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Įvadas
Druskininkų savivaldybės plėtros 2014-2020 m. strateginio plano (toliau – SPP) rezultatų
analizės tikslas – įvertinti, kaip savivaldybei sekėsi įgyvendinti suplanuotus prioritetus, tikslus,
uždavinius, priemones ir pasiekti užsibrėžtus rodiklius septynerių metų laikotarpiu.
2020 m. pradžioje prasidėjusi Covid-19 pandemija įtakojo kurorto socialinį ir ekonominį
gyvenimą. Todėl siekiant atskleisti Covid-19 pandemijos įtaką kurorto raidai, rodiklių
pasiekimas vertinimas už du laikotarpius – analizuojama 2019 m. ir 2020 m. faktinės rodiklių
reikšmės.
Rezultatų analizėje taip pat pateikiamas SPP lėšų panaudojimo vertinimas, kuris parodo, kiek
SPP tikslų įgyvendinimui skirtų lėšų buvo skirta veiklos palaikymui, atnaujinimui ar
investicijoms.

Druskininkų savivaldybės plėtros 2014-2020 m. strateginio plano
įgyvendinimo vertinimas
Priemonių plano įgyvendinimas
Druskininkų savivaldybės plėtros 2014-2020 m. strateginio plano įgyvendinimui buvo išsikelti
3 prioritetai, 6 tikslai, 16 uždavinių ir 91 priemonė. Per 2014-2020 metus buvo įgyvendintos
arba iš dalies įgyvendintos 89 priemonės arba 98% nuo planuotų priemonių. Iš jų, 9 priemonių
įgyvendinimas tęsiamas 2021 m. Tik dvi priemonės – neįgyvendintos.
Paveikslas 1. SPP priemonių įgyvendinimo lygis pagal prioritetus

Šaltinis: Druskininkų savivaldybės administracija

Intensyvus ir sistemingas visų savivaldos institucijų ir įstaigų darbas, leido pasiekti užsibrėžtus
tikslus ir įgyvendinti tokius ambicingas projektus, kaip suskystintų gamtinių dujų išdujinimo
stotelės įrengimas, sparti daugiabučių namų renovacija, keltuvo „Lynų kelias“ nutiesimas,
Druskininkų kultūros ir kongresų rūmų statybų pradžia, sėkmingai įgyvendinta jaunimo
integracijos į darbo rinką programa. Šie ir kiti įgyvendinti projektai bei priemonės prisidėjo
prie gyventojų gyvenimo kokybės gerėjimo ir Druskininkų – modernaus, tarptautinio ir
inovatyvaus sveikatinimo kurorto, plėtros ir žinomumo augimo Rytų ir Vidurio Europoje.
Lentelėje žemiau pateikiama priemonių įgyvendinimo suvestinė pagal SPP prioritetus, tikslus
ir uždavinius.
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Lentelė 1. Druskininkų savivaldybės strateginio 2014-2020 m. plėtros plano įgyvendinimo lygis

Prioritetai, tikslai, uždaviniai

Viso
priemonių

Įgyvendinta
priemonių

Įgyvendinama
priemonių

Neįgyvendinta
priemonių

Įgyvendinta
arba
įgyvendinta
iš
dalies
priemonių

I PRIORITETAS: Aukštos gyvenimo kokybės
užtikrinimas

23

22

1

0

100%

1 Tikslas: Viešųjų paslaugų
užtikrinimas ir kokybės gerinimas

17

17

0

0

100%

1.1.1 Uždavinys: Kokybiškų švietimo paslaugų
ir mokymosi visą gyvenimą galimybių
užtikrinimas, bendrosios kultūros ugdymas

8

8

0

0

100%

1.1.2 Uždavinys: Efektyvios ir modernios
sveikatos apsaugos užtikrinimas

4

4

0

0

100%

1.1.3 Uždavinys: Socialinių paslaugų kokybės
ir prieinamumo gerinimas, socialinės
įtraukties didinimas

5

5

0

0

100%

2 Tikslas: Darni ir saugi bendruomenė

6

5

1

0

100%

1.2.1 Uždavinys: Bendruomenių iniciatyvų
skatinimas

4

3

1

0

100%

1.2.2
Uždavinys:
užtikrinimas

2

2

0

0

100%

II PRIORITETAS: Išskirtinių sveikatinimo,
turizmo ir kultūros paslaugų vystymas

25

21

2

2

92%

1 Tikslas: Efektyvios rinkodaros formavimas
ir vykdymas

10

10

0

0

100%

2.1.1 Uždavinys: Kurorto
išskirtinumo formavimas

5

5

0

0

100%

2.1.2 Uždavinys: Tarptautinio žinomumo
tikslinėse rinkose didinimas

5

5

0

0

100%

2 Tikslas: Išskirtinumo vystymas ir plėtra

15

11

2

2

87%

2.2.1 Uždavinys: Turizmo ir kultūros objektų
infrastruktūros plėtra

12

8

2

2

83%

2.2.2 Uždavinys: Turizmo ir kultūros paslaugų
plėtra

3

3

0

0

100%

III PRIORITETAS: Darni ir
savivaldybės plėtra

43

37

6

0

100%

33

28

5

0

100%

3.1.1 Uždavinys: Inžinerinės infrastruktūros
modernizavimas

12

10

2

0

100%

3.1.2 Uždavinys: Šiuolaikiškos susisiekimo
sistemos plėtra

6

4

2

0

100%

3.1.3 Uždavinys: Kompleksinė viešosios
infrastruktūros plėtra ir aplinkos išteklių
puoselėjimas

11

11

0

0

100%

3.1.4 Uždavinys: Darnus kaimiškų teritorijų
vystymas

4

3

1

0

100%

Viešojo

1
Tikslas:
Viešosios
modernizavimas ir plėtra

teikimo

saugumo

unikalumo

ir

harmoninga

infrastruktūros

4

Prioritetai, tikslai, uždaviniai

Viso
priemonių

Įgyvendinta
priemonių

Įgyvendinama
priemonių

Neįgyvendinta
priemonių

Įgyvendinta
arba
įgyvendinta
iš
dalies
priemonių

2 Tikslas: Darni verslo plėtra ir pažangus
valdymas

10

9

1

0

100%

3.2.1 Uždavinys: Palankios
aplinkos verslui kūrimas

4

4

0

0

100%

3.2.2 Uždavinys: Smulkaus ir vidutinio verslo
plėtra

3

3

0

0

100%

3.2.3 Uždavinys: Pažangaus viešojo valdymo
vystymas

3

2

1

0

100%

IŠ VISO

91

80

9

2

98%

investicinės

2014-2020 m. laikotarpiu neįgyvendintos šios priemonės:
1. Modernizuoti Druskininkų aerodromą ir pritaikyti jį tarptautiniams skrydžiams.
2. Nukreipti geležinkelio tinklą į Druskininkus.
Druskininkai yra pasiekiami tik kelių transportu, t.y. nėra išvystytos susisiekimo oru, vandeniu
ar geležinkeliu infrastruktūros. Šių priemonių įgyvendinimas turi tiesioginės įtakos
Druskininkų kurorto konkurencingumo didinimui ne tik Lietuvoje, bet ir Vidurio bei Rytų
Europos regione. Todėl aerodromo atnaujinimo, geležinkelio tinklo nukreipimo į Druskininkus
ir Nemuno upės pritaikymo laivybai projektai išlieka aktualūs Druskininkų savivaldybei ir
2021-2029 m. laikotarpyje.
Išsamesnis Druskininkų savivaldybės plėtros 2014-2020 m. strateginio plano įgyvendinimo
lygmuo pateikiamas per rezultatų rodiklių įvykdymo analizę.

