DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2013-2015 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS
PLANO
2013 m. vasario 25 d. Nr. T1-30
Druskininkai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994,
Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 41 punktu, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 827 “Dėl strateginio planavimo metodikos
tvirtinimo” (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279) 2.1. punktu, remdamasi
Druskininkų savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T1-19 „Dėl
Druskininkų savivaldybės plėtros 2014-2020 m. strateginio plano rengimo ir įgyvendinimo
priežiūros komisijos“, Druskininkų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti Druskininkų savivaldybės 2013-2015 metų strateginį veiklos planą
(pridedama).
Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr.13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Ričardas Malinauskas

PATVIRTINTA:
Druskininkų savivaldybės tarybos
2013 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T1-30

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2013-2015 METŲ
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Druskininkai, 2013

TURINYS
ĮVADAS ................................................................................................................................ 3
VYKDOMOS PROGRAMOS:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO
IR TOBULINIMO PROGRAMA ...................................................................... 5
TURIZMO PLĖTROS PROGRAMA ................................................................ 13
BENDRUOMENIŲ AKTYVINIMO IR SĄLYGŲ VERSLO
PLĖTRAI SUDARYMO PROGRAMA ............................................................ 16
URBANISTINĖS PLĖTROS PROGRAMA ..................................................... 21
APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA .......................................................... 24
ŪKIO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI
PRIEŽIŪROS PROGRAMA ............................................................................ 27
ŠVIETIMO PROGRAMA ................................................................................. 31
KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMA............................................................. 38
JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA ........................................................... 43
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMA ........................... 45
VIEŠOSIOS TVARKOS IR SAUGUMO
UŽTIKRINIMO PROGRAMA ...................................................................... 47
SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO PROGRAMA ....................................... 50
SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA ........................................................ 54

PRIEDAI:
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2013-2015 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
BIUDŽETAS

ĮVADAS
Druskininkų savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T1-486 “Dėl
Druskininkų savivaldybės plėtros 2004-2013 m. strateginio plano tvirtinimo” buvo patvirtintas
ilgalaikis savivaldybės plėtros planas. Šis planas buvo parengtas siekiant paspartinti subalansuotą
Druskininkų savivaldybės plėtrą, sustiprinti Druskininkų kurorto konkurencingumą Lietuvoje ir
Europoje, pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų paramos fondų teikiamomis
galimybėmis.
Druskininkų savivaldybės 2013-2015 m. strateginis veiklos planas - vidutinės trukmės
dokumentas. Šis Savivaldybės strateginis veiklos planas parengtas siekiant efektyviau vykdyti
viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas, užtikrinti bendruomenės viešųjų
poreikių ir interesų tenkinimą. Taip pat, kad būtų užtikrintas maksimalus įgyvendinamų
priemonių, numatytų 2004-2013 metų strateginiame plėtros plane, efektyvumas ir Savivaldybės
raidos subalansuotumas. Šį planą sudaro 13 programų, kurios apima įvairių sektorių veiklos
aprašymą. Kiekvienoje programoje yra iškelti trejų metų tikslai, šiems tikslams pasiekti
uždaviniai bei detaliai aprašomi artimiausi, einamųjų - 2013 metų, rezultatai. Programose, taip
pat atsispindi tolimesni priemonių įgyvendinimo rezultatai, kuriuos planuojama pasiekti 2014 ir
2015 metais. Druskininkų savivaldybės 2013-2015 metų strateginio veiklos plano rengimo
procesas susijęs su biudžeto rengimu ir metiniu strateginio planavimo ciklu. Parengus aukščiau
minėtą planą bus sukurtas bei patvirtintas dokumentas, kuris padės efektyviau vykdyti
Druskininkų savivaldybės plėtros 2004-2013 metų strateginio plano įgyvendinimą ir prisidės prie
įgyvendinimo priežiūros bei efektyvaus Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo.
2013 – 2015 m. strateginis veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 “Dėl strateginio planavimo metodikos
tvirtinimo” patvirtinta Strateginio planavimo metodika, Valstybės ilgalaikės raidos strategiją,
atitinkamo ūkio sektoriaus plėtros strategijas ir kitų teisės aktų bei dokumentų,
reglamentuojančių Savivaldybės veiklą nuostatais. Druskininkų savivaldybės 2013-2015 m.
strateginis veiklos planas parengtas remiantis patvirtintu Druskininkų savivaldybės plėtros 20042013 m. strateginiu planu.
Druskininkų savivaldybės 2013-2015 metų strateginio veiklos plano rengimo procesas
susijęs su biudžeto rengimu ir metiniu strateginio planavimo ciklu.
Vizija: Druskininkai – modernus ir savitas tarptautinis kurortas, teikiantis aukštos
kokybės sveikatinimo, turizmo, rekreacijos paslaugas bei užtikrinantis aukštą gyvenimo kokybę.
Vizijai įgyvendinti strateginiame plane numatytos 4 strateginės plėtros prioritetinės
kryptys:

kurorto tarptautinio konkurencingumo didinimas;

infrastruktūros plėtra ir aplinkos apsauga;

žmogiškųjų, gamtinių ir kitų išteklių plėtra ir puoselėjimas;

saugios ir sveikos aplinkos puoselėjimas.
2013 – 2015 metų savivaldybės strateginiai tikslai atitinka 2004 – 2013 metų
savivaldybės strateginio plėtros plano tikslus. Šiems tikslams pasiekti parengtos programos,
kurios išdėstomos pagal Druskininkų strateginės plėtros prioritetines kryptis:
Prioritetas

Vykdomos programos
01. Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų
įgyvendinimo ir tobulinimo programa

1. Kurorto tarptautinio
konkurencingumo didinimas

2. Infrastruktūros plėtra ir

02. Turizmo plėtros programa
03. Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai
sudarymo programa
04. Urbanistinės plėtros programa

aplinkos apsauga

05. Aplinkos apsaugos programa
06. Ūkio infrastruktūros plėtros bei priežiūros programa
07. Švietimo programa

3. Žmogiškųjų, gamtinių ir
kitų išteklių plėtra ir
puoselėjimas

08. Kultūros plėtros programa
09. Jaunimo užimtumo programa
10. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa
11. Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimo programa

4. Saugios ir sveikos aplinkos
puoselėjimas

12. Socialinės paramos teikimo programa
13. Sveikatos apsaugos programa
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DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO IR
TOBULINIMO PROGRAMA
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
2013
Asignavimų valdytojas
Kodas
Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
188681663
Druskininkų savivaldybės administracija
188776264
Programos kodas
01
Programos parengimo argumentai
Savivaldybė, realizuodama Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatytą teisę ir
galimybę vietos gyventojų interesais tvarkyti ir valdyti didžiąją viešųjų reikalų dalį, privalo
kuo efektyviau vykdyti Vietos savivaldos įstatymu ir kitais teisės aktais jai priskirtas
viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas. Nuo Savivaldybės institucijų,
kaip pagrindinio mechanizmo, sujungiančio bendruomenės poreikius ir valstybės bei
Savivaldybės politiką, veiklos priklauso Savivaldybės ateitis, plėtros perspektyvos.
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimo ir tobulinimo programa siekiama,
kad teisės aktais nustatytas funkcijas Savivaldybė vykdytų kuo kokybiškiau ir racionaliau.
Ši programa pagrįsta Savivaldybės viešojo administravimo sistemos, besiremiančios
profesionalia valstybės tarnyba, žinių ir informacinės visuomenės plėtote, optimizavimu;
optimalaus savivaldybės sandaros modelio, atspindinčio valdymo ryšius tarp institucijų ir
pavaldumo klausimus, įtvirtinimu.
Šioje programoje suformuluojami bei apibūdinami Druskininkų savivaldybės
administracijos tikslai (uždaviniai), numatomos šiems tikslams įgyvendinti reikalingos
priemonės.
Druskininkų savivaldybės administracija (toliau – Administracija) yra savivaldybės įstaiga,
kurią sudaro struktūriniai padaliniai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos
(savivaldybės administracijos filialai), (toliau – padaliniai) bei į struktūrinius padalinius
neįeinantys valstybės tarnautojai Administracijos personalas, vadovaudamasis vietos
savivaldos principais, padeda Savivaldybės tarybai skatinti bei plėtoti vietos savivaldą,
Savivaldybei vykdyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas
savarankiškąsias ir valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas.
Savivaldybės prioritetas
Eil. Nr.
(-ai)
Kodas
Programos tikslo pavadinimas
01
Savivaldybės funkcijas įgyvendinti kuo efektyviau,
ekonomiškiau, rezultatyviau
Rezultato pasiekimo vertinimo kriterijai:
Siekiant šio tikslo yra įgyvendinami šie uždaviniai:
01
Organizuoti ir užtikrinti savivaldybės funkcijų
įgyvendinimą ir tobulinimą

Įgyvendinant šį uždavinį, siekiama užtikrinti savivaldybės finansinių išteklių
subalansavimą ir patikimo finansų valdymo principų – ekonomiškumo, efektyvumo,
rezultatyvumo bei skaidrumo laikymąsi. Vykdant šį uždavinį, didinamas savivaldybės
finansų politikos efektyvumas, optimizuojamas savivaldybės turto valdymas, siūlomos
investicijų pritraukimo priemonės, planuojama ir organizuojama miesto investicinių
objektų statyba, rekonstrukcija, remontas ir priežiūra, detaliųjų, specialiųjų, bendrojo
planavimo dokumentų rengimas, formuojama ir vykdoma savivaldybės politika aplinkos
apsaugos, sveikatos ir socialinės apsaugos, kultūros, švietimo ir sporto srityse. Laikantis
Savivaldybės veiklos skaidrumo principo, sudaromos sąlygos gyventojams ir įstaigoms
gauti paaiškinimus, kas, kaip ir kodėl daroma.
Šiam uždaviniui įgyvendinti bus taikomos šios priemonės:
01
Savivaldos institucijų veiklos programa
02

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos programa

03

Savivaldybės administracijos veiklos programa

04

Viečiūnų seniūnijos veiklos programa

05

Leipalingio seniūnijos veiklos programa

Druskininkų savivaldybės plėtros 2014-2020 m. strateginio
plano parengimas
Priemone įgyvendinamas projektas "Druskininkų savivaldybės plėtros 2014-2020 m.
strateginio plano parengimas". Projekto metu bus parengtas Druskininkų savivaldybės
plėtros 2014-2020 m. strateginis planas.
07
Alytaus regiono plėtros 2010 - 2020 metų plano atnaujinimas
Priemone įgyvendinamas projektas "Alytaus regiono plėtros 2010 - 2020 metų plano
atnaujinimas". Projektas įgyvendinamas su partneriais (Alytaus apskrities savivaldybės).
Projekto metu bus atnaujintas Alytaus regiono plėtros 2010-2020 metų planas.
08
Druskininkų savivaldybės administracijos veiklos efektyvumo
didinimas diegiant šiuolaikinę veiklos valdymo sistemą
Priemone įgyvendinamas projektas "Druskininkų savivaldybės administracijos veiklos
efektyvumo didinimas diegiant šiuolaikinę veiklos valdymo sistemą". Projektu siekiama
didinti Druskininkų savivaldybės administracijos vidaus administravimo efektyvumą
apskaitos, planavimo ir žmogiškųjų išteklių valdymo srityje.
06

Savivaldybės tarybos narių, vadovų, administracijos karjeros
valstybės tarnautojų, administracinių gebėjimų ugdymas
Priemone bus įgyvendinamas projektas "Savivaldybės tarybos narių, vadovų,
administracijos karjeros valstybės tarnautojų, administracinių gebėjimų ugdymas". Projektu
siekiama ugdyti savivaldybės tarybos narių, vadovų, administracijos karjeros valstybės
tarnautojų ir dirbančiųjų pagal darbo sutartis administracinius gebėjimus.
09

Produkto vertinimo kriterijai:
P-01-01-01-01-01
Įvykusių posėdžių skaičius
P-01-01-01-01-02
Priimtų sprendimų skaičius

Skaičius
Skaičius

12,00
250,00

P-01-01-01-02-01
P-01-01-01-02-02
P-01-01-01-03-01

P-01-01-01-03-02

P-01-01-01-03-03

P-01-01-01-03-04

P-01-01-01-03-05

P-01-01-01-03-06
P-01-01-01-04-01
P-01-01-01-05-01
P-01-01-01-06-01

P-01-01-01-07-01

P-01-01-01-08-01

P-01-01-01-08-02

P-01-01-01-09-01

P-01-01-01-09-02

Atliktų patikrinimų skaičius
Parengtų audito ataskaitų
skaičius
Organizuota Druskininkų
savivaldybės administracijos
skyrių veikla
Įgyvendinta Druskininkų
savivaldybės korupcijos
prevencijos programa
Antikorupciniu požiūriu ištirtų
Savivaldybės administracijos
struktūrinių padalinių, įstaigų,
įmonių, kurių steigėja yra
Druskininkų savivaldybė, ar jų
vykdomų funkcijų skaičius
Įvykdytų Programos
įgyvendinimo priemonių
skaičius
Specialių korupcijos
prevencijos radijo, televizijos
laidų, straipsnių spaudoje,
pranešimų konferencijose,
darbo posėdžiuose skaičius
Paruoštų atsakymų į klientų
užklausimus skaičius
Organizuota Viečiūnų
seniūnijos veikla
Organizuota Leipalingio
seniūnijos veiklos
Įgyvendintas projektas parengtas Druskininkų
savivaldybės plėtros 2014-2020
strateginis planas
Įgyvendintas projektasatnaujintas Alytaus regiono
plėtros 2010 - 2020 metų planas
Įdiegtos vidaus administravimo
ir veiklos valdymą gerinančios
sistemos ar metodai
savivaldybių administravimo
subjektuose
Įgyvendintas projektas- sukurta
ir įdiegta IT sistema My
LOBster
Mokymuose dalyvavę asmenys
(valstybės tarnautojai ir
darbuotojai)
Mokymuose dalyvavusių
asmenų, kurie sėkmingai baigė
mokymą ir gavo mokymo
pažymėjimus, dalis

Skaičius
Skaičius

10,00
10,00

Vnt.

16,00

Vnt.

1,00

Vnt.

3,00

Vnt.

20,00

Vnt.

3,00

Vnt.

1300,00

Vnt.

1,00

Vnt.

1,00

Vnt.

0,00

Vnt.

0,00

Skaičius

1,00

Vnt.

1,00

Asmuo

0,00

Proc.

