtros plano vidaus ir išorės aplinkos ir
išteklių analizės rengimo apimtyje atlikta praėjusio laikotarpio Druskininkų savivaldybės
plėtros 2014-2020 m. strateginio plano įgyvendinimo stebėsena ir vertinimas. Rezultatų
pasiekimui įvertinti, atlikta anoniminė Druskininkų savivaldybės gyventojų apklausa vertinant
septynerių metų pokytį savivaldybėje.
Apklausa sudaryta iš 52 klausimų, apimant šias temas:
● Bendroji informacija – 5 klausimai.
● Švietimas – 17 klausimų, iš jų:
o Ikimokyklinis ugdymas – 6 klausimai.
o Bendrasis ugdymas – 4 klausimai.
o Neformalusis ugdymas – 7 klausimai.
● Sveikatos apsauga – 4 klausimai.
● Socialinės paslaugos – 3 klausimai.
● Darni bendruomenė – 2 klausimai.
● Viešasis saugumas – 2 klausimai.
● Išskirtinių sveikatinimo, turizmo ir kultūros paslaugų vystymas – 7 klausimai, iš jų:
o Kultūros paslaugų vystymas – 2 klausimai.
o Sporto paslaugų vystymas – 2 klausimai.
o Sveikatinimo ir turizmo paslaugų vystymas – 2 klausimai.
● Viešosios infrastruktūros modernizavimas ir plėtra – 3 klausimai.
● Verslumo skatinimas ir plėtra – 2 klausimai.
● Pažangaus viešojo valdymo vystymas – 2 klausimai.
● Svarbiausi darbai – 1 klausimas.
● Druskininkų savivaldybės prisitaikymas prie Covid-19 pandemijos – 3 klausimai.
● Druskininkų savivaldybės patrauklumas – 1 klausimas.
Gyventojų nuomonei išreikšti apklausoje naudoti kelių tipų klausimai: varianto pasirinkimas,
žymimieji laukeliai, laisvos formos atsakymas, dviejų tipų penkiabalė Likerto skalė:
1. Labai gerai (5), Gerai (4), Vidutiniškai (3), Blogai (2), Labai blogai (1).
2. Visiškai sutinku (5), Sutinku (4), Nežinau/ Neturiu nuomonės (3), Nesutinku (2), Visiškai
nesutinku (1).
Gyventojų apklausa vykdyta nuo 2021 m. kovo 2 d. iki 2021 m. kovo 16 d. Google Forms
platformoje (nuoroda: https://forms.gle/5agxRydCnYVyYX546). Apklausoje iš viso dalyvavo
702 respondentai.
Apie apklausą skelbta:
● Druskininkų savivaldybės internetinėje svetainėje.
● Druskininkų savivaldybės Facebook paskyroje: (2021 m. kovo 2 d. ir kovo 15 d.).
● Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko Facebook paskyroje.
Toliau šioje analizėje apžvelgiami apibendrinti apklausos respondentų atsakymai.

Respondentų socialinis-demografinis portretas
Apklausoje iš viso dalyvavo 702 respondentai: 503 moterys (72%) ir 199 vyrai (28%). 88%
respondentų yra darbingo amžiaus: 44% – respondentų 25-39 m. amžiaus, 40% – 40-59 m.
amžiaus. Didžioji dalis respondentų (60%) turi aukštąjį išsilavinimą.
Paveikslas 1. Respondentų amžius

Paveikslas 2. Respondentų išsilavinimas

80% respondentų gyvena Druskininkuose, 11% Viečiūnų seniūnijoje, 6% Leipalingio
seniūnijoje, likę kituose šalies ir užsienio miestuose.
Paveikslas 3. Respondentų gyvenamoji vieta

Paveikslas 4. Respondentų veikla

82% respondentų šiuo metu yra įsidarbinę (dirba samdomą darbą, yra valstybės tarnautojai,
dirba žemės ūkyje arba turi savo verslą), 7% – mokosi/ studijuoja, 7% – ieškosi darbo, 4% –
yra pensijoje.