Rodiklių įvykdymas
Druskininkų savivaldybės plėtros 2014-2020 m. strateginio plano priežiūros sistemoje
uždavinių lygmenyje buvo suformuoti 47 rodikliai. 2014-2020 metų laikotarpiu buvo
įgyvendinti (pasiekti) 42 rodikliai arba 89% nuo planuotų rodiklių. 3 rodikliai buvo nepasiekti
dėl tiesioginės Covid-19 pandemijos įtakos. Nevertinant Covid-19 įtakos, galima būtų teigti,
kad rodiklių įgyvendinimas buvo 96%.
Lentelė 2. SPP rodiklių pasiekimo suvestinė
Statusas

Rodikliai

Dalis

Dalis, nevertinant Covid-19 įtakos

Įvykdyta

42

89%

96%

Neįvykdyta

2

5%

4%

Neįvykdyta (Covid19 galėjo turėti
įtakos)

3

6%

-

Viso

47

100%

100%

Lentelėje žemiau pateikiama rodiklių įgyvendinimo suvestinė pagal SPP prioritetus, tikslus ir
uždavinius.
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Lentelė 3. Druskininkų savivaldybės plėtros 2014-2020 m. strateginio plano uždavinių vertinimo rodiklių pasiekimas

Rodiklis

Faktinė
reikšmė
2013 m.

Siektina
reikšmė
2020 m.

Faktinė
reikšmė
2019 m.

Faktinė
reikšmė
2020 m.

Įgyvendinimas
2019 m.

Įgyvendinimas
2020 m.

Komentarai

I PRIORITETAS: Aukštos gyvenimo kokybės užtikrinimas
1 Tikslas: Viešųjų paslaugų teikimo užtikrinimas ir kokybės gerinimas
1.1.1. Uždavinys: Kokybiškų švietimo paslaugų ir mokymosi visą gyvenimą galimybių užtikrinimas, bendrosios kultūros ugdymas
Visuomenės
pasitenkinimas
švietimo sistema savivaldybėje,
proc.
Modernizuotos
ikimokyklinio,
bendrojo ir neformalaus ugdymo
įstaigų infrastruktūros dalis, proc.
Neformaliojo švietimo įstaigose,
kuriose įgyvendinamos formalųjį
švietimą papildančios programos ir
neformaliojo švietimo programos,
besimokančių vaikų dalis, proc.

Kurorto gyventojų ir lankytojų,
dalyvaujančių kultūros įstaigų
veikloje, skaičius

1

x

70 proc.

31,5 proc.

125 073

70 proc.

90 proc.

40 proc.

150 000

-

-

90 proc.

-

65,76
proc.
(FŠPU1
36,29)

-

151 160

Įvykdyta geriau
nei planuota

2021 m. kovo mėn. atliktos gyventojų apklausos
duomenys.

-

Įvykdyta

Modernizuoti, atnaujinti Druskininkų savivaldybės
švietimo įstaigų pastatai; 2020 m. Baseino pastatas,
Jaunystės g. 6A, Viečiūnų mstl., Druskininkų sav.
rekonstruotas pritaikant bendruomenės edukacinio
centro veiklai.

-

Įvykdyta geriau
nei planuota

M. K. Čiurlionio meno mokykla ir Druskininkų sporto
centras, plėsdami savo veiklą, įgyvendina naujas ugdymo
programas, į kurias įsitraukia vis daugiau Druskininkų
vaikų bei jaunimo.

Įvykdyta

Nors kultūros įstaigų veiklą reikšmingai apribojo Covid-19
pandemija, tačiau daugelis renginių persikėlė į socialinius
tinklus ir tokiu neįprastu būdu pasiekė savo lankytojus.
Tikėtina, kad dar didesnis kurorto gyventojų ir lankytojų,
dalyvaujančių kultūros įstaigų veikloje, skaičiaus augimas
bus stebimas atidarius naujuosius Druskininkų kultūros ir
kongresų rūmus bei visiškai pritaikius Leipalingio dvarą
kultūrai ir turizmui.

-

84 proc.

-

-

Formalųjį švietimą papildantis ugdymas.
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Faktinė
reikšmė
2013 m.

Rodiklis

Siektina
reikšmė
2020 m.

Faktinė
reikšmė
2019 m.

Faktinė
reikšmė
2020 m.

Įgyvendinimas
2019 m.

Įgyvendinimas
2020 m.

Komentarai

71 proc.

-

Įvykdyta

2021 m. kovo mėn. atliktos gyventojų apklausos
duomenys.

Įvykdyta

Atnaujinta sveikatos priežiūros (poliklinikos, ligoninės,
šeimos gydytojų kabinetų, diagnostikos centrų,
laboratorijų, odontologijos klinikų ir kt.) infrastruktūra,
įsigyta moderni medicininė aparatūra, įdiegtos
elektroninės sistemos. Veiklą vykdo „Affidea Lietuva“
radiologinės diagnostikos centras, „UPA Medical SPA“,
odontologinės klinikos ir kt.

Įvykdyta geriau
nei planuota

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
rūpindamasis gyventojų sveikata, taiko šias priemones:
sveikatinimo projektų įgyvendinimas, psichikos sveikatos
stiprinimo ir savižudybių prevencijos užsiėmimai,
ankstyvosios intervencijos programa. Taip pat yra
įgyvendinama širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė
programa.

Įvykdyta geriau
nei planuota

2021 m. kovo mėn. atliktos gyventojų apklausos
duomenys.

1.1.2. Uždavinys: Efektyvios ir modernios sveikatos apsaugos užtikrinimas
Visuomenės
pasitenkinimas
sveikatos
apsaugos
sistema
savivaldybėje, proc.

Modernizuotos
asmens
ir
visuomenės sveikatos priežiūros
įstaigų infrastruktūros dalis, proc.

Druskininkų
sveikatos
biuro
įgyvendintos edukacinės sveikos
gyvensenos bei ligų prevencijos
priemonės, vnt.

x

70 proc.

0

70 proc.

90 proc.

10

-

-

-

90 proc.

15

-

-

1.1.3. Uždavinys: Socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas, socialinės įtraukties didinimas
Visuomenės
pasitenkinimas
socialinių paslaugų kokybe, proc.

Gavusių
socialines
gyventojų dalis, proc.

pašalpas

Naujai teikiamų socialinių paslaugų
skaičius

x

70 proc.

-

77 proc.

-

6,8 proc.

5 proc.

-

2 proc.

-

Įvykdyta geriau
nei planuota

Vertinamuoju laikotarpiu buvo vykdoma savivaldybinė,
vėliau - ir valstybinė, piniginės socialinės paramos teikimo
pertvarka, kurios tikslas buvo didinti gyventojų
motyvaciją integruotis į darbo rinką, mažinti ilgalaikę
priklausomybę nuo piniginės paramos, stabdyti
piktnaudžiavimą parama ir užtikrinti, kad piniginę paramą
gautų tik tie asmenys, kuriems paramos labiausiai reikia.

0

2

-

12

-

Įvykdyta geriau
nei planuota

Pradėta teikti asmeninio asistento pagalba, integrali
pagalba, pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems
globotojams, įtėviams ar besirengiantiems jais tapti,
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Rodiklis

Faktinė
reikšmė
2013 m.

Siektina
reikšmė
2020 m.

Faktinė
reikšmė
2019 m.