0,00

Sėkmingai mokymą baigusių
Proc.
0,00
asmenų, kurie taiko įgytas
žinias darbe, praėjus 6 mėn.po
mokymo pabaigos, dalis
P-01-01-01-09-04
Įgyvendintas projektasVnt.
0,00
apmokyti savivaldybės tarybos
nariai, vadovai, valstybės
tarnautojai ir administracijos
darbuotojai
02
Užtikrinti efektyvų valstybinių (perduotų savivaldybėms)
funkcijų vykdymą
Įgyvendinant antrąjį programos uždavinį „vykdyti valstybines (valstybės perduotas
savivaldybei) funkcijas“, planuojamos išlaidos, kurios leistų užtikrinti valstybinių
(perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą. Šios išlaidos planuojamos remiantis
atitinkamų ministerijų patvirtintomis lėšų Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms atlikti paskaičiavimo metodikomis. Dalies Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatyme nurodytų valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų
(kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas, socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas ir
kt.) įgyvendinimas numatytas per priemones, planuojamas kitose programose, todėl šiame
uždavinyje apimamos šios valstybinės funkcijos:
P-01-01-01-09-03

Šiam uždaviniui įgyvendinti bus taikomos šios priemonės:
01
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės
registrams (VDF)
02

Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui (VDF)

03

Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas (VDF)

04

Vaikų teisių apsauga(VDF)

05

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (VDF)

06

Civilinės būklės aktų registravimas (VDF)

07

Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios
vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas (VDF)

08

Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto
valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise
(VDF)

09

Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas
(VDF)

10

Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją (VDF)

11

Civilinė sauga (VDF)

12

Žemės ūkio funkcijų vykdymas (VDF)

13

Kompensacija nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo
1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos agresijos, bei jų
šeimoms mokėjimo administravimas (VDF)

14

Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas
(VDF)

15

Kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF)

16

Socialinių paslaugų administravimas (VDF)

17

Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF)

18

Jaunimo teisių apsauga (VDF)

Produkto vertinimo kriterijai:
P-01-01-02-01-01
Atliktas valstybės deleguota
funkcija - gyventojų registro
tvarkymas ir duomenys
teikimas valstybės registrams
P-01-01-02-02-01
Atlikta valstybės deleguota
funkcija - suteikti duomenys
Valstybės suteiktos pagalbos
registrui
P-01-01-02-03-01
Atlikta valstybės deleguota
funkcija - sutvarkyti archyvų
duomenys
P-01-01-02-04-01
Atlikta valstybės deleguota
funkcija - apsaugotos vaikų
teisės
P-01-01-02-05-01
Atlikta valstybės deleguota
funkcija - vykdyta valstybinės
kalbos vartojimo ir
taisyklingumo kontrolė
P-01-01-02-06-01
Atlikta valstybės deleguota
funkcija - registruoti civilinės
būklės aktai
P-01-01-02-07-01
Atlikta valstybės deleguota
funkcija - gyvenamosios vietos
deklaravimas
P-01-01-02-08-01
Atlikta valstybės deleguota
funkcija - valdytas savivaldybei
priskirtos valstybinės žemės ir
kitas valstybės turtas
P-01-01-02-09-01
Atlikta valstybės deleguota
funkcija - suteikta pirminė

Funkcija

1,00

Funkcija

1,00

Funkcija

1,00

Funkcija

1,00

Funkcija

1,00

Funkcija

1,00

Funkcija

1,00

Funkcija

1,00

Funkcija

1,00

teisinė pagalba
Atlikta valstybės deleguota
Funkcija
1,00
funkcija - Administruota
mobilizacija
P-01-01-02-11-01
Atlikta valstybės deleguota
Funkcija
1,00
funkcija - organizuota civilinė
sauga
P-01-01-02-12-01
Atlikta valstybės deleguota
Funkcija
1,00
funkcija - vykdytos žemės ūkio
ir melioracijos funkcijos
P-01-01-02-13-01
Atlikta valstybės deleguota
Funkcija
1,00
funkcija - suteiktos
kompensacijos
nepriklausomybės gynėjams
P-01-01-02-14-01
Atlikta valstybės deleguota
Funkcija
1,00
funkcija - administruotas
socialinių išmokų skaičiavimas
ir mokėjimas
P-01-01-02-15-01
Atlikta valstybės deleguota
Funkcija
1,00
funkcija - administruotas
kompensacijų skaičiavimas ir
mokėjimas
P-01-01-02-16-01
Atlikta valstybės deleguota
Funkcija
1,00
funkcija - administruotas
socialinių paslaugų teikimas
P-01-01-02-17-01
Atlikta valstybės deleguota
Funkcija
1,00
funkcija - administruota
socialinė parama mokiniams
P-01-01-02-18-01
Atlikta valstybės deleguota
Proc.
1,00
funkcija - apsaugotos jaunimo
teisės
03
Paskolų ir kitų grąžintinų lėšų valdymas
Įgyvendinant šį uždavinį, siekiama užtikrinti Strateginiame plane numatytų programų
finansavimą. Druskininkų savivaldybėje įgyvendinamų projektų, kurie finansuojami iš
valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos fondų lėšų, metu patirtos išlaidos Savivaldybei
grąžinamos kompensavimo būdu: už rangovų atliekamus darbus pirmiausia sumokama iš
Savivaldybės biudžeto lėšų, o vėliau pagal paramos sutartyse nustatytus terminus valstybės
institucijoms teikiami prašymai dėl šių lėšų grąžinimo, - todėl įgyvendinamų investicinių
projektų finansavimui prireikia papildomų lėšų. Tam tikslui Druskininkų savivaldybės
Taryba, neviršydama nustatytų limitų, skolinasi lėšas iš komercinių bankų, laimėjusių
paskolų konkursus. Įgyvendinant trečiąjį programos uždavinį, siekiama - laiku grąžinti
paskolas ir mokėti palūkanas pagal sutartis su bankais - planuoti ir valdyti Savivaldybės
kreditines lėšas. Programa apima 2013-2015 metų paskolų ir jų palūkanų mokėjimo
valdymą.
P-01-01-02-10-02

Šiam uždaviniui įgyvendinti bus taikomos šios priemonės:
01
Paskolų grąžinimas
02

Palūkanos už paskolas

Produkto vertinimo kriterijai:
P-01-01-03-01-01
Gražinta paskolų
Mln. Lt
3,10
P-01-01-03-02-01
Sumokėtos palūkanos už
Mln. Lt
0,63
paskolas
04
Užtikrinti savivaldybės veiklos viešumą
Druskininkų savivaldybė – kaip viešas juridinis asmuo, visapusiškai informuoja
bendruomenę apie savo veiklą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais,
Savivaldybės interneto svetainėje, spaudoje, informacinėje lentoje skelbiami priimti
Tarybos sprendimai, gyventojams aktualūs mero potvarkiai, savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymai, informacija apie savivaldybės veiklą bei kita visuomenei svarbi
informacija. Skelbtinos informacijos atsiranda vis daugiau, todėl 2013-2015 m.
planuojamas augantis lėšų poreikis šiam uždaviniui įgyvendinti. Be to, informacija
skelbiama ne tik vietinėje spaudoje, bet ir respublikinėje. Gerinant savivaldybės įvaizdį ir
skleidžiant informaciją apie Druskininkus, dažnai priimami užsienio šalių žurnalistai ir
oficialūs asmenys, kuriems teikiama informacija apie Savivaldybės darbo patirtį.
Šiam uždaviniui įgyvendinti bus taikomos šios priemonės:
01
Druskininkų savivaldybės ryšių su visuomene ir įvaizdžio
gerinimo 2011-2013 metų programos vykdymas
Įgyvendinant Druskininkų savivaldybės ryšių su visuomene ir įvaizdžio gerinimo 20112013 metų programą numatyta viešinti svarbiausius savivaldybės įvykius, renginius,
susitikimus, informuoti bendruomenę apie įgyvendinamus projektus, priimamus
sprendimus ir kitą aktualią informaciją. Viešumui užtikrinti bus naudojamos šios viešinimo
priemonės: straipsniai, TV ir radijo reportažai, spaudos konferencijos, informacijos skaida
internetu ir informaciniuose stenduose.
Produkto vertinimo kriterijai:
P-01-01-04-01-01
Įgyvendintų viešinimo
Skaičius
6,00
priemonių skaičius
05
Skaidriai ir efektyviai valdyti ir naudoti Savivaldybės turtą
Savivaldybės turto valdymo ir naudojimo procese, įgyvendinant valstybės perduotas
savivaldybėms arba savarankiškąsias savivaldybių funkcijas (norint išlaikyti gerą turto
būklę) patiriama visa eilė išlaidų, t.y. - turto priežiūros, eksploatavimo, šildymo, draudimo
nuo įvairių draudiminių įvykių, remonto, pastatų šiltinimo, šilumos ūkio modernizavimo ir
automatizavimo, apsaugos, parengimo žiemos sezonams ir visa eilė kitų ūkinio
aptarnavimo išlaidų, kurias būtina apmokėti.
Rengiant savivaldybės nekilnojamuosius daiktus privatizuoti, jie yra vertinami, užsakomos
Valstybės įmonės Registrų centro pažymos nekilnojamojo turto pardavimui, informacija
apie objektų pardavimą skelbiama vietinėje ir respublikinėje spaudoje, privatizavimo
objektai reklamuojami Druskininkų regiono bei kitų privačių kanalų televizijos laidų metu,
patiriamos kitos išlaidos (privatizavimo objektų apžiūra, techninės dokumentacijos
kopijavimas ir dauginimas).
Rengiant savivaldybės nekilnojamųjų daiktų nuomos konkursus, informacija apie tai
skelbiama savivaldybės internetiniame puslapyje, vietinėje ir respublikinėje spaudoje,
viešinama Druskininkų regiono bei kitų privačių kanalų televizijos laidų metu.
Savivaldybės nuomojami daiktai, siekiant nustatyti nuomininkų atliktus pagerinimus,
vertinami turto vertinimo įstatymo nustatyta tvarka.

Šiam uždaviniui įgyvendinti bus taikomos šios priemonės:
01
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas
Produkto vertinimo kriterijai:
P-01-01-05-01-01
Savivaldybės naudojamų
Kv.m.
167500,00
objektų plotas
P-01-01-05-01-02
Savivaldybės nenaudojamų
Kv.m.
51000,00
objektų plotas
06
Palaikyti ir plėtoti Druskininkų savivaldybės tarptautinius
ir vietinius ryšius
Druskininkų savivaldybės aktyvus dalyvavimas tarptautinių ir vietinių organizacijų
veikloje formuoja teigiamą savivaldybės įvaizdį šalyje ir pasaulyje, todėl būtina ne tik
palaikyti šiuos ryšius, bet ir toliau juos plėtoti. Pagrindiniai Druskininkų savivaldybės
partneriai užsienyje yra Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos ir Latvijos Respublikose.
Savivaldybė pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su Augustavo (Lenkija) miestu, glaudūs
ryšiai su Suvalkų miestu. Taip pat pasirašyta partnerystės sutartis su Gardino miestu,
planuojama dalyvauti gerosios kaimynystės programose bei toliau įgyvendinti bendrus
projektus. Savivaldybė gauna daug pasiūlymų bendradarbiauti iš įvairių Rusijos,
Kazachstano, Italijos ir kt. šalių miestų. Kai kurie pasiūlymai priimti, kiti dar svarstomi ir
sprendžiama apie bendradarbiavimo galimybes.
Šiam uždaviniui įgyvendinti bus taikomos šios priemonės:
01
Bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais ir dalyvauti
asociacijų ir viešųjų įstaigų veikloje
Produkto vertinimo kriterijai:
P-01-01-06-01-01
Asociacijų, kurių nariais yra
Savivaldybė, skaičius
P-01-01-06-01-02
Tęsiamas ir pradedamas naujas
bendradarbiavimas su miestais
partneriais

Skaičius

2,00

Skaičius

7,00

02
TURIZMO PLĖTROS PROGRAMA
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
2013
Asignavimų valdytojas
Kodas
Druskininkų savivaldybės administracija
188776264
Programos kodas
02
Programos parengimo argumentai
Turizmo sektorius ir jo plėtojimas - viena iš pagrindinių Druskininkų kurorto
plėtros krypčių. Kurortas gali sustiprinti konkurencingumą ne tik sėkmingai plėtojant
viešąją turizmo infrastruktūrą, išnaudojant turimus išteklius bei plečiant teikiamų paslaugų
spektrą, sistemingai vykdant turizmo informacijos sklaidą ir rinkodaros strategiją,
Druskininkų kurortas gali sustiprinti konkurencingumą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio
šalyse. Programa realizuojamos LR Vietos savivaldos įstatymu (Nr.X-1722) nustatytos
savarankiškos savivaldybės funkcijos.
Turizmo plėtros programa siekiama įgyvendinti Druskininkų savivaldybės
politiką turizmo srityje, skatinti ir vystyti turizmo plėtrą Druskininkuose, kurti atviro,
jaukaus, svetingo, šilto bei saugaus kurorto įvaizdį, skatinti turizmo verslo atstovus bei
miesto bendruomenę prisidėti prie turizmo plėtros, analizuoti ir skatinti naujų turizmo
produktų vystymąsi.
Kuriant viešąją turizmo infrastruktūrą, naudojami įvairūs turizmo sektoriaus ištekliai –
(gamtiniai, kultūriniai, žmogiškieji) ir plėtojama sveikatinimo, gydymo paslaugų,
kultūrinio-pažintinio, dalykinio, pramogų, aktyvaus poilsio turizmo paslaugų sfera - tai
leidžia išnaudoti Druskininkų išskirtinius privalumus, darant kurortą patrauklų turistams.
Viešosios turizmo infrastruktūros vystymas teigiamai ir veikia ekonominę bei socialinę
Druskininkų savivaldybės plėtrą, taip pat sudaro palankią aplinką paslaugų sektoriaus
verslo plėtrai, skatina privačias investicijas į šį sektorių, išplečia galimybes kurti specialius
turizmo produktus bei skatina įvairių pramogų atsiradimą, mažina neigiamą sezoniškumo
poveikį, gerina turizmo produktų konkurencingumą tarptautinėse rinkose.
Savivaldybės prioritetas
Eil. Nr.
(-ai)
Kodas
Programos tikslo pavadinimas
01
Skatinti bei vystyti turizmo plėtrą Druskininkuose
Miesto, kaip sudėtingo socialinio, ekonominio, urbanistinio junginio konkurencingumo lygį
nusako daugybė rodiklių. Tam, kad miestas sėkmingai konkuruotų tarptautiniu mastu,
nebūtina turėti pranašumus pagal visus rodiklius. Miesto plėtros strategija numato tai, kas
yra ar turėtų būti pagrindiniai varikliai, svarbiausi atsparos taškai, o jų plėtra skatins ir visų
kitų sričių plėtrą. Turizmo sektorius ir jo plėtojimas – viena iš pagrindinių Druskininkų
kurorto plėtros krypčių.
Rezultato pasiekimo vertinimo kriterijai:
Siekiant šio tikslo yra įgyvendinami šie uždaviniai:
01
Vystyti turizmo išteklius bei paslaugas
Siekiant skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, reikalinga užtikrinti viešosios turizmo
infrastruktūros sukūrimą, inicijuoti naujų turizmo traukos centrų steigimą, kurti palankias
sąlygas aukštos kokybės sveikatinimo, poilsio, rekreacijos, pramogų paslaugų teikimui.

Šiam uždaviniui įgyvendinti bus taikomos šios priemonės:
01
Pasienio viešosios turizmo infrastruktūros plėtra atnaujinant
senųjų gydyklų parką Druskininkuose ir S. Augustavo skverą
Augustave
Priemone įgyvendinamas projektas ,,Pasienio viešosios turizmo infrastruktūros plėtra
atnaujinant senųjų gydyklų parką Druskininkuose ir S. Augustavo skverą Augustave“.
Projektu siekiama atnaujinti viešąją turizmo infrastruktūrą Druskininkuose ir Augustave ir
skatinti šių miestų bendradarbiavimą.
Unikalių senųjų tradicijų atgaivinimas istoriniame
Sveikatingumo parke
Priemone įgyvendinamas projektas ,,Unikalių senųjų tradicijų atgaivinimas istoriniame
Sveikatingumo parke“. Projekto metu siekiama atnaujinti dalį istorinio sveikatingumo
parko ir jame atgaivinti unikalias senąsias tradicijas.
02

03
Druskininkų aerodromo atnaujinimas ir plėtra (PPP)
Priemone planuojama įgyvendinti projektą ,,Druskininkų aerodromo atnaujinimas ir
plėtra“. Projekto metu būtų atnaujintas Druskininkų aerodromas.
04
Ekologinis turizmas vienijantis kaimynus
Priemone įgyvendinamas projektas ,,Ekologinis turizmas vienijantis kaimynus“. Projekto
metu bus rekonstruoti ir nutiesti nauji dviračių takai, esantys prie Nemuno pakrantės.
Projektas įgyvendinamas su partneriais iš Baltarusijos.
Turizmo skatinimas siekiant didinti regionų istorinį ir kultūrinį
žinomumą
Priemone įgyvendinamas projektas ,,Turizmo skatinimas siekiant didinti regionų istorinį ir
kultūrinį žinomumą“. Projekto metu bus sukurta UpCode programa. Naudojantis šia
programa per mobiliuosius telefonus bus galima sužinoti naudingos informacijos apie
Druskininkų savivaldybės istoriją ir kultūrą. Projektas įgyvendinamas kartu su parteriais iš
Lietuvos ir Baltarusijos.
05

Produkto vertinimo kriterijai:
P-02-01-01-02-01
Įgyvendintas projektasVnt.
0,00
Rekonstruotas Istorinis
sveikatingumo parkas
P-02-01-01-03-01
Įgyvendintas projektasVnt.
0,00
Atnaujintas Druskininkų
aerodromas
P-02-01-01-04-01
Įgyvendintas projektas Vnt.
0,00
atnaujinti dviračių takai
P-02-01-01-05-01
Įgyvendintas projektas - sukurta
Vnt.
0,00
UpCode sistema
02
Formuoti kurorto įvaizdį, skleisti ir nemokamai informuoti
Sėkmingas turizmo sektoriaus plėtojimas priklauso nuo aktyvios rinkodaros, kurorto
įvaizdžio formavimo, patikimos informacijos. Reikalinga įvertinti atvykstančių turistų
charakteristikas, vykdyti jų apklausas, atlikti prioritetinių kurorto turizmo rinkų tyrimus.