Švietimas
Ikimokyklinis ugdymas
21% respondentų turi ikimokyklinio amžiaus vaikų. Iš jų, 73% vaikus leidžia į ikimokyklinio
ugdymo įstaigą, 27% – ne. 32% respondentų atsakė, kad jų vaikai lanko lopšelį-darželį
„Žibutė“, 27% – lopšelį-darželį „Bitutė“.
Paveikslas 5. Ar turite ikimokyklinio amžiausPaveikslas 6. Nurodykite ar/ir kokią ikimokyklinio ugdymo įstaigą lanko
vaikų?
Jūsų vaikas

Dažniausios priežastys kodėl respondentų vaikai nelanko ikimokyklinio ugdymo įstaigų, nes
vaikai yra dar per maži (nėra 2 m.), vaiką prižiūri patys, vaikai lanko kitą ugdymo įstaigą. Šiais
atvejais dažniausiai vaikus prižiūri patys tėvai ar globėjai, seneliai arba auklė.
Paveikslas 7. Jei Jūsų vaikas nelanko ikimokyklinio ugdymoPaveikslas 8. Kas prižiūri Jūsų vaiką/-us?
įstaigos, tai dėl kokių priežasčių?

Bendra ikimokyklinio ugdymo kokybė įvertinta gerai – 4,36 balo iš 5. Vertinant atskirus
kokybės elementus, respondentai aukščiausiai įvertino ugdomąją veiklą (4,59), žemiausiai –
įrangą ir infrastruktūrą (4,06).

Paveikslas 9. Kaip vertinate šiuos ikimokyklinio ugdymo kokybės elementus?

Respondentų nuomone ikimokyklinį ugdymą Druskininkų savivaldybėje pagerintų didesnis
finansavimas įrangai ir darželių infrastruktūrai, papildomų ugdomųjų priemonių įsigijimas,
nuolatinis pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, daugiau spec. pedagogų (logopedai,
psichologai), mažesnės grupės.

Bendrasis ugdymas
29% respondentų turi mokyklinio amžiaus vaikų arba patys lanko ar neseniai baigė bendrojo
ugdymo mokyklą. Iš jų, 34% lanko Druskininkų „Ryto“ gimnaziją, 29% – Druskininkų
„Atgimimo“ mokyklą, 26% – Druskininkų „Saulės“ pagrindinę mokyklą.
Paveikslas 10. Ar Jūsų vaikai lanko ar per paskutinius 3 metusPaveikslas 11. Nurodykite kokią bendrojo ugdymo įstaigą lanko
baigė mokyklą/gimnaziją? Ar Jūs pats/pati lankote bendrojoJūsų vaikas ar Jūs pats/pati?
ugdymo mokyklą arba neseniai ją baigėte?

Bendra bendrojo ugdymo kokybė įvertinta gerai – 4,03 balo iš 5. Vertinant atskirus kokybės
elementus, respondentai aukščiausiai įvertino saugumą (4,24), žemiausiai – maitinimo kokybę
(3,86).

Paveikslas 12. Kaip vertinate šiuos bendrojo ugdymo kokybės elementus?

Respondentų nuomone bendrąjį ugdymą Druskininkų savivaldybėje pagerintų investicijos į
mokyklų modernizavimą, pedagogų kompetencijų ugdymas, didesnis prisitaikymas prie
individualių mokinių poreikių ir gabumų.

Neformalusis ugdymas
29% respondentų atsakė, kad jų vaikai dalyvauja neformaliojo ugdymo veikloje. Iš jų, 46%
lanko savivaldybės organizuojamas veiklas.
Paveikslas 13. Ar Jūsų vaikas dalyvauja neformaliojo ugdymo Paveikslas 14. Kas organizuoja Jūsų vaikų lankomų būrelių
veikloje?
veiklą?

28% respondentų atsakė, kad jų vaikai lanko būrelius mokykloje, po 21% lanko M.K. Čiurlionio
meno mokyklą ir kitus mokamus būrelius. Daugiau nei trečdalis teigia, kad siūlomų
neformalaus ugdymo užsiėmimų užtenka.
Paveikslas 15. Nurodykite kokioje neformaliojo ugdymoPaveikslas 16. Ar Jūsų manymu užtenka siūlomų neformalaus
veikloje dalyvauja Jūsų vaikas?
ugdymo užsiėmimų Druskininkų savivaldybėje?

Populiariausios neformaliojo ugdymo veiklos – sportas (25%), vasaros stovyklos (15%),
teatras, šokis (14%), dailė (13%) ir muzika (11%).

Paveikslas 17. Kokius būrelius lanko Jūsų vaikas/-ai?