Faktinė
reikšmė
2020 m.

Įgyvendinimas
2019 m.

Įgyvendinimas
2020 m.

Komentarai
psichosocialinė pagalba, laikinas atokvėpis, kompleksinės
paslaugos šeimoms (psichologo konsultacijos, šeimos
konferencijos, mediacija, pozityvios tėvystės mokymai,
šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos, vaikų
priežiūra), pagalba asmenims, kurie turi didesnę riziką
sirgti užkrečiama liga arba serga labai sunkiomis ligomis.
Įsteigti Savarankiško gyvenimo namai Dzūkų g.17,
Leipalingio mst., Bendruomeniniai šeimos namai ir Globos
centras. Taip pat pradėta taikyti atvejo vadybą, teikti
pagalbą priklausomybes turintiems asmenims, vykdyti
alkoholio prevenciją.

Socialinio būsto laukiančių asmenų
(šeimų) skaičius

403

350

-

72

-

Įvykdyta geriau
nei planuota

2020 m. Druskininkų savivaldybės būsto fondą sudarė 179
būstai, iš jų: 85 – socialiniai būstai, 94 – savivaldybės
būstai. Socialiniai būstai nuomojami asmenims ir
šeimoms, įrašytoms į savivaldybėje sudaromą Asmenų ir
šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą.
Socialinio būsto laukiančių asmenų (šeimų) skaičius buvo
72. Vidutiniškai per metus socialiniais būstais aprūpinama
apie 10% asmenų ar šeimų, įrašytų į sąrašą.

-

31

-

Įvykdyta geriau
nei planuota

Druskininkų mieste veikia 4 bendruomenės ir 29 saugių
kaimynysčių grupės.

2 Tikslas: Darni ir saugi bendruomenė
1.2.1. Uždavinys: Bendruomenių iniciatyvų skatinimas
Miesto bendruomenių skaičius

2

4

Įgyvendintų bendruomenių naujų
iniciatyvų skaičius

0

10

-

10

-

Įvykdyta

Įgyvendinant Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos
vietos plėtros 2015-2020 m. strategiją, 9 kaimo
bendruomenės yra sukūrusios savo vietovės regioninius
produktus. Sukurtos regioninės šventės, išskirtiniai
patiekalai, pažintiniai takai kuria atskirų vietovių
išskirtinumą, kas leidžia labiau reklamuoti ir pritraukti
turistų. Taip pat įvykdytas trumpųjų grandinių projektas.

Gyventojų, dalyvaujančių kaimo
bendruomenių veikloje, skaičius

2 187

2 250

-

2 355

-

Įvykdyta geriau
nei planuota

Skaičiuojama, kad 30 proc. kaimo gyventojų dalyvauja
kaimo bendruomenių veikloje.
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Rodiklis

Faktinė
reikšmė
2013 m.

Siektina
reikšmė
2020 m.

Faktinė
reikšmė
2019 m.

Faktinė
reikšmė
2020 m.

Įgyvendinimas
2019 m.

Įgyvendinimas
2020 m.

Komentarai

Neįvykdyta

2021 m. kovo mėn. atliktos gyventojų apklausos
duomenimis ir Alytaus apskrities vyriausiojo policijos
komisariato 2020 m. veiklos ataskaitoje pateikiamais
duomenimis visuomenės pasitikėjimas Alytaus policija yra
79 proc. Gyventojų nuomone, jų saugumą padidintų
gatvių apšvietimo modernizavimas ir plėtra, kamerų
įrengimas, dažnesnis policijos pareigūnų patruliavimas,
institucijų ir gyventojų bendradarbiavimas, saugių
kaimynysčių kūrimas.

Įvykdyta geriau
nei planuota

Įsteigtos saugios kaimynystės grupės; įdiegtas vaizdo
stebėjimas; sumontuoti dūmų detektoriai pažeidžiamų
asmenų namuose, vykdyta informavimo apie dūmų
detektorių įsidiegimo būtinumą kampanija; aktyviai
vykdytos policijos bendravimo su bendruomene
iniciatyvos, diegiant savisaugos ir turto apsaugos įgūdžius,
skiepijant nepakantumą blogiui, teisiškai šviečiant
visuomenę.

1.2.2. Uždavinys: Viešojo saugumo užtikrinimas

Kurorto lankytojų bei visuomenės
pasitenkinimas viešuoju saugumu
savivaldybėje, proc.

Įgyvendintos
naujos
viešojo
saugumo priemonės, vnt.

x

0

90 proc.

2

-

-

79 proc.

4

-

-

II PRIORITETAS: Išskirtinių sveikatinimo, turizmo ir kultūros paslaugų vystymas
1 Tikslas: Efektyvios rinkodaros formavimas ir vykdymas
2.1.1. Uždavinys: Kurorto unikalumo ir išskirtinumo formavimas

Įgyvendintų kurorto rinkodaros
strategijos priemonių dalis, proc.

0

60 proc.

-

100 proc.

-

Įvykdyta geriau
nei planuota

Kurorto rinkodaros strategiją sudaro kasmet patvirtinama
ir įgyvendinama “Kurorto įvaizdžio formavimo, skaidos ir
nemokamos informacijos teikimo” priemonė. Visos metų
pradžioje suplanuotos rinkodaros priemonės įvykdomos
100 proc. SPP įgyvendinimo laikotarpiu be tradicinių
turizmo rinkodaros priemonių buvo pasitelkta ir naujosios
šiuolaikinės rinkodaros priemonės – elektroninė erdvė ir
socialiniai tinklai.

Teikiamų naujų unikalių kurortinių
ir sveikatinimo paslaugų skaičius

0

3

-

15

-

Įvykdyta geriau
nei planuota

Pradėtos teikti aerojonoterapijos ir kaskadinių maudyklų
paslaugos K. Dineikos sveikatingumo parke, Sveikatos
ratas ir Himalajų druskos pirtis – Druskininkų gydyklose.
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Rodiklis

Faktinė
reikšmė
2013 m.

Siektina
reikšmė
2020 m.

Faktinė
reikšmė
2019 m.

Faktinė
reikšmė
2020 m.

Įgyvendinimas
2019 m.

Įgyvendinimas
2020 m.

Komentarai
Egles sanatorijoje - „RespiCare“ – kvėpavimo funkcijos
gerinti, Ozono terapija, Binauralinė relaksacija. Grand SPA
Lietuva - smūginė terapija, seansas magneto stym kėdėje,
Ultragarso terapija – handsfree, kineziterapija su redcord,
Watsu (plukdymas šiltame vandenyje). Draugystės
sanatorija - mankšta treniruokliu POSTUROMED,
ultragarsas “PHYSIOMED IONOSON Expert” aparatu (visos
srovės), aukštos mineralizacijos vonia „Sūrutis“.

2.1.2. Uždavinys: Tarptautinio žinomumo tikslinėse rinkose didinimas

Įgyvendintų rinkodaros naujose
tikslinėse
rinkose
priemonių
skaičius

0

5

-

17

-

Įvykdyta geriau
nei planuota

Verslo misija Jungtinėse Amerikos Valstijose, 2 verslo
misijos Azerbaidžane, verslo misija Suomijoje, 4 parodos
Suomijoje, verslo misija Švedijoje, tarptautinis projektas
Portugalijoje,
Druskininkų
pristatymas
Austrijos
delegacijai, Druskininkų pristatymas parodoje Jungtinėje
Karalystėje, 4 parodos Norvegijoje, tarptautinis projektas
Norvegijoje.