Šiam uždaviniui įgyvendinti bus taikomos šios priemonės:
01
Kurorto įvaizdžio formavimo, sklaidos ir nemokamos
informacijos teikimo programa (TVIC)
Įgyvendinant programą, renkama, kaupiama ir nemokamai teikiama informaciją apie
turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves, rengiami, leidžiami ir platinami
informaciniai bei kartografiniai leidiniai, atliekamos turistų apklausos, rinkų tyrimai,
Druskininkų kurortas reprezentuojamas tarptautinėse turizmo parodose bei mugėse, taip
pat teikiama teorinė ir praktinė pagalba smulkaus ir vidutinio verslo atstovams.
Produkto vertinimo kriterijai:
P-02-01-02-01-01
Pažintinių infoturų skaičius
P-02-01-02-01-02
Informacinių leidinių skaičius
P-02-01-02-01-03
Verslo konsultacijos
interesantams
P-02-01-02-01-04
Turizmo ir verslo parodų,
mugių skaičius

Vnt.
Vnt.
Valandos

20,00
6,00
115,00

Vnt.

20,00

03
BENDRUOMENIŲ AKTYVINIMO IR SĄLYGŲ VERSLO PLĖTRAI SUDARYMO
PROGRAMA
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
2013
Asignavimų valdytojas
Kodas
Druskininkų paslaugų ūkis
152158248
Druskininkų savivaldybės administracija
188776264
Programos kodas
03
Programos parengimo argumentai
Realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos
savarankiškosios savivaldybės funkcijos: sąlygų verslo plėtrai sudarymas ir šios veiklos
skatinimas, dalyvavimas sprendžiant gyventojų užimtumo, kvalifikacijos įgijimo ir
perkvalifikavimo klausimus, viešųjų ir sezoninių darbų organizavimas; valstybinė
(valstybės perduota savivaldybėms) funkcija: dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo
rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas; smulkaus ir vidutinio verslo
plėtros programų rengimas ir kitos funkcijos, kurios nepriskirtos valstybės institucijoms.
Programa reikalinga tam, kad:
• skatinti aktyvų kaimo bendruomenių integravimą į kurorto veiklą ir naujų darbo vietų
kūrimą seniūnijose;
• sudaryti palankias sąlygas smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai bei naujų darbo vietų
kūrimui;
• didinti gyventojų užimtumą, mažinti nedarbą ir subalansuoti darbo rinką;
• įveikti neigiamus nepakankamo gyventojų užimtumo padarinius;
• spręsti gyventojų kvalifikacijos įgijimo ir perkvalifikavimo klausimus, organizuoti
viešuosius bei sezoninius darbus;
• prisidėti prie ES užimtumo strategijos vykdymo.
Ši programa - tai Druskininkų savivaldybės tarybos programinis dokumentas,
nustatantis Savivaldybės gyventojų užimtumo ir darbo rinkos politikos strategiją, jos
vidutinės trukmės prioritetinius tikslus ir veiksmus (priemones), kurių Savivaldybė numato
imtis didindama gyventojų užimtumą ir aktyvindama bendruomenes. Siekiama
Savivaldybės mastu sukurti vieningą ir efektyvią verslo paramos projektų administravimo
sistemą, sudaryti palankias sąlygas Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo kūrimuisi ir
plėtrai, esamų verslų išsaugojimui ir naujų verslo ir bendruomenės iniciatyvų
įgyvendinimui.
Šia Programa dalinai įgyvendinamos Strateginiame 2004-2013 m. plane numatytos
priemonės, daugiausiai susijusios su verslumo skatinimu.
Savivaldybės prioritetas
Eil. Nr.
(-ai)
Kodas
Programos tikslo pavadinimas
01
Plėtoti kurortinę veiklą, skatinant gyventojų užimtumą,
kuriant naujas darbo vietas, didinant savivaldybės
patrauklumą verslui ir integruojant kaimo vietoves į
kurorto veiklą
Rezultato pasiekimo vertinimo kriterijai:
Siekiant šio tikslo yra įgyvendinami šie uždaviniai:

Skatinti smulkaus ir vidutinio verslo kūrimąsi ir plėtojimą,
finansiškai remti smulkaus ir vidutinio verslo subjektus
Programos tikslas susijęs su Strateginio plano Prioriteto Nr. 1 „Kurorto tarptautinio
konkurencingumo didinimas“ Tikslu – Nr. 2 „Didinti Druskininkų patrauklumą verslui ir
investicijoms“ Priemonėmis: 2.1.7. „Verslui skirtų paslaugų plėtra: konsultacijos, studijos,
tyrimai, mokymai“ ir 2.1.8. „Verslumo skatinimo kompanijų ir programos“ įgyvendinimu
Šiuo uždaviniu siekiama:
• sudaryti kuo palankesnes sąlygas pradėti ir plėtoti verslą;
• kurti naujas darbo vietas, mažinti nedarbo lygį Savivaldybėje;
• stiprinti ūkinį gamybinį agrarinio sektoriaus potencialą, siekiant išlaikyti esamas ir didinti
naujas rinkas, skatinti ekologinį žemės ūkį plėtojimą;
• ugdyti žmonių verslumą;
• formuoti veiksmingą mokymo sistemą smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, gerinti
verslo informavimo, konsultavimo ir mokymo kokybę;
• sukurti kurortinių paslaugų kokybės vertinimo sistemą ir praktiškai ją pritaikyti.
01

Šiam uždaviniui įgyvendinti bus taikomos šios priemonės:
01
Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa
Produkto vertinimo kriterijai:
P-03-01-01-01-01
Suteikta parama smulkiam ir
Vnt.
3,00
vidutiniam verslui
02
Sudaryti galimybes Alytaus teritorinės darbo biržos
Druskininkų skyriuje įsiregistravusiesiems bedarbiams,
bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų
mokiniams atostogų metu laikinai įsidarbinti, siekiant
užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų.
Viešieji darbai organizuojami laikino pobūdžio darbams, teikiantiems socialinę naudą
vietos bendruomenei, padedantiems palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę
infrastruktūrą (socialinės, švietimo, visuomeninio transporto, sveikatos, kultūros, prekybos
ir viešojo maitinimo, buitinio gyventojų aptarnavimo, komunalinio butų ūkio, ryšių,
asmens ir turto apsaugos sistemose ir kt.), atlikti.
Savivaldybė pagal Alytaus teritorinės darbo biržos pateiktą viešųjų darbų poreikį (darbo
ieškančių asmenų skaičių, viešųjų darbų trukmę) rengia ir tvirtina viešųjų darbų programą.
Darbdavius, pageidaujančius įgyvendinti viešuosius darbus pagal šią programą, atrenka
nuolat veikianti Savivaldybės sudaroma Viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos
komisija, į kurią lygiateisiais pagrindais įtraukiami Savivaldybės, Alytaus teritorinės darbo
biržos ir socialinių partnerių atstovai. Viešųjų darbų programoje numatytiems darbams
atlikti Druskininkų savivaldybė ir Alytaus teritorinė darbo birža su atrinktais darbdaviais
sudaro trišales Viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartis.
Šiam uždaviniui įgyvendinti bus taikomos šios priemonės:
01
Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos
priemones ir gyventojų užimtumo programas (VDF)
Produkto vertinimo kriterijai:
P-03-01-02-01-01
Asmenų, dalyvavusių
viešuosiuose darbuose, skaičius

Asmuo

350,00

Aktyvinti žmones įsitraukti į bendruomenės gyvenimą,
pačius spręsti savo problemas ir bendromis jėgomis gerinti
kaimo žmonių gyvenimo sąlygas siekiant kurti naujas darbo
vietas kaimiškose vietovėse
Lietuvos Respublikoje didelis dėmesys skiriamas kaimiškųjų bendruomeninių organizacijų
kūrimuisi ir skatinimui. Siekiant sudaryti kaimo gyventojams galimybę pasinaudoti
atsiveriančiomis galimybėmis gauti finansavimą iš Europos Sąjungos ir Lietuvos fondų ir
programų būtina skatinti aktyvų kaimo bendruomenių, dalyvavimą įsisavinant paramą. Per
pastaruosius metus savivaldybėje įregistruota 10 kaimo bendruomenių. Remiantis kaimo
gyventojų poreikių analize parengta Druskininkų kaimiškosios teritorijos 2010-2015 m.
vietos plėtros strategija ir gauti jos įgyvendinimui 5,33 mln. litų įsisavinant juos iki 2015
m. 2012 m. bus vykdomas viešųjų projektų pagal patvirtintą strategiją vietos projektų
rinkimas.
03

Šiam uždaviniui įgyvendinti bus taikomos šios priemonės:
01
Vietos veiklos partnerystės principų įgyvendinimas
02

Kaimo bendruomenių rengimo programa

03
Ilgio ežero pakrantės sutvarkymas maudyklės įrengimas
Priemone įgyvendinamas projektas "Ilgio ežero pakrantės sutvarkymas maudyklės
įrengimas". Projekto metu bus sutvarkyta Ilgio ežero pakrantė, įrengta maudyklė.
04
Komunalinių paslaugų bazės sukūrimas Viečiūnuose
Priemone įgyvendinamas projektas ,,Komunalinių paslaugų bazės sukūrimas Vičiūnuose“.
Projekto metu bus įsigytas traktoriukas su keičiamais priedais Viečiūnų seniūnijos
reikmėms.
06
Komunalinių paslaugų bazės sukūrimas Leipalingyje
Priemone įgyvendinamas projektas "Komunalinių paslaugų bazės sukūrimas Leipalingyje".
Projekto metu bus įsigytas traktoriukas su keičiamais priedais Leipalingio seniūnijos
reikmėms.
07
Leipalingio miestelio viešosios erdvės sutvarkymas
Priemone įgyvendinamas projektas "Leipalingio miestelio viešosios erdvės sutvarkymas".
Projekto metu bus sutvarkytas skvero tarp Dzūkų, Sodų, Druskininkų, Kapų ir Veisiejų
gatvių Leipalingio mstl. Druskininkų sav. dalis.
Leipalingio miestelio viešosios erdvės sutvarkymas (Skvero tarp
Dzūkų, Sodų, Druskininkų, Kapų ir Veisiejų gatvių Leipalingio
mstl. Druskininkų sav. rekonstravimas)
Priemone įgyvendinamas projektas "Leipalingio miestelio viešosios erdvės sutvarkymas
(Skvero tarp Dzūkų, Sodų, Druskininkų, Kapų ir Veisiejų gatvių Leipalingio mstl.
Druskininkų sav. rekonstravimas)". Projekto metu bus sutvarkytas skvero tarp Dzūkų,
Sodų, Druskininkų, Kapų ir Veisiejų gatvių Leipalingio mstl. Druskininkų sav. dalis.
08

09
Bendruomenės patalpų aprūpinimas įranga ir baldais
Priemone įgyvendinamas projektas "Bendruomenės patalpų aprūpinimas įranga ir baldais".
Projekto metu bus nupirkti baldai Bilso, Jovaičių ir Stračiūnų bendruomenėms.

Neravų kaimo bendruomenės patalpų ir viešosios erdvės
sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams
Priemone įgyvendinamas projektas ,,Neravų kaimo bendruomenės patalpų ir viešosios
erdvės sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“. Projekto metu bus
sutvarkytos Neravų kaimo bendruomenės patalpos ir šalia jų esanti viešoji erdvė.
10

11
Viečiūnų viešosios erdvės sutvarkymas
Priemone įgyvendinamas projektas ,,Viečiūnų viešosios erdvės sutvarkymas“. Projekto
metu atnaujintame Viečiūnų parke bus įrengti suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai ir
vaikų žaidimo aikštelės.
12
Švendubrės kaimo bendruomenės patalpų įsigijimas
Priemone bus finansuojamas Švendubrės kaimo bendruomenės patalpų įsigijimas.
Produkto vertinimo kriterijai:
P-03-01-03-01-01
Įgyvendinti vietos veiklos
Vnt.
projektai
P-03-01-03-01-02
Kaimų (kaimo vietovių),
Vnt.
kuriose vykdomi kaimo
atnaujinimo projektai, skaičius
P-03-01-03-01-03
Atnaujinta/įrengta
Vnt.
visuomeninės paskirties pastatų
P-03-01-03-01-04
Atnaujinta ir išsaugota kaimo
Vnt.
kraštovaizdžio komponentų ir
visuomeninės paskirties erdvių
P-03-01-03-01-05
Įkurta amatų centrų
Vnt.
P-03-01-03-01-06
Atnaujinta ir išsaugota kaimo
Vnt.
paveldo objektų
P-03-01-03-01-07
Sukurta darbo vietų
Vnt.
P-03-01-03-01-08
Kaimo gyventojai, kurie
Proc.
naudojasi projektų rezultatais
(nuo visų VVG teritorijos
gyventojų)
P-03-01-03-02-01
Paramą gavusių bendruomenių
Skaičius
skaičius
P-03-01-03-03-01
Įgyvendintas vietos veiklos
Vnt.
projektas- sutvarkyta Ilgio ežero
pakrantė
P-03-01-03-04-01
Įgyvendintas projektas - įsigytas
Vnt.
traktorius su papildoma įranga
P-03-01-03-06-01
Įgyvendintas projektas - įsigytas
Vnt.
traktorius su papildoma įranga
P-03-01-03-07-01
Įgyvendintas projektas Vnt.
sutvarkyta Leipalingio miestelio
viešosios erdvės dalis
P-03-01-03-09-01
Įgyvendintas projektas - 3
Vnt.
bendruomenės aprūpintos įranga
ir baldais

11,00
8,00

1,00
1,00

0,00
0,00
0,00
40,00

10,00
1,00

1,00
1,00
0,00

0,00

P-03-01-03-10-01

P-03-01-03-11-01

P-03-01-03-12-01

Įgyvendintas projektas sutvarkytos Neravų kaimo
bendruomenės patalpos ir
viešoji erdvė
Įgyvendintas projektassutvarkyta Viečiūnų
bendruomenės erdvė
Įsigytos Švendubrės kaimo
bendruomenės patalpos

Vnt.

0,00

Vnt.

0,00

Vnt.