Bendra neformaliojo ugdymo kokybė įvertinta gerai – 4,16 balo iš 5. Vertinant atskirus
kokybės elementus, respondentai aukščiausiai įvertino pedagogų kompetenciją (4,34),
žemiausiai – užsiėmimų pasiūlą (4,00).
Paveikslas 18. Kaip vertinate šiuos neformaliojo ugdymo kokybės elementus?

Respondentų nuomone neformalųjį ugdymą Druskininkų savivaldybėje pagerintų didesnis
sporto (plaukimas, gimnastika), informacinių technologijų, robotikos, STEAM, menų (drama,
šokiai, fotografija) būrelių pasirinkimas, didesnė užsiėmimų paklausa ikimokyklinio amžiaus
vaikams.
Apibendrinant, bendra švietimo kokybė įvertinta gerai – 4,18 balo iš 5.

Sveikatos apsauga
79% respondentų per paskutinius tris metus susidūrė su sveikatos problemomis ir kreipėsi į
sveikatos specialistus. Iš jų, 70% respondentų paslaugos buvo suteiktos tinkamai.
Paveikslas 19. Ar per paskutinius 3 metus teko susidurti suPaveikslas 20. Ar Jums tinkamai buvo suteiktos paslaugos?
sveikatos problemomis ir kreiptis į sveikatos specialistus?

Bendra sveikatos apsaugos kokybė įvertinta vidutiniškai – 3,54 balo iš 5. Vertinant atskirus
kokybės elementus, respondentai aukščiausiai įvertino sveikatos priežiūros įstaigų
infrastruktūrą (3,7), žemiausiai – eiles pas specialistus (3,17).
Paveikslas 21. Kaip vertinate šiuos sveikatos apsaugos kokybės elementus?

Respondentų nuomone sveikatos apsaugą Druskininkų savivaldybėje pagerintų daugiau jaunų
specialistų, didesnė specializuotų gydytojų pasiūla (pvz., logopedas, alergologas,
dermatologas, lor gydytojas), trumpesnis laukimo laikas pas specialistus, atnaujinta
medicininė įranga, registracija nuotoliniu būdu (internetu).

Socialinės paslaugos
17% respondentų per paskutinius 3 metus kreipėsi dėl socialinių paslaugų ir pašalpų.
Paveikslas 22. Ar per paskutinius 3 metus teko kreiptis dėl socialinių paslaugų ir pašalpų?

Bendra socialinių paslaugų kokybė įvertinta vidutiniškai-gerai – 3,84 balo iš 5. Vertinant
atskirus kokybės elementus, respondentai aukščiausiai įvertino mokinių nemokamo
maitinimo skyrimą (4,11), žemiausiai – informacijos apie socialines paslaugas prieinamumą
(3,57).
Paveikslas 23. Kaip vertinate šių socialinių paslaugų kokybę?

Respondentų nuomone socialines paslaugas Druskininkų savivaldybėje pagerintų plačiau
teikiama informacija apie savivaldybėje teikiamą socialinę paramą, gyventojams
priklausančias socialines pašalpas ir išmokas.

Bendruomeniškumas
Bendruomeniškumo skatinimas savivaldybėje įvertintas gerai – 3,92 balo iš 5. Vertinant
atskirus aspektus, respondentai aukščiausiai įvertino kaimo bendruomenių veiklos rėmimą
(4,07), žemiausiai – bendruomenės verslumo skatinimą (3,75).
Paveikslas 24. Kaip vertinate šiuos bendruomeniškumo skatinimo aspektus Druskininkų savivaldybėje?

Respondentų nuomone bendruomeniškumą Druskininkų savivaldybėje pagerintų bendros
veiklos, projektai ir renginiai, didesnis bendruomenės narių aktyvumas, platesnis
informavimas apie bendruomenių veiklą, aktyvus seniūnijų darbas, diskusijos su gyventojais.

Viešasis saugumas
Bendrai viešojo saugumo užtikrinimas įvertintas gerai – 3,9 balo iš 5. Vertinant atskirus
aspektus, respondentai aukščiausiai įvertino pakankamą gatvių apšvietimą (4,14), žemiausiai
– asocialių asmenų įtraukimą į bendruomenę (3,53).
Paveikslas 25. Kaip vertinate šiuos viešojo saugumo užtikrinimo aspektus Druskininkų savivaldybėje?