Pritrauktų ir surengtų naujų
tarptautinių renginių Druskininkų
savivaldybėje skaičius

0

2

-

3

-

Įvykdyta geriau
nei planuota

Tarptautinis kalvystės pleneras, tarptautinis tortų
turnyras, tarptautinis Hydra Epic bekelės dviračių turizmo
(angl. "bikepacking") iššūkis.

Naujų rinkų, kuriose pristatomas
Druskininkų kurortas, skaičius

0

3

-

8

-

Įvykdyta geriau
nei planuota

Norvegija, Švedija, Suomija, Jungtinė Karalystė,
Azerbaidžanas, Austrija, Portugalija, Jungtinės Amerikos
Valstijos.

Neįvykdyta

Statistikos departamento duomenimis SPP įgyvendinimo
laikotarpiu kurorto lankytojų skaičius nuosekliai augo ir
didžiausiais lankytojų skaičius pasiektas 2019 m. Dėl
Covid-19 pandemijos ir įvestų apribojimų 2020 m. kurorto
lankytojų skaičius sumažėjo 39,4 proc., todėl 2020 m.
duomenys, kaip SPP įgyvendinimo rodiklis neturėtų būti
vertinamas.

2 Tikslas: Išskirtinumo vystymas ir plėtra
2.2.1. Uždavinys: Turizmo ir kultūros objektų infrastruktūros plėtra

Kurorto lankytojų skaičius

272 633

310 000

371 009

224 990

Įvykdyta geriau
nei planuota

10

Rodiklis

Vidutinis nakvynių skaičius

Įrengtų naujų ir išplėstų esamų
turizmo traukos ir aktyvaus sporto
objektų skaičius

Kompleksiškai sutvarkytų viešųjų
kultūros objektų skaičius

Faktinė
reikšmė
2013 m.

4

0

3

Siektina
reikšmė
2020 m.

5

5

6

Faktinė
reikšmė
2019 m.

3,45

-

-

Faktinė
reikšmė
2020 m.

2,66

16

7

Įgyvendinimas
2019 m.

Neįvykdyta

-

-

Įgyvendinimas
2020 m.

Komentarai

Neįvykdyta

2014 - 2020 m. laikotarpiu bendras vidutinis nakvynių
skaičius svyravo nuo 3,91 iki 3,41 nakvynių. Ir tik 2020 m.
dėl įvestų apribojimų dėl Covid-19 pandemijos nakvynių
vidurkis sumažėjo iki 2,66 nakvynių. Užsienio turistų
nakvynių skaičius per visą laikotarpį svyravo nuo 5,47 iki
5,04 nakvynių, sumažėjimas tik 2020 m. - 3,18 nakvynių.
Lietuvos turistų vidutinis nakvynių skaičius buvo 2,492,61 nakvynių.

Įvykdyta geriau
nei planuota

Atnaujintas K. Dineikos sveikatingumo parkas, įrengtas
„Lynų kelias“, įrengtas Lietuvos sporto centro Druskininkų
sporto bazė, viešbutis “Flores”, viešbutis “Amberton
Green SPA”, reabilitacijos centras “UPA”, atnaujintas
Druskininkų miesto muziejus, įrengta Muziejaus galerija,
amatų centras „Menų kalvė“, rekonstruota Leipalingio
dvaro sodyba bei Leipalingio miestelio skveras,
atnaujintas pėsčiųjų ir dviračių takas šalia Ratnyčios
upelio, “Žvaigždžių orbita”, įrengti/ atnaujinti “Atgimimo”
mokyklos, Leipalingio ir Viečiūnų progimnazijų
universalūs sporto aikštynai.

Įvykdyta geriau
nei planuota

Atnaujintas Druskininkų miesto muziejus, įrengta
Muziejaus galerija, amatų centras „Menų kalvė“,
atnaujinta Druskininkų kultūros centro lauko scena, I
etapo Leipalingio dvaro rekonstrukcija, į naujas patalpas
perkeltas
Leipalingio
progimnazijos
Algirdo
Volungevičiaus kraštotyros muziejus, rekonstruota
Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, įrengtas
Viečiūnų bendruomenės edukacijų centras.

Įvykdyta geriau
nei planuota

Užgavėnės, Narcizų šventė, Kurorto šventė, Tortų
turnyras, M.K. Čiurlionio festivalis, Jotvingių šventė, Sūrių
festivalis, Vasaros uždarymo šventė, Turizmo dienos,
Kalėdinio miestelio renginiai. 2020 m - M.K. Čiurlionio
gimtadienio renginiai, Grikio kelias.

2.2.2. Uždavinys: Turizmo ir kultūros paslaugų plėtra

Kultūrinio turizmo veiklų (renginių)
ir maršrutų skaičius

3

5

-

12

-

11

Faktinė
reikšmė
2013 m.

Rodiklis

Profesionalaus
skaičius

sporto

renginių

1

Siektina
reikšmė
2020 m.

3

Faktinė
reikšmė
2019 m.

Faktinė
reikšmė
2020 m.

Įgyvendinimas
2019 m.

Įgyvendinimas
2020 m.

Komentarai

-

7

-

Įvykdyta geriau
nei planuota

Druskininkai dėl gerai išvystytos infrastruktūros yra
patrauklūs sportinių renginių organizatoriams ne tik
respublikos, bet ir tarptautiniu lygiu. Vertinamuoju
laikotarpiu organizuota įvairių sporto šakų čempionatai,
auto-moto renginiai, maratonai (jau 28-us metus
organizuojamos tarptautinės sportinio ėjimo varžybos,
13-us metus organizuojamas tarptautinis žurnalistų
futbolo turnyras, Lietuvos triatlono varžybos ir kt.).

-

Neviršija
Lietuvos
vidurkio

-

Įvykdyta

VERT duomenimis vidutinė centralizuotai teikiamos
šilumos energijos kaina vartotojams Druskininkų sav. 5,09 ct/kWh, o Šalies vidurkis - 5,58 ct/kWh.

III PRIORITETAS: Darni ir harmoninga savivaldybės plėtra
1 Tikslas: Viešosios infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
3.1.1. Uždavinys: Inžinerinės infrastruktūros modernizavimas
Vidutinė centralizuotai teikiamos
šilumos
energijos
kaina
vartotojams

Viršija
Lietuvos
vidurkį

Neviršija
Lietuvos
vidurkio

Modernizuotos ir renovuotos
inžinerinės infrastruktūros dalis,
proc.

20 proc.

30 proc.

-

30 proc.

-

Įvykdyta

Vertinamuoju laikotarpiu į vandentvarkos projektus
investuota virš 6,62 mln. Eur; į šilumos ūkį - virš 5,55 mln.
Eur, iš jų biokatilams įrengti – 3,42 mln. Eur, tinklams
atnaujinti/įrengti – 2,13 mln. Eur.

Renovuotų daugiabučių namų,
didinant energetinį efektyvumą,
skaičius

5

50

-

106

-

Įvykdyta geriau
nei planuota

Druskininkuose nuo 2005 m. iš viso renovuoti 106
daugiabučiai namai arba 38% visų potencialių būstų.
Pradėta 27 namų renovacija.

-

70 proc.

-

Įvykdyta

Per pastaruosius 5 metus atnaujinta didžioji dalis
asfaltuotų gatvių mieste, sumažintas kelių su žvyro danga
kiekis.