1,00
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URBANISTINĖS PLĖTROS PROGRAMA
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
2013
Asignavimų valdytojas
Kodas
Druskininkų savivaldybės administracija
188776264
Programos kodas
04
Programos parengimo argumentai
Siekiant užtikrinti subalansuotą savivaldybės urbanistinę plėtrą ir infrastruktūros
bei aplinkosaugos sistemų išvystymą reikalinga parengti bei įgyvendinti teritorijų
planavimo dokumentus, sistemų ir objektų statybos projektus bei kitą techninę
dokumentaciją, leidžiančią vykdyti statybas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka.
Užtikrinant darnią Druskininkų, kaip modernaus kurorto plėtrą, svarbus yra ne tik
miesto, bet ir dviejų savivaldybės kaimiškųjų seniūnijų kompleksiškas planavimas. Nuo to,
kaip racionaliai bus suplanuotos savivaldybės teritorijos, priklausys tolimesnis kurorto
verslo, rekreacijos bei infrastruktūros vystymasis, bendruomenės viešajam naudojimui
skiriamų teritorijų įrengimas. Įgyvendinant iškeltą tikslą, numatoma tęsti bei pradėti naujus
įvairių teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbus.
Kartu su teritorijų planavimo dokumentų rengimu programa apima ir žemės sklypų
geodezinius, topografinius, kadastrinius matavimus, GIS tinklo ir įrangos palaikymą,
mažosios architektūros objektų įrengimą Druskininkų mieste.
Programa siekiama subalansuoti urbanistinę plėtrą pagal nustatytas pagrindines kurorto
plėtros kryptis. Pagrindines kurorto plėtros kryptis teritoriniu principu nustatantis
dokumentas – Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Patvirtinus šį
dokumentą, jo sprendiniai galioja iki 2017 m. gruodžio mėn., iki tol turi būti vykdomi
plane nurodyti svarbiausi susisiekimo infrastruktūros, inžinerinio aprūpinimo bei
aplinkosaugos sistemų vystymo darbai.
Savivaldybės prioritetas
Eil.
(-ai)
Nr.
Kodas
Programos tikslo pavadinimas
01
Subalansuoti urbanistinę plėtrą pagal nustatytas
pagrindines kurorto plėtros kryptis
Rezultato pasiekimo vertinimo kriterijai:
Siekiant šio tikslo yra įgyvendinami šie uždaviniai:
01
Planuoti ir vykdyti kompleksinę urbanistinę Druskininkų
savivaldybės teritorijos plėtrą
Šiam uždaviniui įgyvendinti bus taikomos šios priemonės:
01
Žemės sklypų kadastriniai matavimai ir topografinių
geodezinių nuotraukų rengimas
Priemonė glaudžiai susijusi su teritorijų planavimo dokumentų rengimu - topografinės
nuotraukos rengiamos kaip pagrindas detaliesiems planams, suformuotiems detaliesiems
planams žemės sklypams atliekami kadastriniai matavimai.
02

Urbanistinė plėtra

Priemone tęsiama - atstatomi arba naujai įrengiami GPS punktai.
Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų
rengimas, siekiant subalansuotos urbanistinės ir kurorto
paslaugų plėtros
Priemone įgyvendinamas projektas ,,Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo
dokumentų rengimas, siekiant subalansuotos urbanistinės ir kurorto paslaugų plėtros“.
Projektu siekiama subalansuoti urbanistinę ir kurorto paslaugų plėtrą bei kurti aplinką,
palankią investicijoms ir verslui Druskininkuose.
03

Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų
rengimas, siekiant subalansuotos urbanistinės ir kurorto
paslaugų plėtros - II etapas
Priemone įgyvendinamas projektas ,,Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo
dokumentų rengimas, siekiant subalansuotos urbanistinės ir kurorto paslaugų plėtros. II
etapas“. Projektu siekiama subalansuoti urbanistinę ir kurorto paslaugų plėtrą bei kurti
aplinką, palankią investicijoms ir verslui Druskininkuose.
04

05
Vilniaus alėjos rekonstravimo techninio projekto parengimas
Priemone įgyvendinamas projektas ,,Vilniaus alėjos rekonstravimo techninio projekto
parengimas“. Projekto metu bus parengtas Vilniaus alėjos techninis projektas.
Nemuno krantinės rekonstravimo techninio projekto
parengimas (,,Lietuvos skydas“)
Priemone įgyvendinamas projektas ,,Nemuno krantinės rekonstravimo techninio projekto
parengimas (,,Lietuvos skydas“)“. Projekto metu bus parengtas Nemuno krantinės
rekonstravimo techninis projektas.
06

M.K. Čiurlionio skvero rekonstravimo techninio projekto
parengimas
Priemone įgyvendinamas projektas ,,M.K. Čiurlionio skvero rekonstravimo techninio
projekto parengimas“. Projekto metu bus parengtas M. K. Čiurlionio rekonstravimo
techninis projektas.
07

08
Informacinės sistemos plėtra ir priežiūra
Priemone tęsiama informacinės sistemos plėtra - atnaujinami Druskininkų miesto
žemėlapiai informaciniuose stenduose, nuorodos ir pan.
Produkto vertinimo kriterijai:
P-04-01-01-01-01
Parengti sklypų planai ir topo
nuotraukos
P-04-01-01-02-01
Atstatyti arba naujai įrenti GPS
punktai
P-04-01-01-04-01
Įgyvendintas projektas-parengti
teritorijų planavimo dokumentai
P-04-01-01-04-02
Parengti apskričių ir
savivaldybių detalieji ir (ar)
specialieji planai

Vnt.

10,00

Vnt.

10,00

Vnt.

0,00

Vnt.

7,00

P-04-01-01-06-01

P-04-01-01-07-01

P-04-01-01-08-01
P-04-02-01-05-01

Įgyvendintas projektasparengtas Nemuno krantinės
rekonstravimo techninis
projektas
Įgyvendintas projektasparengtas M.K. Čiurlionio
skvero rekonstravimo techninis
projektas
Parengti ir pakeisti miesto
žemėlapiai stenduose
Įgyvendintas projektasParengtas Vilniaus alėjos
rekonstrukcijos techninis
projektas

Vnt.

0,00

Vnt.

0,00

Vnt.

5,00

Vnt.

0,00
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APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
2013
Asignavimų valdytojas
Kodas
Druskininkų savivaldybės administracija
188776264
Programos kodas
05
Programos parengimo argumentai
Programa siekiama sukurti ir išsaugoti subalansuotą ir sveiką aplinką
Druskininkų savivaldybėje, planuoti aplinkos apsaugos priemones, kompensuoti aplinkai
daromą žalą, pašalinti aplinkos teršimo šaltinius, formuoti savivaldybės gamtinį
kraštovaizdį, pritaikant visuomenės poreikiams, saugoti ir tirti gamtos išteklius, skatinti
sąmoningumą aplinkos apsaugos srityje ir atsakomybę už aplinkos kokybę.
Programa siekiama įgyvendinti priemones, susijusias su aplinkosauginių sistemų
planavimu, aplinkai padarytos žalos kompensavimu, aplinkos taršos šaltinių šalinimu,
gamtos išteklių, kraštovaizdžio elementų bei kompleksų atkūrimu bei gausinimu,
aplinkosauginiu švietimu, informacijos rengimu bei skleidimu.
Programa įgyvendinamos priemonės, kurios finansuojamos savivaldybės aplinkos apsaugos
rėmimo specialiosios programos lėšomis (surenkamomis iš mokesčių už aplinkos teršimą,
gamtos išteklių naudojimą ar želdinių sunaikinimą) bei kitomis - Savivaldybės biudžeto,
taip pat ES struktūrinių fondų paramos lėšomis.
Savivaldybės prioritetas
Eil. Nr.
(-ai)
Kodas
Programos tikslo pavadinimas
01
Sukurti ir išsaugoti subalansuotą ir sveiką aplinką
Druskininkų savivaldybėje
Rezultato pasiekimo vertinimo kriterijai:
Siekiant šio tikslo yra įgyvendinami šie uždaviniai:
01
Pertvarkyti atliekų tvarkymo sistemą regioniniu pagrindu,
skatinti visuomenės aplinkosauginį sąmoningumą
Šiam uždaviniui įgyvendinti bus taikomos šios priemonės:
01
Komunalinių atliekų (įskaitant ir stambiagabaričių atliekų)
surinkimas ir pervežimas
Priemonė skirta regioninės atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimui, surenkant ir tvarkant
regioniniu principu buitines (įskaitant ir stambiagabarites) atliekas.
Produkto vertinimo kriterijai:
P-05-01-01-01-01
Sutvarkomų komunalinių
Tūkst. t.
atliekų kiekis
02
Atgaivinti kurorto želdynus ir parkus
Šiam uždaviniui įgyvendinti bus taikomos šios priemonės:
01
Teritorijų apželdinimas ir gėlynų įrengimas

9,10

Nuolatinė tęstinė priemonė, kuria užtikrinama kurorto žaliųjų plotų priežiūra, išlaikoma ir
plėtojama viešųjų erdvių sistema.
Kraštovaizdžio formavimo kirtimų Raigardo slėnio miškuose
projekto parengimas
Priemone įgyvendinama Druskininkų savivaldybės administracijos ir Valstybinės saugomų
teritorijų tarnybos 2012-06-21 partnerystės sutartis, prisidedama prie Raigardo valstybinio
kraštovaizdžio draustinio tvarkymo.
02

Produkto vertinimo kriterijai:
P-05-01-02-01-01
Apželdintų teritorijų plotas
Hektarai
0,60
P-05-01-02-02-01
Parengtas kraštovaizdžio
Vnt.
1,00
formavimo kirtimų Raigardo
slėnio miškuose projektas
03
Sukurti kurorto gamtinių išteklių apsaugos sistemą
Šiam uždaviniui įgyvendinti bus taikomos šios priemonės:
01
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programą sudaro šios priemonės:
1. Buitinių atliekų ir antrinių žaliavų pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimas. Ši
priemonė yra tęstinė, esama atliekų surinkimo aikštelių sistema pagal poreikį papildoma
naujomis.
2. Aplinkosauginis švietimas. Priemonė skirta visuomenei informuoti apie Savivaldybėje
įgyvendinamas aplinkosaugines priemones, skatinti sąmoningumą atliekų tvarkymo ir kt.
srityse.
3. Požeminio vandens monitoringas.
4. Oro kokybės monitoringas.
Druskininkų kurorto požeminio vandens ir oro kokybės stebėjimas yra esminės
Druskininkų savivaldybės aplinkos monitoringo kryptys, parinktos pagal sritis, labiausiai
įtakojančias kurorto gamtinius resursus.
5. Vijūnėlės tvenkinio vandens būklės gerinimas.
Įgyvendinant Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programą, skiriamas
finansavimas aukščiau minėtoms priemonėms finansuoti.
02
Vijūnėlės tvenkinio vandens būklės gerinimas
Priemone įgyvendinamas projektas ,,Vijūnėlės tvenkinio vandens būklės gerinimas“.
Projektu siekiama pagerinti Vijūnėlės tvenkinio vandens ekologinę ir cheminę būklę.
03

Keleivinio keltuvo, siekiant sumažinti transporto priemonių
sukeliamą taršą, iš kurorto centro į slidinėjimo areną, įrengimas

Priemone įgyvendinamas projektas "Keleivinio keltuvo, siekiant sumažinti transporto
priemonių sukeliamą taršą, iš kurorto centro į slidinėjimo areną, įrengimas". Projekto metu
planuojama įrengti keleivinį keltuvą iš kurorto centro į slidinėjimo areną.
Produkto vertinimo kriterijai:
P-05-01-03-01-01
Pasodinta medžių ir krūmų

Skaičius

100,00

P-05-01-03-01-02

P-05-01-03-01-03
P-05-01-03-01-04
P-05-01-03-01-05
P-05-01-03-02-01
P-05-01-03-02-02

P-05-01-03-03-01

Įrengtos buitinių atliekų ir
Vnt.
antrinių žaliavų pusiau
požeminių konteinerių aikštelės
Įgyvendintų aplinkosaugos
Vnt.
viešinimo priemonių skaičius
Parengta požeminio vandens
Vnt.
monitoringo metinė ataskaita
Parengta oro kokybės
Vnt.
monitoringo metinė ataskaita
Įgyvendintas projektas-Išvalytas
Vnt.
Vijūnėlės tvenkinys
Sutvarkytas taikant vandens
Hektarai
telkinių būklės gerinimo
priemones plotas
Įgyvendintas projektas Vnt.
įrengtas keleivinis keltuvas

2,00

3,00
1,00
1,00
0,00
0,00

0,00

06
ŪKIO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
2013
Asignavimų valdytojas
Kodas
Druskininkų paslaugų ūkis
152158248
Druskininkų savivaldybės administracija
188776264
Programos kodas
06
Programos parengimo argumentai
Šia programa siekiama:
1. Įgyvendinti Savivaldybės plėtros 2004–2013 metų strateginio plano tikslus.
2. Realizuoti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytas savivaldybių
funkcijas.
Vykdant šią programą, bus įgyvendinami Savivaldybės plėtros 2004–2013 metų
strateginio plano tikslai ir realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu
nustatytos savivaldybių funkcijos.
Savivaldybės prioritetas
Eil. Nr.
(-ai)
Kodas
Programos tikslo pavadinimas
01
Užtikrinti ūkio infrastruktūros plėtrą bei priežiūrą
Druskininkų savivaldybėje
Rezultato pasiekimo vertinimo kriterijai:
Siekiant šio tikslo yra įgyvendinami šie uždaviniai:
01
Modernizuoti ir vystyti ūkio infrastruktūrą, užtikrinti jos
priežiūrą
Šiam uždaviniui įgyvendinti bus taikomos šios priemonės:
01
Melioracija (VDF)
02

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos programa

03

Teritorijų tvarkymas ir priežiūra

04

Kiti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo darbai

Druskininkų savivaldybės kaimiškųjų vietovių apšvietimo
įrengimas. III etapas.
Priemone įgyvendinamas projektas ,,Druskininkų savivaldybės kaimiškųjų vietovių
apšvietimo įrengimas. III etapas“. Projektu siekiama atnaujinti Viečiūnų ir Leipalingio
seniūnijų apšvietimo įrengimus.
05

06

Klimato kaitos stabilizavimas – taupi energetika

Priemone įgyvendinamas projektas ,,Klimato kaitos stabilizavimas – taupi energetika“.
Projektu siekiama skatinti energijos taupymą, pakeičiant Druskininkų miesto Gardino g.
apšvietimo lempas LED šviestuvais, bei vystyti bendradarbiavimą su Gardinu.
07

Druskininkų savivaldybės apšvietimo modernizavimas ir plėtra

08

Gatvių apšvietimas (elektros energija)

09

Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus,
kompensavimas

10

Mirusiųjų išvežimas iš įvykio vietos

11

Druskininkų savivaldybės infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra

12

Druskininkų savivaldybės pastatų ir teritorijų tvarkymas
(Paslaugų ūkis)

Produkto vertinimo kriterijai:
P-06-01-01-01-01
Atliktas melioracijos statinių
remontas, eksploatavimas ir
priežiūra
P-06-01-01-02-01
Sutvarkytų ir/ar prižiūrėtų
objektų skaičius
P-06-01-01-03-01
Prižiūrėtas Druskininkų m.
teritorijos plotas
P-06-01-01-04-01
Prižiūrėtas bendrojo naudojimo
teritorijos plotas
P-06-01-01-07-01
Atnaujintos ir įrengtos gatvių
apšvietimo linijos
P-06-01-01-08-01
Sunaudota elektros energija
gatvių apšvietimui
P-06-01-01-09-01
Apmokėti vežėjų nuostoliai
P-06-01-01-10-01
P-06-01-01-11-01

02

Vnt.

3,00

Skaičius

35,00

Hektarai

32,00

Hektarai

12,00

Vnt.

4,00

GWh

2,20

Tūkst.
Lt
Skaičius
Vnt.

850,00

Išvežti mirusieji
30,00
Atnaujintų Druskininkų
10,00
savivaldybės infrastruktūros
objektų skaičius
Renovuoti ir išplėsti susisiekimo infrastruktūrą

Šiam uždaviniui įgyvendinti bus taikomos šios priemonės:
01
Druskininkų m. M. K. Čiurlionio g. atkarpos nu įvažiavimo prie
gyvenamojo namo M. K. Čiurlionio g. Nr. 83 iki įvažiavimo
prie VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro M.K.
Čiurlionio gatvėje 82 rekonstrukcija
Priemone įgyvendinamas projektas ,,Druskininkų m. M. K. Čiurlionio g. atkarpos nu
įvažiavimo prie gyvenamojo namo M. K. Čiurlionio g. Nr. 83 iki įvažiavimo prie VšĮ
Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro M.K. Čiurlionio gatvėje 82

rekonstrukcija“.