Respondentų nuomone viešąjį saugumą Druskininkų savivaldybėje padėtų užtikrinti daugiau
įrengtų vaizdo kamerų, geresnis gatvių, parkų, takų, daugiabučių kiemų apšvietimas,
išmaniųjų sankryžų ir perėjų įrengimas, didesnis policijos patruliavimas, visuomenės
švietimas, didesnis dėmesys asocialių asmenų priežiūrai.

Išskirtinių sveikatinimo, turizmo ir kultūros paslaugų vystymas
Paklausus kaip Druskininkų savivaldybės gyventojai leidžia laisvalaikį, 21% respondentų
atsakė, kad leidžia laiką gamtoje, 19% – leidžia laiką su šeima, 13% – skaito knygas.
Paveikslas 26. Kaip dažniausiai leidžiate laisvalaikį?1

Kultūra
Bendra kultūros paslaugų ir infrastruktūros kokybė įvertinta gerai – 4,04 balo iš 5. Vertinant
atskirus aspektus, respondentai aukščiausiai įvertino biblioteką (4,44), žemiausiai – kultūros
įstaigų pastatų ir vidaus būklę (3,82).
Paveikslas 27. Kaip vertinate kultūros paslaugas ir infrastruktūrą Druskininkų savivaldybėje?

Respondentų nuomone kultūros paslaugas ir infrastruktūrą Druskininkų savivaldybėje
pagerintų šiuo metu statomų Kultūros ir kongresų rūmų atidarymas, didesnė renginių įvairovė

1 Kita veikla: mezgimas, nuotoliniai kursai, kelionės, darbai sodyboje/ sode, laikas kitame mieste, kavinėse.

(netradiciniai, tarptautiniai, sporto renginiai, edukacinės programos šeimoms), didesnė
mokslinės literatūros pasiūla bibliotekoje, apleistų miesto erdvių įveiklinimas.

Sportas
Bendra sporto paslaugų ir infrastruktūros kokybė įvertinta gerai – 3,96 balo iš 5. Vertinant
atskirus aspektus, respondentai aukščiausiai įvertino aktyvaus poilsio pramogų pasirinkimą
(4,17), žemiausiai – profesionalaus sporto paslaugų pasiūlą (3,72).
Paveikslas 28. Kaip vertinate sporto paslaugas ir infrastruktūrą Druskininkų savivaldybėje?

Respondentų nuomone sporto paslaugas ir infrastruktūrą Druskininkų savivaldybėje
pagerintų Lietuvos sporto centro Druskininkų sporto bazės atidarymas, profesionalaus sporto
plėtra, daugiau sporto aikštelių gyventojams ir vaikams, daugiau sporto užsiėmimų vaikams,
tarptautiniai sporto renginiai.

Turizmas
Bendra turizmo paslaugų ir infrastruktūros kokybė įvertinta gerai – 4,3 balo iš 5. Vertinant
atskirus aspektus, respondentai aukščiausiai įvertino SPA paslaugas (4,6), žemiausiai – amatus
(4,08).
Paveikslas 29. Kaip vertinate turizmo paslaugas ir infrastruktūrą Druskininkų savivaldybėje?

Respondentų nuomone turizmo paslaugas ir infrastruktūrą Druskininkų savivaldybėje
pagerintų nauji turizmo objektai (kultūriniai, pramoginiai, laisvalaikio), didesnė turizmo
objektų ir paslaugų šeimoms pasiūla, įvairesnis susisiekimas su Druskininkais, aplinkos

tvarkymas (vandens telkiniai, dviračių takai, gatvės ir takai) platesnis viešinimas socialiniuose
tinkluose.

Viešoji infrastruktūra
Bendra komunalinių paslaugų kokybė įvertinta gerai – 3,87 balo iš 5. Vertinant atskirus
aspektus, respondentai aukščiausiai įvertino viešųjų erdvių tvarkymą (4,14), žemiausiai –
būsto ir pastatų ūkio administravimą (3,54).
Paveikslas 30. Kaip vertinate teikiamų komunalinių paslaugų kokybę?

Bendra viešųjų erdvių būklė įvertinta gerai – 4,01 balo iš 5. Vertinant atskirus aspektus,
respondentai aukščiausiai įvertino žaliąsias miesto zonas (skverai, parkai, alėjos) (4,49),
žemiausiai – daugiabučių kiemus (3,3).
Paveikslas 31. Kaip vertinate viešųjų erdvių būklę?