Įvykdyta geriau
nei planuota

Parengtas darnaus judumo planas. Įgyvendintos šios
darnaus judumo priemonės: suformuotas naujas viešojo
transporto maršrutas, įrengti ir atnaujinti pėsčiųjųdviračių takai, modernizuota kelio A4 Vilnius-VarėnaGardinas sankryža, įrengiant žiedinę, rekonstruotos
gatvės, įrengiant saugumo priemones, vykdytos viešinimo

3.1.2. Uždavinys: Šiuolaikiškos susisiekimo sistemos plėtra
Rekonstruotų, sutvarkytų gatvių,
kelių, tiltų dalis, proc.

Įdiegtų darnaus judumo priemonių
skaičius

50 proc.

0

70 proc.

1

-

6

-
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Faktinė
reikšmė
2013 m.

Rodiklis

Siektina
reikšmė
2020 m.

Faktinė
reikšmė
2019 m.

Faktinė
reikšmė
2020 m.

Įgyvendinimas
2019 m.

Įgyvendinimas
2020 m.

Komentarai
priemonės, organizuoti renginiai. 2020 m. pasirašyta
finansavimo sutartis dėl 33 gatvių perėjų pritaikymo
specialiųjų poreikių žmonėms. Numatyta įrengti greičio
ribojimo ženklus, taktilinius paviršius ir LED perspėjimo
juostas.

3.1.3. Uždavinys: Kompleksinė viešosios infrastruktūros plėtra ir aplinkos išteklių puoselėjimas

Atnaujinta Druskininkų
centrinė dalis

miesto

0

1

-

1

-

Įvykdyta

Įrengtas Saulės sonatos pastatų kompleksas, sutvarkyta
aplinka, prie Druskonio ež. įrengta renginių aikštė,
atnaujintas Lakštingalų takas, miesto centre, esančios
gatvės, skverai, parengtas tiltelio per Ratnyčėlę techninis
projektas, rengiamas Vilniaus al. rekonstrukcijos techninis
projektas.

Atnaujintų ir naujai įrengtų dviračių
takų ilgis, km

20

40

-

42,8

-

Įvykdyta

Atnaujinti ir įrengti nauji pėsčiųjų-dviračių takai:
Žvaigždžių orbita, Ratnyčėlės takas, takas nuo One parko
palei Nemuną, Dineikos parko takai, Sveikatos g. Takas,
Takas prie Verpėjų g. Viečiūnuose, Žilvino takas, Takai prie
Alkos tvenkinio, takas iki muziejaus “Girios aidas”.

Išvalytų vandens telkinių skaičius

0

2

-

1

-

Neįvykdyta

Išvalytas Vijūnėlės tvenkinys. Atliekami parengiamieji
Alkos tvenkinio valymo darbai.

Įvykdyta

Turizmui ir rekreacijai pritaikytas Vijūnėlės tvenkinys,
Grūto ež., Ešerinio ež., Avirio ež., Alkos tvenkinys. Prie
Druskonio ež. įrengta renginių aikštė. Sveikatingumo
parke įrengtos kaskadinės maudyklės ant Ratnyčėlės
upelio. Pradėti rengti Nemuno pakrantės sutvarkymo
projektiniai pasiūlymai.

Įvykdyta

Leipalingio ir Viečiūnų miesteliuose kompleksiškai
sutvarkyta viešoji infrastruktūra: įrengti universalūs
sporto aikštynai, atnaujintos gatvės, kiemų ir pėsčiųjų
perėjų apšvietimas, įrengtas viešasis tualetas.

Pritaikytų turizmui ir rekreacijai
savivaldybės vandens telkinių
skaičius

3

5

-

7

-

3.1.4. Uždavinys: Darnus kaimiškų teritorijų vystymas
Kaimo gyvenamosios vietovės,
kuriose kompleksiškai sutvarkyta
viešoji infrastruktūra ir aplinka,
vnt.

1

2

-

2

-
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Rodiklis

Kaimo
bendruomenių,
kurių
atnaujinta infrastruktūra, skaičius

Faktinė
reikšmė
2013 m.

1

Siektina
reikšmė
2020 m.

10

Faktinė
reikšmė
2019 m.

-

Faktinė
reikšmė
2020 m.

10

Įgyvendinimas
2019 m.

-

Įgyvendinimas
2020 m.

Komentarai

Įvykdyta

9 kaimo bendruomenės turi atnaujintus/ įrengtus
bendruomeninius namus. Kairiojo Nemuno kranto
bendruomenė vykdo veiklą parapijos suteiktose
patalpose, kurios atitinka bendruomenės poreikius.

2 Tikslas: Darni verslo plėtra ir pažangus valdymas
3.2.1. Uždavinys: Palankios investicinės aplinkos verslui kūrimas

Naudojamų
negyvenamosios
paskirties patalpų (pastatų) dalis
procentais nuo visų savivaldybei
priklausančių
negyvenamosios
paskirties patalpų

76 proc.

89 proc.

-

94,3 proc.

-

Įvykdyta

2014-2020 m. laikotarpiu savivaldybė pardavė dalį
nenaudojamo turto, taip pat savivaldybės valdymui buvo
perduotas papildomas turtas. Bendras savivaldybei
priklausantis turtas sumažėjo 39,9 tūkst. M2. 2020 m. iš
turimų 176,1 tūkst. kv.m. negyvenamųjų pastatų patalpų
ploto buvo naudojamas 145,4 tūkst. kv.m. plotas,
parduodamų pastatų 20,7 tūkst. kv.m. plotas,
nenaudojamų patalpų 10 tūkst. kv.m. plotas.

Investuotojų
dalis,
kuriems
suteikta informacija apie verslo
kūrimo galimybes, investicinius
objektus bei savivaldybės teikiamą
paramą nuo bendro besikreipusių
investuotojų skaičiaus, proc.

100 proc.

100 proc.

-

100 proc.

-

Įvykdyta

Informacija suteikta visiems besikreipusiems. Glaudžiai
bendradarbiauta su Investuok Lietuvoje, Versli Lietuva.

Įvykdyta geriau
nei planuota

Nuolat buvo atnaujinama ir skelbiama informacija apie K.
Dineikos sveikatingumo parko pastatų, Druskininkų
ligoninės reabilitacijos korpuso, buvusios Nemuno
sanatorijos pastato pardavimo ir buvusio Viečiūnų fabriko
patalpų nuomos galimybes.

Įvykdyta

2020 m. buvo paremta 16 smulkaus verslo subjektų, buvo
taikomos mokesčių lengvatos, mažinama administracinė
našta ūkio subjektams. Taip pat įvertinta ir skirta žemės
ūkio rėmimo programos parama 81 paraiškai.

Investicinių objektų, profesionaliai
pristatytų viešojoje erdvėje lietuvių
ir bent viena užsienio kalba,
skaičius

0

2

-

4

-

3.2.2. Uždavinys: Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra

SVV paramos fondas, Lt/ Eur

10 000/
2 896,2

50 000/
14 481

-

15600 Eur

-

14

Rodiklis

Faktinė
reikšmė
2013 m.

Siektina
reikšmė
2020 m.

Faktinė
reikšmė
2019 m.

Faktinė
reikšmė
2020 m.

Įgyvendinimas
2019 m.

Įgyvendinimas
2020 m.

Komentarai

Gyventojų dalis, kuriems suteikta
informacija apie SVV kūrimo
galimybes
bei
savivaldybės
teikiamą paramą nuo bendro
besikreipusių skaičiaus, proc.

100 proc.

100 proc.

-

100 proc.

-

Įvykdyta

Informacija suteikta visiems besikreipusiems. Informacija
teikta www.druskininkusavivaldybe.lt, elektroniniais
laiškais, konsultuota telefonu.