Druskininkų savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių ir
šaligatvių rekonstravimas
Priemone įgyvendinamas projektas ,,Druskininkų savivaldybės vietinės reikšmės kelių,
gatvių ir šaligatvių rekonstravimas“. Projektu siekiama atnaujinti Druskininkų savivaldybės
kelių infrastruktūrą.
02

Geležinkelio kelio ruožo Druskininkai- valstybinės siena
išardymas
Priemone įgyvendinamas projektas ,,Geležinkelio kelio ruožo Druskininkai- valstybinės
siena išardymas“.
03

Druskininkai-Kamorūnai-Jovaišiai, jungiančio rajoninio kelio ir
privažiuojamojo kelio prie Tautėnų k. rekonstrukcija
Priemone įgyvendinamas projektas ,,Druskininkai-Kamorūnai-Jovaišiai, jungiančio
rajoninio kelio ir privažiuojamojo kelio prie Tautėnų k. rekonstrukcija“.
04

Senojo tilto per Nemuną techninės būklės nustatymas, remonto
techninio projekto parengimas ir remontas
Priemone įgyvendinamas projektas ,,Senojo tilto per Nemuną techninės būklės nustatymas,
remonto techninio projekto parengimas ir remontas“.
05

Produkto vertinimo kriterijai:
P-06-01-02-01-01
Įgyvendintas projektas Vnt.
renovuota M. K. Čiurlionio g.
atkarpa
P-06-01-02-05-01
Įgyvendintas projektas Vnt.
suremontuotas senasis tiltas per
Nemuną
03
Plėsti gyvenamojo būsto fondą, modernizuoti
gyvenamuosius namus

0,00

0,00

Šiam uždaviniui įgyvendinti bus taikomos šios priemonės:
01
Daugiabučių namų atnaujinimas Viečiūnuose ir Leipalingyje
Priemone įgyvendinamas projektas ,,Daugiabučių namų atnaujinimas Viečiūnuose ir
Leipalingyje“. Projektu siekiama plėtoti Druskininkų savivaldybės teritorinę socialinę
sanglaudą ir urbanistinę infrastruktūrą, didinant gyvenimo kokybę ir patrauklumą
probleminėje teritorijoje.
Negyvenamųjų patalpų Leipalingyje pritaikymas socialiniam
būstui
Priemone įgyvendinamas projektas ,,Negyvenamųjų patalpų Leipalingyje pritaikymas
socialiniam būstui“. Projektu siekiama didinti Druskininkų savivaldybės socialinio būsto
fondą, kuris būtų nuomojamas nepasiturintiems asmenims (šeimoms), turintiems teisę į
socialinį būstą.
02

03

Specialusis DNSB rėmimo fondas

Druskininkų savivaldybės energinio efektyvumo didinimo
daugiabučiuose namuose programos 2012-2014 metams
vykdymas
Priemone įgyvendinamas projektas ,,Druskininkų savivaldybės energinio efektyvumo
didinimo daugiabučiuose namuose programos 2012-2014 metams vykdymas“.
04

05

Savivaldybės socialinio būsto plėtra

06

Druskininkų savivaldybės Socialinio būsto fondo avarinių
gyvenamųjų namų bei kitų Savivaldybės gyvenamųjų patalpų
tolesnio naudojimo programos vykdymas

07
Druskininkų savivaldybės administracijos pastatų atnaujinimas
Priemone įgyvendinamas projektas ,,Druskininkų savivaldybės administracijos pastatų
atnaujinimas“.
Produkto vertinimo kriterijai:
P-06-01-03-01-01
Įgyvendintas projektasAtnaujinti daugiabučiai namai
P-06-01-03-01-02
Asmenys, kurių būsto sąlygos
pagerintos renovuojant
daugiabučius namus
P-06-01-03-02-01
Įgyvendintas projektas-Naujai
įrengti socialiniai būstai
P-06-01-03-02-02
Asmenys, gavę iš ES
struktūrinių fondų lėšų įrengtą /
ar atnaujintą (modernizuotą)
socialinį būstą probleminėse
teritorijose
P-06-01-03-03-01
Administruotas specialusis
DNSB rėmimo fondas
P-06-01-03-04-01
Parengta investicinių projektų ir
energetinių sertifikatų
P-06-01-03-07-01
Atnaujintų Druskininkų
savivaldybės administracijos
pastatų skaičius

Vnt.
Skaičius

1,00
1591,00

Vnt.

0,00

Skaičius

0,00

Vnt.

1,00

Vnt.

95,00

Vnt.

2,00

07
ŠVIETIMO PROGRAMA
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
2013
Asignavimų valdytojas
Kodas
Druskininkų ,,Atgimimo“ mokykla
190030357
Druskininkų sporto centras
301845630
Druskininkų lopšelis-darželis ,,Bitutė“
190029230
Druskininkų lopšelis-darželis ,,Žibutė“
190029579
Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno
190031263
mokykla
Druskininkų ,,Ryto“ gimnazija
195328350
Druskininkų ,,Saulės“ pagrindinė mokykla
195328165
Druskininkų savivaldybės administracija
188776264
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla 190609055
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla
190108418
Druskininkų švietimo centras
300035075
Programos kodas
07
Programos parengimo argumentai
Švietimas turi būti plėtojamas atsižvelgiant į Lietuvos visuomenei tenkančius
naujus iššūkius ir atsiveriančias naujas galimybes: demokratijos ir ūkio rinkos plėtrą,
globalizaciją, informacijos gausą, sparčią kaitą, visuomenės išsiskaidymą. Švietimas turi
padėti asmeniui ir visuomenei atsakyti į šiuos iššūkius ir pasinaudoti naujomis
galimybėmis.
Vadovaujantis Druskininkų savivaldybės tarybos patvirtintu Druskininkų savivaldybės
plėtros 2004 – 2013 m. strateginiu planu, Druskininkų savivaldybės mokyklų tinklo
pertvarkos iki 2015 metų bendruoju planu bei Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo
nuostatomis, švietimas yra prioritetiškai valstybės remiama visuomenės raidos sritis.
Įgyvendindama Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, Savivaldybė privalo
tirti, analizuoti įvairių visuomenės grupių mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo,
persikvalifikavimo poreikius, planuoti lėšas, reikalingas švietimo paslaugoms finansuoti,
vertinti asmenų poreikį mokytis visą gyvenimą bei suteikti reikalingas paslaugas. Šioje
programoje ypatingas dėmesys skiriamas ugdymo kokybės užtikrinimui, bendrųjų
programų, ugdymo planų, išsilavinimo standartų įgyvendinimui, šiuolaikinės mokymosi
aplinkos formavimui, apsirūpinimui intelektualiniais ištekliais. Šia programa įgyvendinama
Druskininkų savivaldybės švietimo politika.

Savivaldybės ir visuomenės pastangomis, įgyvendinant valstybinės švietimo
strategijos 2003–2012 metų nuostatas, bus pasiekti pagrindiniai švietimo plėtotės siekiai:
* sukuriama veiksminga ir darni, atsakingu valdymu, tikslingu finansavimu ir racionaliu
išteklių naudojimu pagrįsta švietimo sistema;
* modernizuotas ugdymo procesas ir pertvarkytas švietimo įstaigų tinklas, užtikrinant
kokybišką švietimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje;
* išplėtotas pagalbos mokiniams, mokytojams ir tėvams teikimas savivaldybėje;
* sudarytos sąlygos vadovų ir mokytojų kvalifikacijos kėlimui, kompetencijos ugdymui,
tobulinant metodinių tarybų, susivienijimų veiklą, atliekant vidaus įsivertinimą.
Druskininkų savivaldybės taryba formuoja savivaldybės švietimo politiką. Savivaldybės
administracijos Švietimo skyrius (toliau – Švietimo skyrius) padeda įgyvendinti valstybės
švietimo politiką, analizuoja gyventojų mokymosi, kvalifikacijos kėlimo ir
perkvalifikavimo poreikius, teikia pedagoginę ir vadybinę paramą švietimo įstaigų
darbuotojams ir administruoja švietimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje. Programa
užtikrina ugdymo kokybės gerinimą, bendrųjų programų, ugdymo planų, išsilavinimo
standartų įgyvendinimą, šiuolaikinės mokymosi aplinkos formavimą, apsirūpinimą
intelektualiniais ištekliais. Programa numato kokybišką švietimo paslaugų teikimą
ikimokyklinio ugdymo, visų tipų bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo
mokyklose, paslaugų plėtrą ir ugdymo (mokymosi) sąlygų modernizavimą. Ši programa
padeda stiprinti švietimo įstaigų materialinius ir intelektualinius resursus, tenkinti vaikų,
jaunimo ir suaugusiųjų pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius. Programoje
numatytas pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas vaikams, mokytojams ir tėvams
(globėjams), demokratinio valdymo ir savivaldos plėtojimas, pedagogų kvalifikacijos
tobulinimas.
Savivaldybės prioritetas
Eil. Nr.
(-ai)
Kodas
Programos tikslo pavadinimas
01
Užtikrinti aukštos kokybės švietimą
Rezultato pasiekimo vertinimo kriterijai:
Siekiant šio tikslo yra įgyvendinami šie uždaviniai:
01
Optimizuoti švietimo įstaigų tinklą, parengti naujas ir
atnaujinti esamas vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo
švietimo programas
Įgyvendinant valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatas, savivaldybėje bus
sukurta lanksti ir atvira švietimo struktūra, sujungianti bendrąjį ugdymą, profesinį mokymą,
studijas, formalaus, neformalaus mokymosi ir savišvietos formas į bendrą švietimo erdvę,
pereinama prie švietimo struktūros, grindžiamos ne uždarais mokyklų tipais, bet
lanksčiomis programomis: mokyklose įgyvendinamos įvairios bendrojo ugdymo ir
profesinio mokymo programos bei jų moduliai. Padidinamas mokinių mobilumas renkantis
įvairių mokyklų tipus ir programas. Pabaigiama formuoti lanksti trijų pakopų bendrojo
ugdymo struktūra. Ją sudaro priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio (brandos)
ugdymo programos, įgyvendinamos pradinėse, pagrindinėse, vidurinėje mokyklose ir
gimnazijoje.
Vaikų pažinimui, lavinimuisi ir saviraiškai didelę įtaką turi popamokinė veikla, turiningai
organizuojamas laisvalaikis. Būtina plėtoti papildomojo ugdymo veiklos įvairovę
mokyklose, neformaliojo vaikų švietimo mokyklose, klubuose, centruose.
Žinių visuomenėje labai svarbų vaidmenį atlieka profesinis mokymas, perkvalifikavimas ir
nuolatinis kvalifikacijos tobulinimas. Pertvarkant amatų mokyklą, koordinuojant

suaugusiųjų švietimo centrų veiklą, bus pasiekti kuo geresni rezultatai.
Savivaldybės tarybos sprendimu įsteigta Suaugusiųjų mokymo koordinacinė taryba, kuri
koordinuos suaugusiųjų mokymo, kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo programų
įgyvendinimą.
Šiam uždaviniui įgyvendinti bus taikomos šios priemonės:
01
Mokyklų tinklo optimizavimas, mokyklų strateginių planų
parengimas
2013-2014 metais bus parengti visų švietimo įstaigų strateginiai planai.
02

Vaikų ir jaunimo laisvalaikio turtinimo bei užimtumo programų
parengimas ir įgyvendinimas

2013 m. bus padidintas vaikų ir jaunimo užimtumas bei teikiamų paslaugų kokybė (ne
mažiau kaip 50 proc. mokyklinio amžiaus vaikų dalyvaus neformaliojo švietimo
programose bendrojo ugdymo mokyklose, neformaliojo švietimo mokyklose ir kitur).
Parengtos naujos ir atnaujintos neformaliojo švietimo programos.
Parengtos neformaliojo ugdymo programos.

Švietimo centro veiklos stiprinimas: materialinės bazės
gerinimas, mokymo programų tobulinimas, atsižvelgiant į
mokymosi visą gyvenimą strategijos nuostatas
Skatinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę bei įvairovę. Organizuoti edukacinę
pilietinę veiklą. Stiprinti motyvaciją mokytis visą gyvenimą.
03

Produkto vertinimo kriterijai:
02
Modernizuoti švietimo įstaigų įrangą ir mokymo aplinką,
plėsti informacinių technologijų infrastruktūrą
Sėkmingas ugdymo procesas priklauso nuo materialinės bazės būklės, ją reikia nuolat
atnaujinti ir stiprinti. Ugdymo procesas privalo būti aprūpintas būtinomis techninėmis
priemonėmis.
Vykstant švietimo kaitai, formuojant naują požiūrį į ugdymo (-si) proceso kaitą, būtina
sudaryti saugią, sveiką, estetišką ugdymo (-si) aplinką, aprūpinti švietimo įstaigas
naujausiomis mokymo(si) priemonėmis, informacinėmis technologijomis. Savivaldybėje
jau renovuota: „Ryto“ gimnazija (Klonio g. 2), Leipalingio pagrindinė mokykla, Švietimo
centras, rekonstruotas „Atgimimo“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių pastatas Vytauto
g. 22. Sutvarkytos „Ryto“ gimnazijos, „Atgimimo“, „Saulės“, Viečiūnų ir Leipalingio
pagrindinių mokyklų valgyklos, apšiltinti „Saulės“ ir „Atgimimo“ pagrindinių mokyklų
pastatai, lopšelis- darželis „Bitutė“, renovuotas M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K.
Jonyno dailės skyriaus pastatas, Leipalingio pagrindinės mokyklos pastato dalis
rekonstruota ir pritaikyta ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo poreikiams. Prie "Ryto"
gimnazijos, "Atgimimo", "Saulės ir Leipalingio pagrindinių mokyklų atnaujinti ir/ arba
įrengti nauji sporto aikštynai.
Sparčiai blogėjant Lietuvos vaikų sveikatai, būtina sudaryti higienos normas atitinkančias
ugdymo sąlygas.
Druskininkų savivaldybės taryba sistemingai skiria lėšų mokyklų aplinkos
modernizavimui, pastatų renovacijai ir remontams, mokymosi sąlygų gerinimui.

Šiam uždaviniui įgyvendinti bus taikomos šios priemonės:
01
Druskininkų "Atgimimo" mokyklos pastato, esančio M. K.
Čiurlionio g. 92, techninio projekto rengimas ir atlikimas
siekiant mažinti suvartojamos energijos sąnaudas
Priemone įgyvendintas projektas "Druskininkų "Atgimimo" mokyklos pastato, esančio M.
K. Čiurlionio g. 92, techninio projekto rengimas ir atlikimas siekiant mažinti suvartojamos
energijos sąnaudas". Programos įgyvendinimo metu bus mokamas atnaujinto mokyklos
pastato turto draudimas.
Druskininkų viešosios paskirties pastatų renovavimas ("Saulė"
ir "Bitutė")
Priemone įgyvendintas projektas "Druskininkų viešosios paskirties pastatų renovavimas
("Saulė" ir "Bitutė)". Programos įgyvendinimo metu bus mokamas atnaujintų mokyklos ir
darželio pastatų turto draudimas.
02

03
Druskininkų V. K. Jonyno dailės skyriaus pastato renovavimas
Priemone įgyvendintas projektas "Druskininkų V. K. Jonyno dailės skyriaus pastato
renovavimas". Programos įgyvendinimo metu bus mokamas atnaujinto dailės skyriaus
pastato turto draudimas.
04

Viečiūnų lopšelio darželio „Linelis“ Jaunystės g. 6, Viečiūnų k.
Druskininkų sav. modernizavimas

Priemone įgyvendinamas projektas "Viečiūnų lopšelio darželio „Linelis“ Jaunystės g. 6,
Viečiūnų k. Druskininkų sav. modernizavimas ". Projektu siekiama apšiltinti lopšelio
darželio "Linelis" pastatą.
Bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų
rekonstravimo ir aprūpinimo mokymo priemonėmis 2009-2012
m. programa. Druskininkų "Atgimimo" mokykla
Priemone įgyvendinamas projektas "Bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo
įstaigų rekonstravimo ir aprūpinimo mokymo priemonėmis 2009-2012 m. programa.
Druskininkų "Atgimimo" mokykla".
05

L./d. Žibutė modernizavimas (Investicijos į ikimokyklinį
ugdymą)
Priemone įgyvendintas projektas L./d. Žibutė modernizavimas (Investicijos į ikimokyklinį
ugdymą)“. 2013 m. bus patirtos paskutinės su projektu susijusios išlaidos.
06

Viečiūnų pagrindinės mokyklos pastato Jaunystės g. 8,
Viečiūnų k., Druskininkų sav. modernizavimas
Priemone bus įgyvendinamas projektas ,,Viečiūnų pagrindinės mokyklos pastato Jaunystės
g. 8, Viečiūnų k., Druskininkų sav. modernizavimas“. Projekto metu siekiama apšiltinti
Viečiūnų pagrindinės mokyklos pastatą.
07

08

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos pastato Vytauto
g. 23, Druskininkai modernizavimas

Priemone įgyvendinamas projektas ,,Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos pastato
Vytauto g. 23, Druskininkai modernizavimas“. Projekto metu bus apšiltintas M. K.
Čiurlionio mokyklos muzikos skyriaus pastatas.
Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų atnaujinimas ir
priežiūra
Priemonės įgyvendinimo metu bus suremontuota dalis Druskininkų lopšelio darželio
,,Žibutė“ ir Druskininkų ,,Atgimimo“ pagrindinės mokyklos vidaus patalpų.
09