Respondentų nuomone viešąją infrastruktūrą Druskininkų savivaldybėje pagerintų gatvių,
šaligatvių ir takų sutvarkymas ir apšvietimas, susisiekimo savivaldybėje gerinimas (dviračių
takai, viešasis transportas), rūšiavimo skatinimas ir dažnesnis atliekų išvežimas, automobilių
aikštelių prie daugiabučių namų sutvarkymas, kiemų sutvarkymas, daugiau vaikų žaidimų
aikštelių, dviračių takų plėtra.

Verslumo skatinimas ir plėtra
Bendrai verslumo skatinimo ir plėtros iniciatyvos įvertintos vidutiniškai-gerai – 3,75 balo iš 5.
Vertinant atskirus aspektus, respondentai aukščiausiai įvertino savivaldos ir verslo
partnerystes (3,93), žemiausiai – informacijos pakankamumą verslui (3,66).
Paveikslas 32. Kaip vertinate šias verslumo skatinimo ir plėtros iniciatyvas?

Respondentų nuomone verslumo skatinimą ir plėtrą Druskininkų savivaldybėje pagerintų
platesnis informacijos apie verslumą, finansinę paramą ir teikiamas lengvatas ir paramą (pvz.
ES fondų lėšomis finansuojami projektai) viešinimas (per socialinius tinklus, renginių metu),
jaunimo verslumo skatinimas, investicijų pritraukimas, finansinė parama (pvz., mokesčių
lengvatos).

Pažangaus viešojo valdymo vystymas
Bendrai savivaldybės darbas įvertintas gerai – 3,95 balo iš 5. Vertinant atskirus aspektus,
respondentai aukščiausiai įvertino galimybę paslaugas gauti elektroniniu būdu (4,1),
žemiausiai – paslaugų suteikimą vienoje vietoje (3,71).
Paveikslas 33. Kaip vertinate savivaldybės darbą?

Respondentų nuomone savivaldybės darbą Druskininkų savivaldybėje pagerintų
modernizuota Druskininkų savivaldybės internetinė svetainė, nuolatinis specialistų
kvalifikacijos tobulinimas, didesni gyventojų įtraukimas priimant sprendimus.

Svarbiausi 2014-2020 m. atlikti darbai
Apklausos respondentų nuomone per 2014-2020 m. svarbiausi Druskininkų savivaldybėje
įvykdyti darbai (išrikiuoti atsitiktine tvarka) yra:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Keltuvas „Lynų kelias“
Amatų centras „Menų kalvė“
K.Dineikos parko rekonstrukcijos darbai
Vijūnėlės parko atnaujinimas
Snow arenos sutvarkymas
Kultūros ir kongresų rūmų statybos pradžia
Lietuvos sporto centro Druskininkų sporto bazė
Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija
Kelių ir gatvių atnaujinimas (ypatingai M.K.Čiurlionio gatvės rekonstrukcija, Kelio
Druskininkai-Viečiūnai renovacija)
Daugiabučių namų renovacija
Leipalingio dvaro renovacija
Modernių vaikų žaidimo aikštelių įrengimas
Miesto gražinimas, viešųjų erdvių, gėlynų tvarkymas
Atnaujinta biblioteka
Gatvių apšvietimas
Turizmo skatinimas
Prekybos centrų Lidl ir Norfa plėtra Druskininkuose

Covid-19 pandemijos suvaldymas
Apklausos respondentai Covid-19 pandemijos suvaldymą Druskininkų savivaldybėje vertina
gerai – 4,26 balo iš 5. Vertinant atskiras sritis, respondentai aukščiausiai įvertino nuotolinio
ugdymo organizavimą (4,01), žemiausiai – sveikatos priežiūros paslaugų teikimą (3,45).
Paveikslas 34. Kaip jūsų manymu Druskininkų savivaldybė prisitaikė prie COVID-19 pandemijos sukeltų apribojimų šiose
srityse?

Apibendrinimas
Apibendrinant, apklausos respondentai gyvenimą Druskininkuose vertina gerai – 4,3 balo iš
5. Trys geriausiai vertinamos sritys yra turizmas (4,3), švietimas (4,18) ir kultūra (4,04).
Lyginant su kitomis sritimis, trys žemiausiai respondentų įvertintos sritys yra socialinės
paslaugos (3,84), verslumo skatinimas ir plėtra (3,75) ir sveikatos apsauga (3,54).
Paveikslas 35. Apibendrintas gyventojų vertinimas