Neįvykdyta

2015-2019 m. laikotarpiu nedarbo lygis Druskininkuose
mažėjo: nuo 10,4% (2015 m.) iki 8,9% (2019 m.). 2018 m.
ir 2019 m. liepos 1d. nedarbo lygis Druskininkuose buvo
lygus Lietuvos nedarbo lygiui, atitinkamai 8,2% ir 8,0%.
Tačiau 2020 m. pradžioje prasidėjusi Covid-19 pandemija
sukėlė nenumatytus ribojimus verslui ir sustabdė pasaulio
ekonomikos augimą. Susidariusi situacija šalyje sąlygojo
ženklų nedarbo lygio augimą. Užimtumo tarnybos
duomenimis, vidutinis nedarbo lygis šalyje 2020 m. siekė
12,6%. Druskininkuose vidutinis metinis nedarbo lygis
2020 m. siekė 14%.

Nedarbo lygis savivaldybėje

Viršija
Lietuvos
vidurkį

Neviršija
Lietuvos
vidurkio

Lygus
Lietuvos
vidurkiui

Viršija
Lietuvos
vidurkį

Įvykdyta

3.2.3. Uždavinys: Pažangaus viešojo valdymo vystymas

Įgyvendintų
administracinės
naštos
mažinimo
priemonių
skaičius

0

8

-

19

-

Įvykdyta geriau
nei planuota

Didinamas el. būdu užsakomų paslaugų skaičius,
peržiūrimi dažniausiai teikiamų paslaugų procesai,
atliekamos
klientų
pasitenkinimo
teikiamomis
paslaugomis
apklausos,
interneto
svetainėje
www.druskininkusavivaldybe.lt sukurtas ir pateiktas
paslaugų sąrašą pagal kliento gyvenimo įvykius ir t.t.

Registruotų skundų skaičius

10

8

-

8

-

Įvykdyta

Gauti skundai socialinių pašalpų skyrimo klausimais,
remonto darbų vykdymo bei dėl priimtų administracinių
nutarimų.

Įvykdyta geriau
nei planuota

Savivaldybės administracijos specialistai siekia nuolatinio
tobulėjimo ir pažangos gilindami savo profesines žinias.
Todėl kiekvienais metais bent kartą dalyvauja savo srities
mokymuose/ seminaruose/ diskusijose/ konferencijose.
Norint įtvirtinti ,,Klientų aptarnavimo Druskininkų
savivaldybės administracijoje standarto“ nuostatas,
pagerinti klientų aptarnavimo įgūdžius bei išsikelti naujus

Savivaldybės
darbuotojų,
dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo
kursuose/mokymuose, dalis proc.

60 proc.

65 proc.

-

91 proc.

-

15

Rodiklis

Faktinė
reikšmė
2013 m.

Siektina
reikšmė
2020 m.

Faktinė
reikšmė
2019 m.

Faktinė
reikšmė
2020 m.

Įgyvendinimas
2019 m.

Įgyvendinimas
2020 m.

Komentarai
administracijos iššūkius teikiamų paslaugų organizavimo
tobulinimui, 2020 m. administracijos darbuotojams buvo
organizuojami
nuotoliniai
mokymai
„Klientų
aptarnavimas praktikoje, iššūkiai ir pokyčių plano
sudarymas".

16

Įgyvendinta didžioji dauguma infrastruktūros plėtros, modernizavimo ir atnaujinimo projektų.
Gyventojai gerai vertina pokytį švietimo, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros srityse.
Kurortas sulaukė didesnių, nei planuota turistų srautų (iki Covid-19).
Apibendrinant, galima teigti, kad sistemingas ir nuoseklus bei į išsikeltus tikslus orientuotas
darbas, leido per trumpą septynerių metų laikotarpį pasiekti ambicingus tikslus, gerinant
gyventojų gyvenimo kokybę ir didinant kurorto žinomumą Lietuvoje ir Europoje.

Druskininkų savivaldybės plėtros 2014-2020 m. strateginio plano lėšų
panaudojimo vertinimas
Druskininkų savivaldybės plėtros 2014-2020 m. strateginio plano faktinis lėšų panaudojimas
apskaičiuotas įvertinus praėjusių septynerių metų Druskininkų savivaldybės strateginių
veiklos planų faktinį lėšų panaudojimą. Skaičiuojama, kad įgyvendinant Druskininkų
savivaldybės plėtros 2014-2020 m. strateginį planą faktiškai panaudota 214,1 mln. Eur.
Svarbu pastebėti, kad į SPP priemonių lėšas neįtraukti savivaldybėje veikiančių sveikatos
priežiūros įstaigų ir savivaldybės valdomų įmonių veiklos biudžetai, taip pat kitų valstybinių
institucijų pritrauktos investicijos (pvz. Lietuvos sporto centro Druskininkų sporto bazės
įrengimas) bei privačiomis lėšomis įrengti ar modernizuoti tokie objektai, kaip „Affidea
Lietuva“, sveikatingumo centrai „UPA Medical SPA“ ir „Amberton Green SPA“, viešbutis
„Flores“, prekybos centrai. Vertinama, kad kitų įstaigų veiklos biudžetai ir privačiomis lėšomis
vykdyti investiciniai projektai galėjo sudaryti apie 90 mln. Eur.
Toliau pateikiama analizė, vertinant, kad SPP įgyvendinimui buvo skirta 214,1 mln. Eur.
Druskininkų savivaldybės plėtros 2014-2020 m. strateginio plano priemonių įgyvendinimo
lėšos buvo skirtos veiklos palaikymui, atnaujinimui ir investicijoms. Vertinant lėšų pobūdį
buvo taikomi tokie apibrėžimai:
•

•

•

Veiklos palaikymas – lėšos skiriamos kasdieniam (dažnai rutininiam) paskirtų funkcijų
atlikimui, pavyzdžiui, išduodami leidimai, vykdoma muziejaus veikla, vedamos
pamokos, tvarkoma miesto aplinka. Paprastai veiklos palaikymo darbai yra apibrėžti,
aiškūs, vykdomi su ta pačia komanda.
Atnaujinimas – lėšos skiriamos esamų pastatų ar priemonių pagerinimui (paprastai
tam įtakos turi natūralus nusidėvėjimas), pavyzdžiui, apšiltinamas pastatas,
atnaujinamas odontologijos kabinetas, atnaujinamas sporto aikštynas, senos ir
nusidėvėjusios įrangos keitimas.
Investicijos – lėšos skiriamos siekiant iš investavimo objekto gauti pelno (pajamų) ar
socialinį rezultatą (esminį pokytį) švietimo, kultūros, mokslo, sveikatos ir socialinės
apsaugos bei kitose srityse. Pavyzdžiui, statomi Kultūros ir kongresų rūmai, įrengiamos
saulės elektrinės, optimizuojamas mokyklų tinklas, rengiami mokymai kvalifikacijos
kėlimui, įrengiamos laboratorijos. Paprastai investuojama siekiant sukurti naują ar iš
esmės pakeisti esamą objekto funkcionalumą.