Produkto vertinimo kriterijai:
P-07-01-02-04-01
Įgyvendintas projektasVnt.
0,00
Apšiltintas l.d. "Linelis"
P-07-01-02-05-01
Įgyvendintas projektasVnt.
0,00
atnaujinta "Atgimimo" mokykla
P-07-01-02-08-01
Įgyvendintas projektas Vnt.
0,00
apšiltintas M. K. Čiurlionio
menų mokyklos muzikos
skyriaus pastatas
P-07-01-02-09-01
Iš dalies atnaujintų švietimo
Vnt.
2,00
įstaigų skaičius
03
Įgyvendinti LR įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytą
švietimo politiką, teikiant kokybišką ugdymą savivaldybės
švietimo įstaigose bei užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę
Programa laiduoja valstybės ir Druskininkų savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą,
savarankiškųjų savivaldybės funkcijų vykdymą.
Šiam uždaviniui įgyvendinti bus taikomos šios priemonės:
01
Druskininkų švietimo centro veiklos programa
02

Druskininkų l/d "Žibutė" veiklos programa

03

Druskininkų l/d "Bitutė" veiklos programa

04

Druskininkų "Saulės" pagrindinės mokyklos veiklos programa

05

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos
veiklos programa

06

Viečiūnų pagrindinės mokyklos veiklos programa

07

Druskininkų ,,Atgimimo“ mokyklos veiklos programa

08

Druskininkų "Ryto" gimnazijos veiklos programa

09

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos veiklos programa

10

Druskininku sporto centro vaikų neformaliojo švietimo

programa
11

Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams

12

6 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta
tvarka

Produkto vertinimo kriterijai:
P-07-01-03-02-01
Vaikų, dalyvavusių Druskininkų
l/d ,,Žibutė“ ikimokyklinio
ugdymo programoje, skaičius
P-07-01-03-02-02
Druskininkų l/d ,,Žibutė“
suteiktos ugdymo programos
P-07-01-03-02-03
Druskininkų l/d ,,Žibutė“
sukomplektuotų grupių skaičius
P-07-01-03-03-01
Vaikų, dalyvavusių Druskininkų
l/d ,,Bitutė“ ikimokyklinio
ugdymo programoje, skaičius
P-07-01-03-03-02
Druskininkų l/d "Bitutė"
suteiktos ugdymo programos
P-07-01-03-03-03
Druskininkų l/d ,,Žibutė“
sukomplektuotų grupių skaičius
P-07-01-03-04-01
Vaikų, dalyvavusių Druskininkų
"Saulės" pagrindinės mokyklos
bendrojo ugdymo programoje,
skaičius
P-07-01-03-04-02
Druskininkų ,,Saulės“
pagrindinės mokyklos
įgyvendintų ugdymo programų
skaičius
P-07-01-03-04-03
Druskininkų ,,Saulės“
pagrindinės mokyklos
suformuotų klasių komplektų
skaičius
P-07-01-03-05-01
Vaikų, dalyvavusių Leipalingio
pagrindinės mokyklos bendrojo
ugdymo programoje, skaičius
P-07-01-03-05-02
Leipalingio pagrindinės
mokyklos įgyvendintų ugdymo
programų skaičius
P-07-01-03-05-03
Leipalingio pagrindinės
mokyklos suformuotų klasių
komplektų skaičius
P-07-01-03-06-01
Vaikų, dalyvavusių Viečiūnų
pagrindinės mokyklos bendrojo
ugdymo programoje, skaičius
P-07-01-03-06-02
Viečiūnų pagrindinės mokyklos
įgyvendintų ugdymo programų
skaičius

Skaičius

247,00

Skaičius

4,00

Skaičius

13,00

Skaičius

231,00

Skaičius

4,00

Skaičius

11,00

Skaičius

635,00

Skaičius

3,00

Skaičius

33,00

Skaičius

212,00

Skaičius

3,00

Skaičius

11,00

Skaičius

150,00

Skaičius

3,00

P-07-01-03-06-03

P-07-01-03-07-01

P-07-01-03-07-02

P-07-01-03-07-03

P-07-01-03-08-01

P-07-01-03-08-02

P-07-01-03-08-03

P-07-01-03-09-01

P-07-01-03-09-02

P-07-01-03-09-03

P-07-01-03-09-04

P-07-01-03-09-05

P-07-01-04-01-01
P-07-01-04-01-02
P-07-01-04-01-03

P-07-01-04-01-04

Viečiūnų pagrindinės mokyklos
suformuotų klasių komplektų
skaičius
Vaikų, dalyvavusių Druskininkų
,,Atgimimo“ mokyklos
bendrojo ugdymo programoje,
skaičius
Druskininkų ,,Atgimimo“
mokyklos įgyvendintų ugdymo
programų skaičius
Druskininkų ,,Atgimimo“
mokyklos suformuotų klasių
komplektų skaičius
Vaikų, dalyvavusių Druskininkų
,,Ryto“ gimnazijos bendrojo
ugdymo programoje, skaičius
Druskininkų ,,Ryto“ gimnazijos
įgyvendintų ugdymo programų
skaičius
Druskininkų ,,Ryt“ gimnazijos
suformuotų klasių komplektų
skaičius
Vaikų, dalyvavusių Druskininkų
M. K. Čiurlionio meno
mokyklos veiklos programoje,
skaičius
Suaugusiųjų, dalyvavusių
Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos veiklos
programoje, skaičius
Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos suformuotų
klasių komplektų skaičius
Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos įgyvendintų
meno programų skaičius
Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos įgyvendintų
kitų neformalaus ugdymo
programų skaičius
Suorganizuota kvalifikacijos
kėlimo renginių
Vaikų, vežiojamų geltonais
autobusiukais, skaičius
Mokinių, dalyvavusių
suaugusiųjų bendrojo ugdymo
programoje, skaičius
Suteiktos pedagoginėspsichologinės pagalbos kartai

Skaičius

10,00

Skaičius

750,00

Skaičius

4,00

Skaičius

32,00

Skaičius

630,00

Skaičius

2,00

Skaičius

23,00

Skaičius

500,00

Skaičius

10,00

Skaičius

8,00

Skaičius

4,00

Skaičius

13,00

Vnt.

60,00

Skaičius

170,00

Skaičius

141,00

Vnt.

1200,00

08
KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMA
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
2013
Asignavimų valdytojas
Kodas
Druskininkų kultūros centras
188211432
Druskininkų miesto muziejus
188205689
Druskininkų savivaldybės administracija
188776264
Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka
190034569
Programos kodas
08
Programos parengimo argumentai
Kultūra yra sudėtinė visuomenės politinės, socialinės, ekonominės raidos dalis.
Realizuojamos LR Vietos savivaldos įstatymu Nr. X-1722 nustatytos savarankiškosios
savivaldybių funkcijos: gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros
puoselėjimas (dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultūros centrų ir
kitų kultūros įstaigų steigimas , reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos
priežiūra, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir jų
veiklos priežiūra)
Šiandieninei visos šalies, tame tarpe Druskininkų visuomenei būdingi spartūs
pokyčiai visose jos gyvenimo srityse. Keičiasi gyvensena, vertybės, individo santykis
paties su savimi ir su pasauliu. Verslumas ir veržlumas tampa sėkmę lemiančiais bruožais,
o gebėjimas įtvirtinti save – kiekvieno asmeniniu uždaviniu. Tokioje aplinkoje svarbu
nepamiršti, jog kultūra yra kiekvienos visuomenės gyvybingumo prielaida, kurianti erdvę
kiekvienam individui atskleisti savo gebėjimus ir talentus, skatinanti telktis bendram
darbui. Todėl svarbu išlaikyti ir stiprinti kūrybines tautos galias bei ugdyti jauno žmogaus
poreikį kultūrai, gebėjimą ja didžiuotis ir vertinti. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje
atveria galimybes plėtoti kultūrų mainus su kaimynais – Lenkija, Latvija, Baltarusija,
modernizuoti kultūros įstaigų veiklą ir atnaujinti infrastruktūrą. Druskininkų, kaip
kurortinio miesto, statusas teikia naujų galimybių kultūrinio turizmo plėtrai ir kartu
pabrėžia savivaldybės atsakomybę ne tik už gyventojų meninę saviraišką, etninės kultūros
gyvybingumą, bet ir kasmet vis daugiau atvykstančių svečių kultūros poreikių tenkinimą.
Įgyvendinant Lietuvos kultūros politikos nuostatas bei kultūros srities projektus būtina
palaikyti savaiminius kultūros procesus, puoselėti tradicijas, palankiai priimti būtinas
naujoves ir siekti visų kultūros apraiškų dermės.
Savivaldybės prioritetas
Eil. Nr.
(-ai)
Kodas
Programos tikslo pavadinimas
01
Gyventojų ir kurorto svečių bendrosios kultūros ugdymas
bei etnokultūros puoselėjimas

Įgyvendinant Lietuvos kultūros politikos nuostatus ir vykdant Nacionalinę kultūros plėtros
programą, veikla plėtojama tokiomis kryptimis: bibliotekų, muziejų, kultūros centrų darbo
organizavimas, profesionalaus ir mėgėjų meno dalinis rėmimas, kultūros srities asociacijų
veiklos skatinimas, kultūros įstaigų materialinės bazės atnaujinimas ir kt.
Viešojoje bibliotekoje kaupiami ir saugomi kraštotyrinio pobūdžio leidiniai, formuojamas
universalus dokumentų fondas, organizuojamas lankytojų aptarnavimas įvairia literatūra,
diegiama
Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema, plėtojamos interneto ir kitos modernių
technologijų paslaugos, taip pat rengiami įvairūs kultūros renginiai.
Miesto muziejus kaupia, tyrinėja ir pristato visuomenei medžiagą apie Druskininkus ir
apylinkes, rengia edukacines programas, organizuoja įvairius kultūros renginius,
mokslinius- istorinius seminarus, aptarnauja muziejaus lankytojus, dalyvauja tarptautinėje
projektinėje veikloje.
Kultūros centras puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, plėtoja edukacinę ir pramoginę
veiklas, organizuoja profesionalaus meno sklaidą, skatina kultūros srities asociacijų bei
pavienių menininkų veiklą, tenkina kitus bendruomenės kultūrinius poreikius.
Druskininkų savivaldybės administracija inicijuoja ir vykdo kultūros įstaigų
infrastruktūros atnaujinimo projektus.

Rezultato pasiekimo vertinimo kriterijai:
Siekiant šio tikslo yra įgyvendinami šie uždaviniai:
01
Tenkinti gyventojų ir kurorto svečių kultūros poreikius
Kultūros centro uždavinys- sudaryti sąlygas savivaldybės gyventojams naudotis kultūros
paslaugomis, dalyvauti kultūriniame gyvenime, įsiliejant į mėgėjų kūrybinę veiklą,
išreiškiančią visuomenės aktyvumą, jos poreikius ir vertybines nuostatas. Krašto gyventojų,
ypač vaikų ir jaunimo dalyvavimas mėgėjų kūrybinėje veikloje, folkloro, amatų
puoselėjimas sudaro sąlygas išsaugoti tautines tradicijas. Druskininkų kultūros centras, kaip
kurortinio miesto kultūros įstaiga, rūpinasi ne tik savivaldybės gyventojų, bet ir
atvykstančių poilsiautojų laisvalaikiu, rengdami pramoginio pobūdžio programas.
Reikšminga ir nevyriausybinių organizacijų, viešųjų įstaigų kultūrinė veikla, padedanti
plėsti kultūros paslaugas, geriau tenkinti įvairių kultūros ir meno renginių poreikį. Siekiant
darnios kultūrinės veiklos plėtros, įgyvendinami infrastruktūros atnaujinimo projektai
mieste ir seniūnijose.
Šiam uždaviniui įgyvendinti bus taikomos šios priemonės:
01
Druskininkų kultūros centro veiklos programa
Įgyvendindamas veiklos programą, Druskininkų kultūros centras puoselėja tradicinius
renginius, inicijuoja naujas šventes, skatina Druskininkų mėgėjų meno kolektyvų veiklą
mieste ir seniūnijose, dalyvauja tarptautiniuose kultūriniuose projektuose.
Koncertų salės Maironio g. 7/ T. Kosčiuškos g. 6,
Druskininkuose, rekonstrukcija
Priemone įgyvendinamas projektas "Koncertų salės Maironio g. 7/ T. Kosčiuškos g. 6,
Druskininkuose, rekonstrukcija". Projektus siekiama rekonstruoti koncertų salę Maironio g.
7/ T. Kosčiuškos g. 6, Druskininkuose.
02

03

Kompleksinė Viečiūnų plėtra

Priemone įgyvendinamas projektas ,,Kompleksinė Viečiūnų plėtra“. Projektu siekiama
sudaryti sąlygas diversifikuoti kaimo gyventojų veiklą, gerinant bendruomeninę
infrastruktūrą Viečiūnų kaime.
04
Kompleksinė Leipalingio miestelio plėtra
Priemone įgyvendinamas projektas ,,Kompleksinė Leipalingio miestelio plėtra“. Projektu
siekiama Sudaryti sąlygas diversifikuoti kaimo gyventojų veiklą, gerinant bendruomeninę
infrastruktūrą Leipalingio miestelyje.
Negyvenamųjų patalpų Verpėjų g. 17-2/ Jaunystės g. 1-2,
Viečiūnų kaime, rekonstravimas į bendruomenės centrą
Priemone įgyvendinamas projektas ,,Negyvenamųjų patalpų Verpėjų g. 17-2/ Jaunystės g.
1-2, Viečiūnų kaime, rekonstravimas į bendruomenės centrą“. Projektu siekiama
rekonstruoti negyvenamąsias patalpas Verpėjų g. 17-2/ Jaunystės g. 1-2, Viečiūnų kaime,
pritaikant jas bendruomenės centro veiklai.
05

Kompleksinė Leipalingio miestelio plėtra. Kultūros centro
įrengimas
Priemone įgyvendinamas projektas "Kompleksinė Leipalingio miestelio plėtra. Kultūros
centro įrengimas". Projektu siekiama kapitališkai suremontuoti dalį Leipalingio dvaro
pastato ir jame įrengti kultūros centrą.
06

07
Druskininkų savivaldybės kultūros projektų finansavimas
Konkurso būdu iš dalies remiami asociacijų, viešųjų įstaigų kultūrinės veiklos projektai,
Darbo grupei įvertinus jų kokybę, įtaką savivaldybės kultūriniam gyvenimui,
prieinamumą visuomenei.
Skulptūros, skvere tarp Taikos ir Šv. Jokūbo gatvių,
Druskininkuose, projekto sukūrimas ir įgyvendinimas
Priemone įgyvendinamas projektas "Skulptūros, skvere tarp Taikos ir Šv. Jokūbo gatvių,
Druskininkuose, projekto sukūrimas ir įgyvendinimas". Projekto metu bus sukurta ir
pastatyta skulptūra skvere tarp Taikos ir Šv. Jokūbo gatvių.
09

8 Kultūros įstaigų aprūpinimas įranga
Priemone įgyvendinamas projektas "Kultūros įstaigų aprūpinimas įranga". Projekto metu
bus įsigytas lengvasis automobilis iki 9 vietų Druskininkų kultūros centro reikmėms.
Produkto vertinimo kriterijai:
P-08-01-01-01-01
Renginių skaičius
P-08-01-01-01-02
Lankytojų ir dalyvių skaičius
P-08-01-01-01-03
Mėgėjų meno kolektyvų
skaičius
P-08-01-01-01-04
Mėgėjų meno kolektyvų nariai
P-08-01-01-02-01
Įgyvendintas projektasModernizuota koncertų salė
P-08-01-01-03-01
Įgyvendintas projektas-įkurtas
kultūros centras Viečiūnuose
P-08-01-01-03-02
Kaimo gyvenamosios vietovės,
kuriose sutvarkyta viešoji

Vnt.
Vnt.
Vnt.
Asmuo
Vnt.

160,00
26000,00
17,00
290,00
0,00

Vnt.

1,00

Skaičius

1,00

aplinka
Įgyvendintas projektas-įkurtas
Vnt.
0,00
bendruomenės centras
Leipalingyje
P-08-01-01-04-02
Kaimo gyvenamosios vietovės, Skaičius
0,00
kuriose sutvarkyta viešoji
aplinka
P-08-01-01-05-01
Įgyvendintas projektas-įkurtas
Vnt.
1,00
bendruomenės centras
Viečiūnuose
P-08-01-01-05-02
Kaimo gyventojai, kurie
Vnt.
1947,00
naudojasi bendruomenės centru
P-08-01-01-07-01
Finansuotų kultūros projektų
Vnt.
17,00
skaičius
P-08-01-01-09-01
Įgyvendintas projektas - sukurta
Vnt.
1,00
ir pastatyta skulptūra skvere
tarp Taikos ir Šv. Jokūbo gatvių
P-08-01-01-08-01
Įgyvendintas projektas - įsigytas
Vnt.
1,00
lengvasis automobilis Kultūros
centro reikmėms
02
Gerinti Druskininkų savivaldybės gyventojų informacinį
aprūpinimą ir skatinti skaitymą
Biblioteka - kultūros įstaiga, vykdanti žinių bei informacijos kaupimo, išsaugojimo ir
skleidimo visuomenei funkciją, o svarbiausias jos uždavinys- informacinės visuomenės
plėtra. Naujausios technologijos priemonės skatina dideles permainas visuomenės ir
kiekvieno piliečio gyvenime, plečia ir intensyvina tarptautinius ryšius. Siekiant sukurti
visapusiškas ir šiuolaikiškas sąlygas, modernizuojama ne tik Bibliotekos veikla, bet ir
vykdomas Bibliotekos renovacijos projektas.
P-08-01-01-04-01

Šiam uždaviniui įgyvendinti bus taikomos šios priemonės:
01
Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos
programa
Viešoji biblioteka optimaliai komplektuoja dokumentų fondą, aptarnauja skaitytojus
įvairia literatūra, diegia Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemą, tęsia
kompiuterizavimo projektą „Bibliotekos pažangai“, bendradarbiaudama su įvairiomis
įstaigomis, asociacijomis įgyvendina Skaitymo skatinimo programą.
Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos pastato
Druskininkuose, V. Kudirkos g. 13, rekonstravimas ir
modernizavimas
Priemone įgyvendinamas projektas "Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos
pastato Druskininkuose, V. Kudirkos g. 13, rekonstravimas ir modernizavimas". Projektu
siekiama rekonstruoti ir modernizuoti Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos
pastatą.
02

Produkto vertinimo kriterijai:
P-08-01-02-01-01
Lankytojų skaičius
P-08-01-02-01-02
Interneto lankytojų skaičius
P-08-01-02-01-03
Dokumentų fondo vienetų

Vnt.
Vnt.
Vnt.

106921,00
35721,00
164607,00

skaičius
P-08-01-02-01-04
Vartotojų (skaitytojų) skaičius
Vnt.
7440,00
P-08-01-02-01-05
Išduotų dokumentų skaičius
Vnt.
157317,00
03
Išsaugoti paveldą, istorinę ir kultūrinę atmintį
Šiuolaikinio muziejaus veikla siejama su kultūros, švietimo, informacijos skleidimo
funkcijomis. Miesto muziejuje sukauptos kultūros ir meno vertybės įgalina plėsti ir gerinti
jų lankytojams teikiamas paslaugas, o aktyvus visuomenės gyvenimo ritmas, besikeičiantys
poreikiai bei naujos technologijos skatina derinti vertybių kaupimą ir saugojimą su
komunikavimu, informacijos visuomenei teikimu ir jos švietimu. Siekiant sudaryti
tinkamas sąlygas pilnavertei Muziejaus veiklai, vykdomas pastato rekonstrukcijos
projektas, o puoselėjant architektūrinį paveldą, iš dalies remiami skirtingų konfesijų maldos
namai.
Šiam uždaviniui įgyvendinti bus taikomos šios priemonės:
01
Druskininkų miesto muziejaus veiklos programa
Kaupiami , saugomi, eksponuojami ir tradicinėmis bei šiuolaikinėmis informacinėmis
priemonėmis populiarinami Druskininkų miesto muziejaus rinkiniai, dalyvaujama
Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje (LIMIS), rengiamos parodos,
edukacinės programos, organizuojamos konferencijos, susitikimai, dalyvaujama
tarptautiniuose projektuose.
Kurorto kultūros infrastruktūros kompleksinė plėtra (Vila
Linksma)
Priemone įgyvendinamas projektas "Kurorto kultūros infrastruktūros kompleksinė plėtra
(Vila Linksma". Projektu siekiama gerinti Druskininkų probleminės teritorijos gyvenamąją
aplinką ir gyvenimo kokybę.
02

03
Kultūros paveldo objektų rėmimas
Skiriant finansinę paramą, siekiama pagerinti savivaldybės teritorijoje esančių maldos
namų - kultūros paveldo objektų - techninę būklę.
Produkto vertinimo kriterijai:
P-08-01-03-01-01
Renginių skaičius
P-08-01-03-01-02
Fondo eksponatų skaičius
P-08-01-03-01-03
Lankytojų skaičius
P-08-01-03-02-01
Įgyvendintas projektasatnaujintas Druskininkų
muziejaus pastatas
P-08-01-03-03-01
Maldos namų skaičius

Vnt.
Vnt.
Vnt.
Vnt.

11,00
3687,00
2500,00
1,00

Vnt.

4,00
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JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
2013
Asignavimų valdytojas
Kodas
Druskininkų savivaldybės administracija
188776264
Programos kodas
09
Programos parengimo argumentai
Ši programa numato darbą su jaunimu, siekiant didinti tarpžinybinį
bendradarbiavimą ir koordinavimą Jaunimo politikos pagrindų įstatymo bei Druskininkų
savivaldybės jaunimo politikos koncepcijos įgyvendinimo srityse: pilietiškumo ugdymo,
švietimo, studijų, mokslo, neformalaus ugdymo, darbo ir užimtumo, apsirūpinimu būstu,
laisvalaikio, poilsio, kultūros ir kūrybos, socialinės ir sveikatos apsaugos, sveikatingumo,
kūno kultūros ir sporto, narkomanijos ir kitų priklausomybės formų, nusikalstamumo
prevencijos.
Druskininkų savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programa siekiama:
- Sudaryti sąlygas formuotis moraliai, intelektualiai, pilietiškai ir demokratiškai asmenybei;
- Padėti jaunimui integruotis politinį, ekonominį, socialinį, kultūrinį šalies (Savivaldybės)
gyvenimą;
- Skatinti dvasinių vertybių formavimąsi, ugdant pareigą Tėvynei ir šeimai;
- Užtikrinti jaunų žmonių pilietines, socialines, politines teises;
- Rūpintis jaunimo socialinių, kultūrinių problemų sprendimu, jaunimo žalingų įpročių ir
nusikalstamumo prevencija, užimtumu, būstu ir kitomis aktualiomis jaunimo problemomis.
Ši programa apima tris pagrindines veiklos kryptis: jaunimo veiklos, tradicijų kūrimo ir
asmenybės tobulėjimo mokymo procese.
Druskininkų savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programa skatins Savivaldybės
jaunimo organizacijas planuoti savo projektinę veiklą, taip pat sudarytų sąlygas atsirasti
naujoms iniciatyvoms, vykdomus projektus ir vykdomą veiklą orientuotų kryptingai,
siekiant išvien spręsti aktualiausias jaunimo problemas Savivaldybėje. Druskininkų
savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programa įtakotų jaunimo organizacijų
veiklą, vertindama projektų ir vykdomos veiklos efektyvumą, pasiektus rezultatus,
įgyvendinant jaunimo politiką Savivaldybėje.
Savivaldybės prioritetas
Eil. Nr.
(-ai)
Kodas
Programos tikslo pavadinimas
01
Įgyvendinti jaunimo politiką Druskininkų savivaldybėje
Rezultato pasiekimo vertinimo kriterijai:
Siekiant šio tikslo yra įgyvendinami šie uždaviniai:
01
Parengti ir įgyvendinti vaikų ir jaunimo laisvalaikio
turtinimo bei užimtumo programas

Įgyvendinant šį tikslą siekiama: rengti iš Savivaldybės biudžeto finansuojamų jaunimo
projektų sistemą ir ją įgyvendinti. Taip sudaromos galimybės Druskininkų savivaldybės
jaunimui dalyvauti visuomenės veikloje, skatinant jų kūrybiškumą, atsakomybę, ugdant
dorą Druskininkų savivaldybės pilietį, minėti Tarptautinę jaunimo dieną; plėtoji tarptautinį
ir regioninį jaunimo bendradarbiavimą, skatinti jaunimo projektų sklaidą užsienyje, plėsti
jaunimui skirtos informacijos prieinamumą; vykdyti asmenybės tobulėjimą mokymo
procese.
Jaunimo pažinimui lavinimuisi ir saviraiškai didelę įtaką turi popamokinė veikla, turiningai
organizuojamas laisvalaikis. Būtina plėtoti papildomojo ugdymo veiklos įvairovę
mokyklose, papildomojo ugdymo mokyklose, klubuose, centruose.
Šiam uždaviniui įgyvendinti bus taikomos šios priemonės:
01
Jaunimo užimtumo programa (JUC)
Pasienio kultūros infrastruktūros ir bendradarbiavimo tarp
Druskininkų ir Augustavo plėtojimas
Priemone įgyvendinamas projektas "Pasienio kultūros infrastruktūros ir bendradarbiavimo
tarp Druskininkų ir Augustavo plėtojimas". Projektu siekiama sudaryti tinkamas sąlygas
vystyti jaunimo užimtumo veiklas bei bendradarbiauti su Augustavu.
02

03
Jaunimo užimtumo centro rampų aikštelės įrengimas
Priemone planuojama įgyvendinti projektą "Jaunimo užimtumo centro rampų aikštelės
įrengimas". Projekto metu šalia Jaunimo užimtumo centro patalpų būtų įrengta rampų
aikštelė ekstremalaus sporto mėgėjams.
Produkto vertinimo kriterijai:
P-09-01-01-01-01
JUC nuolatinėje veikloje
dalyvaujančio jaunimo skaičius
P-09-01-01-01-02
JUC renginiuose dalyvaujančio
jaunimo skaičius
P-09-01-01-01-03
JUC suorganizuotų renginių
skaičius
P-09-01-01-01-04
Neformalių jaunimo grupių prie
JUC skaičius
P-09-01-01-02-01
Įgyvendintas projektasmodernizuotas jaunimo
užimtumo centro pastatas
P-09-01-01-02-03
Suorganizuota fotografijų
paroda
P-09-01-01-02-04
Suorganizuotas kultūrinis
renginys
P-09-01-01-02-05
Sukurtas videofilmas
P-09-01-01-03-01
Įgyvendintas projektas - įrengta
rampų aikštelė jaunimui

Skaičius

100,00

Skaičius

1800,00

Skaičius

40,00

Skaičius

9,00

Vnt.

1,00

Vnt.

1,00

Vnt.

1,00

Vnt.
Vnt.

1,00
0,00
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KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMA
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
2013
Asignavimų valdytojas
Kodas
Druskininkų sporto centras
301845630
Programos kodas
10
Programos parengimo argumentai
Kūno kultūra yra bendrosios kultūros dalis, jos raida ir rezultatai priklauso nuo
tautos sąmoningumo ir paties žmogaus. Kūno kultūra ir sportu žmogus tobulina fizines ir
dvasines galias bei gerina sveikatą, siekia fizinio tobulumo. Fizinis tobulumas, apimantis
požiūrį į kūno kultūrą, įvairiapusį fizinį parengtumą, sveikatą, valios ir kitas savybes, yra
didžiulis žmonių ir visos tautos turtas, tai ilgalaikis kūrybinės ir darbinės veiklos pamatas,
be kurio tauta negali egzistuoti. Piliečiai, užsiimantys kūno kultūra ir sportu, ugdo fizines ir
dvasines savybes, atgauna fizines ir dvasines jėgas, pataiso sveikatą, formuoja taisyklingą
laikyseną, turiningai leidžia laisvalaikį, aktyviai poilsiauja, išreiškia asmenybę per sportą.
Šia programa siekiama, kad kūno kultūra ir sportas taptų svarbiu kiekvieno šalies
gyventojo poreikiu, įvairių socialinių sluoksnių gyventojai skatinami sportuoti, rūpinamasi
jų fiziniu pajėgumu, sveikata, aktyviu poilsiu, ypač vasaros atostogų metu, jaunimas
skatinamas atskleisti savo fizinius gebėjimus besivaržant Lietuvoje ir tarptautinėse sporto
arenose ir toliau bus siekiama kuo daugiau gyventojų įtraukti į savarankiškas ir
organizuotas sporto pratybas.
Savivaldybės prioritetas
Eil. Nr.
(-ai)
Kodas
Programos tikslo pavadinimas
01
Sudaryti tinkamas sąlygas įgyvendinti kūno kultūros ir
sporto politiką
Rezultato pasiekimo vertinimo kriterijai:
Siekiant šio tikslo yra įgyvendinami šie uždaviniai:
01
Koordinuoti sporto organizacijų veiklą
Šiam uždaviniui įgyvendinti bus taikomos šios priemonės:
01
Druskininkų sporto centro veiklos programa
02

Druskininkų sporto centro sporto projektų finansavimas

Produkto vertinimo kriterijai:
P-10-01-01-01-01
Suorganizuota vietinių ir
Vnt.
tarptautinių sporto renginių
P-10-01-01-01-02
Sporto centre organizuojamos ir Skaičius
kultivuojamos sporto šakos
P-10-01-01-01-03
Vaikų, dalyvavusių Druskininkų Skaičius
sporto centro programoje,
skaičius

50,00
5,00
272,00

P-10-01-01-01-04
P-10-01-01-02-01
02

Druskininkų sporto centro vaikų Skaičius
19,00
grupių skaičius
Finansuota sporto projektų
Vnt.
6,00
skaičius
Plėtoti sportą visiems, vykdant žmonių sveikatinimą
didinant jų fizinį aktyvumą

Šiam uždaviniui įgyvendinti bus taikomos šios priemonės:
01
Visuotinis sporto virusas Druskininkuose
Priemone įgyvendintas projektas "Visuotinis sporto virusas Druskininkuos". Programos
įgyvendinimo laikotarpiu mokamas įrengtų aikštelių ir įsigytos įrangos turto draudimas.
Produkto vertinimo kriterijai:

11
VIEŠOSIOS TVARKOS IR SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
2013
Asignavimų valdytojas
Kodas
Druskininkų paslaugų ūkis
152158248
Druskininkų savivaldybės administracija
188776264
Programos kodas
11
Programos parengimo argumentai
Druskininkų savivaldybėje viešąją tvarką, saugumą ir žmonių gelbėjimą užtikrina
Druskininkų policijos komisariatas, Druskininkų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba ir
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio Leipalingio ugniagesių komanda.
Druskininkų Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba ir Leipalingio ugniagesių komanda
organizuoja Savivaldybės teritorijoje gaisrų prevenciją, vykdo gaisrų gesinimą, ir atlieka
žmonių bei turto gelbėjimo darbus įvykus autotransporto avarijai, nelaimingam atsitikimui
arba kitam ekstremaliam įvykiui. Leipalingio ugniagesių komanda gesinant gaisrus ir
atliekant gelbėjimo darbus, bendradarbiauja su policijos, greitosios medicininės pagalbos ir
kitomis tarnybomis bei vykdo Druskininkų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos nurodymus.
Darbo kokybei užtikrinti reikalinga tinkama įranga ir kitos priemonės. Ji finansuojama
pagal valstybės deleguotai funkcijai – priešgaisrinių tarnybų organizavimui – skiriamas
lėšas Savivaldybės biudžete
Druskininkų Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba yra parengusi prevencijos programą
„Gelbėjimo darbai ant vandens“. Pagrindinis prevencinės programos „Gelbėjimo darbai ant
vandens“ tikslas – efektyviai, operatyviai ir saugiai atlikti gelbėjimo darbus ant vandens
gelbstint skęstančiuosius, evakuojant žmones ir jų turtą potvynių ar kitų incidentų metu,
kuo galima greičiau neutralizuoti ir surinkti išsiliejusias kenksmingas chemines medžiagas.
Ši programa sėkmingai įgyvendinta. Lėšos įsisavintos tinkamai.
Druskininkų policijos komisariatas aptarnauja Druskininkų miestą, Leipalingio ir Viečiūnų
seniūnijas. Aptarnaujama teritorija sudaro 45578,9 ha. Aptarnaujamoje teritorijoje, pagal
Druskininkų savivaldybės statistikos duomenis, nuolat gyvena 22 tūkst. gyventojų, iš jų
Druskininkų mieste - apie 16 tūkst. gyventojų. Druskininkuose, kaip mieste – kurorte,
pastoviai gydosi ir poilsiauja Lietuvos Respublikos bei užsienio šalių piliečiai.