Lėšų paskirstymas pagal pobūdį vykdytas ekspertiniu savivaldybės atstovų vertinimu. Pagal jį
63% lėšų buvo skirta veiklos palaikymui, 22% – atnaujinimui, 15% – investicijoms.
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Paveikslas 2. Lėšų pasiskirstymas pagal pobūdį, proc.
Investicijos
15%

32,4 mln. Eur

Atnaujinimas
22%

46,3 mln. Eur

Veiklos
palaikymas
63%

135,5 mln. Eur

Šaltinis: Druskininkų savivaldybės administracija

SPP buvo finansuojamas iš skirtingų lėšų šaltinių: savivaldybės lėšos (SL), valstybės lėšos (VL),
ES struktūrinių ir kitų fondų lėšos (ES), kiti šaltiniai (pvz., privačios lėšos, kitos valstybės
tikslinės lėšos ir kt).
Paveikslas 3. Lėšų pasiskirstymas pagal šaltinį, mln. Eur
144,0

52,5

13,3
4,3
SV

VL

ES

Kiti

Šaltinis: Druskininkų savivaldybės administracija

Daugiausiai SPP priemonės finansuotos iš savivaldybės biudžeto (67%) ir valstybės biudžeto
(25%) lėšų. ES lėšos sudarė 6% SPP lėšų, kiti šaltiniai – 2%.
Apibendrinant, 63 % SPP lėšų buvo skirtos veiklos palaikymui, t.y., kasdienėms funkcinėms
išlaidoms apmokėti, o 37% lėšų buvo skirta koncentruotoms investicijoms į iš anksto
numatytas ir apibrėžtas sritis, skirtas kurorto atnaujinimui ir plėtrai.

Lėšų panaudojimas pagal veiklos sritis
Siekiant įvertinti atliktų investicijų ir padarytų atnaujinimų mastą pagal atskiras savivaldos
veiklos sritis, ekspertiniu savivaldybės atstovų vertinimu, SPP skirtos lėšos buvo paskirstytos
pagal atskiras savivaldos veiklos sritis: švietimas, socialinė apsauga, susisiekimas, kultūra,
pažangus valdymas, viešoji infrastruktūra, turizmas, inžinerinė infrastruktūra, kaimiškos
vietovės, sportas, verslo aplinka, sveikata ir viešasis saugumas.
Remiantis šiuo vertinimu (žr. paveikslą žemiau), daugiausiai lėšų buvo skirta švietimo sričiai –
54,7 mln. Eur (25,5% visų lėšų), kurių didžioji dalis buvo skirta švietimo įstaigų veiklai vykdyti.
Antroje vietoje buvo socialinė apsauga – 34,8 mln. Eur, iš kurių 76% sudarė piniginė socialinė
parama.
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Paveikslas 4. Lėšų pasiskirstymas pagal veiklos sritis, mln. Eur
Švietimas

54,7
34,8

Socialinė apsauga
29,1

Susisiekimas
Kultūra

27,1

Pažangus val dymas

23,6

Viešoji infrastruktūra

13,3

Turizmas

12,5

Inžinerinė infrastruktūra

7,0

Kaimiškos vietovės

3,7
3,6

Sportas
Verslo aplinka

2,2

Sveikata

1,7

Viešasis saugumas

0,9

Veiklos palaikymas

Atnaujinimas

Investicijos

Šaltinis: Druskininkų savivaldybės administracija

Investicijos. Didžiausios investicijos į infrastruktūrą buvo atliktos kultūros ir turizmo srityse.
Pagrindiniai objektai: Druskininkų Kultūros ir kongresų rūmai (16,7 mln. Eur), keleivinis
keltuvas „Lynų kelias“ (3,9 mln. Eur).
Paveikslas 5. SPP lėšos investicijoms, mln. Eur
Švietimas

3,6

Socialinė apsauga

0,6

Susisiekimas

2,5

Kultūra

17,9

Pažangus val dymas

0,8

Viešoji infrastruktūra

0,5

Turizmas

4,7

Inžinerinė infrastruktūra

0,7

Kaimiškos vietovės

0,3

Sportas

0,3

Verslo aplinka

0,3

Sveikata

0,1

Viešasis saugumas

0,1

Šaltinis: Druskininkų savivaldybės administracija

Atnaujinimas. Didžiausios lėšos atnaujinimui buvo skirtos susisiekimo srityje (22,5 mln. Eur):
susisiekimo infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai, vietinės reikšmės kelių, gatvių ir šaligatvių
rekonstravimui (20,5 mln. Eur).
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Paveikslas 6. SPP lėšos atnaujinimui, mln. Eur
Švietimas

6,3

Socialinė apsauga

2,5
22,5

Susisiekimas
Kultūra

3,4

Pažangus val dymas

1,4

Viešoji infrastruktūr a

2,0

Turizmas
Inžinerinė infrastruktūra

3,3
0,9

Kaimiškos vietovės

1,4

Sportas
Verslo aplinka
Sveikata
Viešasis saugumas

1,6
0,2
0,5
0,2

Šaltinis: Druskininkų savivaldybės administracija

Veiklos palaikymas. Didžiausios lėšos veiklos palaikymui buvo skirtos švietimo (44,8 mln. Eur),
socialinės apsaugos (31,7 mln. Eur) ir pažangaus savivaldybės valdymo (21,3 mln. Eur)
priemonėms.
Paveikslas 7. SPP lėšos veiklos palaikymui, mln. Eur
Švietimas

44,8

Socialinė apsauga

31,7

Susisiekimas

4,1

Kultūra

5,7

Pažangus val dymas

21,3

Viešoji infrastruktūra

10,8

Turizmas

4,5

Inžinerinė infrastruktūra
Kaimiškos vietovės
Sportas
Verslo aplinka

5,4
2,0
1,8
1,7

Sveikata

1,2

Viešasis saugumas

0,6

Šaltinis: Druskininkų savivaldybės administracija

Apibendrinant, pastebima, kad tokių sričių, kaip švietimo, socialinės apsaugos, viešojo
valdymo ir sveikatos priežiūros finansavimo struktūra neturi didelių skirtumų nuo kitų
savivaldybių ir atitinka valstybės formuojamą politiką.
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Apibendrinimas
Toliau pateikiamas trumpas kiekvienos veiklos srities vertinimas pagal panaudotų lėšų pobūdį
ir rodiklių įvykdymą.
Švietimas. Švietimo sričiai buvo skirta daugiausiai lėšų (54,7 mln. Eur), kurių didžioji dalis buvo
skirta švietimo įstaigų veiklai vykdyti. Ekspertiniu vertinimu, investicijos sudarė 7%, kurios
daugiausiai buvo skirtos ugdymo proceso ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui. Siekiant
užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę, investicijos taip pat buvo skirtos laboratorijų ir
edukacinių erdvių įrengimui, mokymų vykdymui, studentų rėmimo programai, ugdymo
turinio atnaujinimo proceso veikloms. 6,3 mln. Eur buvo skirta mokyklų, darželių, sporto
infrastruktūros ir inventoriaus atnaujinimui ir modernizavimui. Apklausos duomenimis,
visuomenė teigiamai vertina įgyvendintus pokyčius – pasitenkinimo rodiklis siekia 84%.
Socialinė apsauga. Socialinei apsaugai buvo skirta 34,8 mln. Eur, iš kurių 76% sudarė piniginė
socialinė parama (veiklos palaikymui skirtos lėšos). Ekspertiniu vertinimu, atnaujinimui skirta
2,5 mln. Eur, o investicijoms 0,6 mln. Eur. Daugiausiai investuota didinant bendruomenėje
teikiamų socialinių paslaugų įvairovę, užtikrinant kokybę, didinant socialinio būsto
prieinamumą. Apklausos duomenimis, visuomenė teigiamai vertina įgyvendintus pokyčius –
pasitenkinimo rodiklis siekia 74%. Ženkliai sumažintas socialinio būsto laukiančių asmenų
(šeimų) skaičius – nuo 403 iki 72.
Susisiekimas. Susisiekimui skirta 29,1 mln. Eur, iš kurių 77% skirta atnaujinimui ir 9% –
investicijoms. Atnaujinimui ir investicijoms skirtos lėšos padėjo pasiekti šiuolaikiškai
susisiekimo sistemai keliamą SPP rodiklį – 70% rekonstruotų, sutvarkytų gatvių, kelių, tiltų.
Kultūra. Kultūros sričiai skirta 27 mln. Eur, iš kurių didžiausia investicija – Kultūros ir kongresų
rūmų statybos darbai (16,7 mln. Eur). Taip pat įrengta Menų kalvė, atnaujinta lauko scena
renginiams ir modernizuota mažoji galerija. Ženkliai padidintas kultūrinio turizmo veiklų
(renginių) skaičius: Užgavėnės, Narcizų šventė, Kurorto šventė, Tortų turnyras, M.K.Čiurlionio
festivalis, Jotvingių šventė, Sūrių festivalis, Vasaros uždarymo šventė, Turizmo dienos,
Kalėdinio miestelio renginiai, M.K.Čiurlionio gimtadienio renginiai, Grikio kelias.
Pažangus valdymas. Pažangiam valdymui skirta 23,6 mln. Eur, iš kurių didžioji dalis skirta
savivaldybės administracijos veiklos programai. Per SPP laikotarpį dalyvauta pilotiniuose
viešojo valdymo tobulinimo projektuose, tobulintas paslaugų teikimas taikant „vieno
langelio“ principą, gyventojai skatinti naudotis el. paslaugomis, sukurti nauji į gyventojų
gyvenimo įvykius orientuoti paslaugų paketai. Patvirtinti nauji teisės aktų paketai mažinantys
administracinę naštą renginių organizavimo ir prekybos ir paslaugų leidimų išdavimo srityse,
taikytos kitos administracinės naštos verslui mažinimo priemonės. Savivaldybės darbuotojai
dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose ir mokymuose.
Viešoji infrastruktūra. Viešajai infrastruktūrai skirta 13,3 mln. Eur, iš kurių atnaujinta
Druskininkų miesto centrinė dalis (Lakštingalų takas, parengtas tiltelio per Ratnyčėlę techninis
projektas, rengiamas Vilniaus al. rekonstrukcijos techninis projektas). Atnaujinti ir naujai
įrengti 42,8 km dviračių takai (planuota 40 km): Žvaigždžių orbita, Ratnyčėlės takas, takas nuo
One parko palei Nemuną, K.Dineikos parko takai, Sveikatos g. takas, takas prie Verpėjų g.
Viečiūnuose.
Turizmas. Turizmui skirta 12,5 mln. Eur, iš kurių didžioji dalis – keleivinio keltuvo „Lynų kelio“
įrengimui (3,9 mln. Eur). Taip pat buvo įrengtas K.Dineikos sveikatingumo parko
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aerojonoterapijos paviljonas, organizuojamos K.Dineikos sveikatingumo parko kaskadinės
maudynės. Intensyviai taikytos rinkodaros priemonės socialiniuose tinkluose. Taip pat
vykdyta daug privačių investicinių projektų, kurie tiesiogiai neįtraukti į SPP, tačiau kuria
reikšmingą pridėtinę vertė Druskininkų kurorto plėtrai: viešbutis „Flores“, reabilitacijos
centras „Upa Medical SPA“, viešbutis „Amberton Green SPA Druskininkai“. Kurorto lankytojų
skaičius 2019 m. pasiekė 371 tūkst. turistų per metus.
Inžinerinė infrastruktūra. Inžinerinei infrastruktūrai skirta 7 mln. Eur, iš kurių daugiausiai –
komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimui ir pervežimui (6,3 mln. Eur). UAB
„Druskininkų vandenys“ vykdė vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūros renovaciją
(5,1 mln. Eur). Atlikta 106 daugiabučių namų renovacija. Įrengus biokatilus ir suskystintų
gamtinių dujų išdujinimo stotelę, ženkliai sumažinta vidutinė centralizuotai teikiamos šilumos
energijos kaina vartotojams (vidurkis šalyje – 5,58 ct/kWh, Druskininkų sav. – 5,09 ct/kWh).
Kaimiškos vietovės. Bendruomenių iniciatyvų skatinimui ir darnaus kaimiškų teritorijų
vystymui buvo skirta 3,6 mln. Eur, iš kurių atnaujinta ir sukurta kaimo bendruomenių pastatų
ir viešųjų erdvių infrastruktūra. Skatintos ir palaikytos kaimo bendruomenių iniciatyvos
įgyvendinti vietos veiklos grupės projektus, aktyvinančius bendruomenių veiklą bei kuriančius
regiono produktus. 2 355 (arba 30%) kaimo gyventojų dalyvavo bendruomenių veikloje.
Sportas. Sportui buvo skirta 3,6 mln. Eur, iš kurių modernizuota esama sporto infrastruktūra
savivaldybėje: įrengti universalūs sporto aikštynai prie mokyklų Druskininkų m., Leipalingyje
ir Viečiūnuose. Organizuoti profesionalaus sporto renginiai. Valstybės lėšomis įrengta
Lietuvos sporto centro Druskininkų sporto bazė.
Verslo aplinka. Palankios investicinės aplinkos verslui kūrimui ir smulkaus bei vidutinio verslo
(SVV) plėtrai skirta 2,2 mln. Eur, iš kurių 55% – vietinio užimtumo skatinimo iniciatyvoms. SVV
buvo remiamas ne tik finansuojant SVV projektus, bet ir taikant mokesčių lengvatas, mažinant
administracinę naštą ūkio subjektams. Aktyviai ieškota investuotojų buvusios Nemuno
sanatorijos pastato ir buvusio Viečiūnų fabriko patalpų įveiklinimui.
Sveikata. Efektyvios ir modernios sveikatos apsaugos užtikrinimui skirta 1,7 mln. Eur, iš kurių
29% atnaujinimui ir 6% investicijoms. Net 90% Druskininkų savivaldybės asmens ir
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros yra modernizuota. Įgyvendinus
privačius investicinius projektus, SPP laikotarpiu pradėjo veikti „Affidea Lietuva“ radiologinės
diagnostikos centras, reabilitacijos centras „Upa Medical SPA“, odontologinės klinikos.
Druskininkų sveikatos biuras aktyviai įgyvendino edukacines sveikos gyvensenos bei ligų
prevencijos priemones. Visuomenės pasitenkinimas sveikatos apsaugos sistema
savivaldybėje siekia 71%.
Viešasis saugumas. Viešojo saugumo užtikrinimui skirta 0,9 mln. Eur, iš kurių įgyvendinta
saugios kaimynystės iniciatyva, sumontuoti dūmų detektoriai pažeidžiamų asmenų namuose,
vykdytos policijos bendradarbiavimo su bendruomene iniciatyvos. Visuomenės
pasitenkinimas viešuoju saugumu savivaldybėje siekia 78%.
***
Druskininkų savivaldybės plėtros 2014-2020 m. strateginis planas buvo orientuotas į
gyventojų poreikius ir kurorto plėtrą. SPP įgyvendinimas laikytinas sistemingu ir nuosekliu,
nes koncentruotai buvo dedamos pastangos į sutartas, iš anksto nustatytas ir apibrėžtas sritis
ir projektus.
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