Druskininkai tampa patrauklūs ne tik Lietuvos gyventojams, bet ir užsieniečiams.
Druskininkų savivaldybei vykdant įvairius investicinius projektus, Druskininkai tampa
tarptautiniu aktyvios rekreacijos ir gydymo kurortu, orientuotu į pramogų verslą su
išplėtota šiuolaikine paslaugų infrastruktūra.
Didelę įtaką nusikalstamumo augimui jaunimo tarpe daro mažas dėmesys jų užimtumui,
vertybių formavimui, nepakankamas valstybinių institucijų ir visuomeninių organizacijų
prevencinis darbas su nepilnamečiais.
Vienas išorinių nusikalstamumo veiksnių yra miesto gyventojų socialinis ir ekonominis
faktorius.
Komisariato aptarnaujama teritorija ribojasi su Baltarusijos valstybine 36 km. ilgio siena,
kurioje yra du pasienio kontrolės punktai. Dešimties kilometrų valstybinės sienos ruožas
eina Nemuno upe. Tai vienas iš pagrindinių kontrabandos kanalų.
Kurortinio miesto gerovės užtikrinime svarbų vaidmenį vaidina policija. Besiplečiant
kurortui kyla reikalavimai ir policijai, siekiant maksimaliai užtikrinti visų atvykstančiųjų
saugumą bei kelti policijos pareigūnų profesinį lygį.
Analizuojant įvykdytus nusikaltimus Druskininkų savivaldybėje, pastebima, kad dominuoja
vagystės ir nusikaltimai, padaryti viešose vietose.
Siekiant užtikrinti viešąją tvarką, asmens, jo turto ir eismo saugumą, užkardinti
nusikaltimus bei kitus teisės pažeidimus, visos Komisariato tarnybos buvo įtrauktos į
atskirus priemonių planus darbui kriminogeniškiausiose žmonių susibūrimo ir poilsio
vietose. Didelis dėmesys viešosios tvarkos palaikymui Druskininkuose buvo skiriamas
savaitgaliais ir poilsio dienomis, nes tuo metu daugiausia registruojama nusikaltimų ir kitų
teisės pažeidimų.
Analogiškos priemonės bus atliekamos ir 2013-2015 metais.
Savivaldybės prioritetas
Eil. Nr.
(-ai)
Kodas
Programos tikslo pavadinimas
01
Puoselėti saugią ir sveiką aplinką, užtikrinti Druskininkų
savivaldybės visuomenės ir kiekvieno asmens bei jo turto
saugumą, gaisrų gesinimą ir gelbėjimo darbus
Rezultato pasiekimo vertinimo kriterijai:
Siekiant šio tikslo yra įgyvendinami šie uždaviniai:
01
Prevencinės veiklos vykdymas ir priešgaisrinės apsaugos,
gelbėjimo darbų bei viešosios tvarkos užtikrinimas
Druskininkų savivaldybėje

Įgyvendinant šį uždavinį, numatoma:
1. Plėtoti tarnybų darbo kryptis.
2. Aprūpinti pareigūnus transportu ir kitomis priemonėmis.
3. Organizuoti tikslinius prevencijos reidus, užtikrinant viešąją tvarką, gaisrų pavojų ir kt.
4. Tobulinti turimą Policijos komisariato informacinę sistemą.
5. Informuoti Savivaldybę ir visuomenę apie programos įgyvendinimą.
Taip pat numatoma:
1. Organizuoti gaisrų prevenciją, informuoti Savivaldybės gyventojus priešgaisrinės
apsaugos klausimais.
2. Organizuoti gaisrų gesinimą ir žmonių turto gelbėjimą nelaimės vietoje.
3. Vykdyti pirminius gelbėjimo darbus avarijų, katastrofų bei stichinių nelaimių atvejais.
4. Teikti būtinas paslaugas žmonėms ir įmonėms nelaimės atveju.
5. Tirti ir analizuoti gaisrų priežastis.
6. Teikti steigėjui pasiūlymus įstaigos veiklos tobulinimo klausimais.
7. Gerinti darbuotojams darbo sąlygas.
8. Užtikrinti Savivaldybės gyventojų ir kurorto svečių saugumą.
9. Užkardinti vagystes.
10. Vykdyti nusikalstamumo prevencijos programas.
11. Įtraukti platesnį gyventojų ratą į bendradarbiavimą su policija.
12. Didinti nusikaltimų išaiškinimo skaičių.
13. Sisteminti, analizuoti ir numatyti priemones įtakojančias šios rūšies nusikaltimus.
14. Kelti visuomenės pasitikėjimą policija.
Šiam uždaviniui įgyvendinti bus taikomos šios priemonės:
01
Prevencinės programos „Viešosios tvarkos užtikrinimas
Druskininkų savivaldybės teritorijoje“ įgyvendinimas
02

Priešgaisrinė sauga (VDF)

03

Vaizdo stebėjimo sistemos prijungimo ir duomenų perdavimo
paslaugų savivaldybėje vykdymas

Produkto vertinimo kriterijai:
P-11-01-01-01-01
Organizuoti tiksliniai
prevenciniai reidai
P-11-01-01-01-02
Renginių metu viešąją tvarką
palaikę pareigūnai
P-11-01-01-01-03
Suformuoti patruliniai
tarnybiniai maršrutai ir juose
vykdyta stebėsena
P-11-01-01-02-01
Atlikti gelbėjimo darbai ant
vandens
P-11-01-01-03-01
Įdiegtos vaizdo kameros

Vnt.

100,00

Skaičius

8,00

Vnt.

6,00

Vnt.

3,00

Vnt.

0,00
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SOCIALINĖ PARAMOS TEIKIMO PROGRAMA
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
2013
Asignavimų valdytojas
Kodas
Druskininkų paslaugų ūkis
152158248
Druskininkų savivaldybės administracija
188776264
Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės
188776264
paramos skyrius
Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras
152160651
Programos kodas
12
Programos parengimo argumentai
Druskininkų savivaldybė yra pagrindinė socialinės paramos teikimo organizatorė
Druskininkų mieste ir seniūnijose. Ji formuoja socialinių paslaugų ir kitos socialinės
paramos teikimo strategiją savivaldybėje, atsako už piniginės paramos ir socialinių
paslaugų teikimą jos teritorijoje gyvenantiems asmenims. Vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais, Druskininkų savivaldybė
įpareigota tirti, analizuoti įvairių visuomenės grupių poreikius, planuoti lėšas, reikalingas
socialinėms programoms finansuoti, vertinti asmenų poreikį socialinėms paslaugoms bei
mobilizuoti žmoniškuosius resursus poreikiams tenkinti, rengti bei įgyvendinti socialines
programas. Šia programa įgyvendinama Druskininkų savivaldybės socialinės paramos
politika.
Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau Socialinės paramos skyrius) įgyvendina Savivaldybės politiką socialinės paramos srityje,
analizuoja gyventojų socialinių paslaugų ir socialinės paramos poreikius, sprendžia
skurstančių, socialinės atskirties (socialinės rizikos) grupių socialines problemas, teikia
piniginę paramą ir administruoja socialinių paslaugų teikimą, organizuoja socialinę paramą
mokiniams, padeda mažinti socialinę įtampą bendruomenėje, grąžinti asmenų gebėjimą
pasirūpinti savo poreikiais, sudaro prielaidas socialinės atskirties grupių bei asmenų
socializacijai.
Socialines paslaugas teikia Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras, viešosios
įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos (asociacijos).
Savivaldybės prioritetas
Eil. Nr.
(-ai)
Kodas
Programos tikslo pavadinimas
01
Teikti socialinę paramą ir paslaugas Druskininkų
savivaldybės žmonėms
Rezultato pasiekimo vertinimo kriterijai:
Siekiant šio tikslo yra įgyvendinami šie uždaviniai:
01
Įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais
norminiais teisės aktais numatytą socialinę politiką, teikiant
piniginę socialinę paramą

Siekiant įgyvendinti šį uždavinį, numatoma:
1. Tiesiogiai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto mokėti:
1.1. Valstybines šalpos išmokas.
1.2. Išmokas vaikams.
1.3. Transporto išlaidų kompensacijas.
1.4. Vienkartines pašalpas įstatymuose nustatytais atvejais.
2. Vykdant valstybines (valstybės perduotas savivaldybei) funkcijas, užtikrinti:
2.1. Socialinių pašalpų skaičiavimą, skyrimą ir mokėjimą.
2.2. Vienkartinių pašalpų mirties atvejais skyrimą ir mokėjimą.
2.3. Kompensacijų (būsto šildymo išlaidų, išlaidų karštam ir šaltam vandeniui ir kt.)
skaičiavimą, skyrimą ir mokėjimą.
2.4. Kompensacijų už komunalinius patarnavimus asmenims, nukentėjusiems 1991-01-13
įvykių metu skaičiavimą, skyrimą ir mokėjimą.
2.5. Mokinių nemokamo maitinimo administravimą.
2.6. Paramos mokinio reikmenims įsigyti administravimą.
3. Vykdant savarankiškąsias savivaldybės funkcijas:
3.1. Skirti ir mokėti vienkartines pašalpas šeimoms (asmenims) gaisrų, stichinių nelaimių,
sunkių ligų ir kitais svarbiais atvejais.
3.2. Skirti ir mokėti socialines pašalpas ir būsto šildymo išlaidų, išlaidų šalto bei karšto
vandens išlaidų kompensacijas įstatymų nenumatytais atvejais.
3.3. Skirti ir mokėti gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir
tvarkymo paslaugas, kompensacijas.

Šiam uždaviniui įgyvendinti bus taikomos šios priemonės:
01
Transporto lengvatų užtikrinimas asmenims su negalia
02

Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensininkams

03

Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai
nepasiturintiems asmenims Bendrijoje programa

04

Piniginė socialinė parama

05

Įstaigų ir asociacijų socialinės veiklos projektai

06

Išmokos iš valstybės biudžeto lėšų

Produkto vertinimo kriterijai:
P-12-01-01-01-01
Parduotų lengvatinių bilietų
neįgaliesiems skaičius
P-12-01-01-01-02
Parduotų lengvatinių bilietų
senyvo amžiaus asmenims
skaičius
P-12-01-01-03-01
Maisto produktų gavėjų
skaičius

Skaičius

50000,00

Skaičius

250000,00

Skaičius

3700,00

Išmokų iš savivaldybės
Asmuo
14850,00
biudžeto lėšų gavėjų skaičius
(įskaitant tikslinės dotacijos
lėšas)
P-12-01-01-05-01
Įgyvendintų socialinės veiklos
Vnt.
9,00
projektų skaičius
P-12-01-01-06-01
Išmokų iš valstybės biudžeto
Asmuo
2214,00
lėšų gavėjų skaičius
02
Skatinti Savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų
partnerystę, iniciatyvą bei atsakomybę teikiant socialines
paslaugas.
Vykdant savarankiškąsias savivaldybės funkcijas, (įgyvendinant Socialinių paslaugų
įstatymo 13 straipsnyje pavestas funkcijas), numatoma:
1. Planuoti socialines paslaugas:
1.1. vertinti ir analizuoti gyventojų socialinių paslaugų poreikius;
1.2. pagal gyventojų poreikius prognozuoti ir nustatyti socialinių paslaugų teikimo mastą ir
rūšis;
1.3. vertinti ir nustatyti socialinių paslaugų finansavimo poreikį.
2. Sudaryti ir teikti tarybai tvirtinti socialinių paslaugų planą.
3. Organizuoti socialines paslaugas asmenims (šeimoms).
4. Kontroliuoti Savivaldybės teritorijoje teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės
priežiūros kokybę.
5. Koordinuoti būsto pritaikymo žmonėms su negalia programas.
6. Bendradarbiauti su nevyriausybinėmis socialinės veiklos organizacijomis.
P-12-01-01-04-01

Šiam uždaviniui įgyvendinti bus taikomos šios priemonės:
01
Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro veiklos
programa
Įgyvendinant priemonę, Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras teiks
socialines paslaugas neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos šeimoms
ir jų vaikams bei kitoms gyventojų grupėms, aprūpins ligonius ir neįgaliuosius techninės
pagalbos priemonėmis.
Socialinės paslaugos - socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas
socialinės rizikos šeimoms (VDF)
Įgyvendinant priemonę, organizuojama socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo socialinės
rizikos šeimoms paslauga. Pagalba socialinės rizikos šeimoms bei asmenims – yra viena iš
sudėtingiausių socialinių paslaugų rūšių, reikalaujanti glaudaus tarpžinybinio
bendradarbiavimo. Kiekvienai tokiai šeimai ar asmeniui reikalinga individuali, speciali, tik
tai šeimai ar asmeniui tinkama pagalba. Savivaldybėje šias paslaugas teikia profesionalūs
socialiniai darbuotojai, aktyviai veikia dienos centrai socialinės rizikos šeimų vaikams.
02

Socialinės paslaugos - socialinė dienos globa asmenims su
sunkia negalia (VDF)
Įgyvendinat priemonę, dienos socialinė globa (slaugos paslaugos kartu su socialinėmis
paslaugomis) teikiama paslaugų gavėjų namuose. Dienos socialinės globos paslaugas teikia
slaugytojo ir lankomosios priežiūros darbuotojo komanda.
03

04

Socialinių paslaugų plėtojimas Druskininkų savivaldybėje

Įgyvendinant priemonę, savivaldybė, naudodama specialiosios tikslinės dotacijos
asignavimus, moka už trumpalaikę ir ilgalaikę socialinę globą stacionariose globos
įstaigose bei už dienos globą sunkią negalią turintiems asmenims.
05

Kitos programos

Produkto vertinimo kriterijai:
P-12-01-02-01-01
Socialinių paslaugų centro
Asmuo
2900,00
paslaugų gavėjų skaičius
P-12-01-02-02-01
Paslaugas gavusių rizikos šeimų Skaičius
47,00
skaičius
P-12-01-02-03-01
Dienos socialinės globos gavėjų Skaičius
15,00
skaičius
P-12-01-02-04-01
Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus
Asmuo
24,00
asmenų, kurių globą finansuoja
savivaldybė, skaičius
03
Modernizuoti socialinių paslaugų infrastruktūrą
Šiam uždaviniui įgyvendinti bus taikomos šios priemonės:
01
Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra Druskininkų
savivaldybėje. II etapas
Įgyvendinant šią priemonę, bus pradėtas įgyvendinti projektas "Nestacionarių socialinių
paslaugų plėtra Druskininkų savivaldybėje. II etapas", kurio metu bus įkurti savarankiško
gyvenimo namai senyvo amžiaus asmenims ir neįgaliesiems Leipalingio seniūnijoje.
02

Gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems programa

Gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems programa įgyvendinama pagal
Druskininkų savivaldybės tarybos patvirtintą Druskininkų savivaldybės 2011-2014 metų
neįgaliųjų socialinės integracijos programą. Programos tikslas – plėtoti neįgaliųjų socialinę
integraciją Druskininkų savivaldybėje.
Produkto vertinimo kriterijai:
P-12-01-03-01-01
Įgyvendintas projektas-įkurti
savarankiško gyvenimo namai
Leipalingyje
P-12-01-03-01-02
Pastatyti, rekonstruoti objektai
ar objektai, kuriuose atnaujinta
įranga
P-12-01-03-01-03
Naujos darbo vietos
P-12-01-03-01-04
Vietos paslaugų gavėjams
P-12-01-03-01-05
Tikslinių grupių asmenys, gavę
tiesioginės naudos iš investicijų
į nestacionarių socialinių
paslaugų infrastruktūros plėtros
P-12-01-03-02-01
Neįgaliųjų, kuriems pritaikytas
būstas, skaičius

Vnt.

0,00

Skaičius

0,00

Skaičius
Vnt.
Skaičius

0,00
0,00
0,00

Asmuo

4,00
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SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
2013
Asignavimų valdytojas
Druskininkų Atgimimo vidurinė mokykla
Druskininkų Ryto gimnazija
Druskininkų Saulės pagrindinė mokykla
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

Kodas
190030357
195328350
195328165
190108418
190609055

Programos kodas
13
Programos parengimo argumentai
Europos Sąjungos standartus atitinkanti teikiamų asmens sveikatos priežiūros
paslaugų kokybė.
Programos paskirtis-plėtoti savivaldybės asmens ir visuomenės sveikatos
priežiūra-visumą organizacinių, teisinių, ekonominių, techninių, socialinių ir medicinos
priemonių, padedančių atlikti ligų ir traumų profilaktiką, išsaugoti ir stiprinti visuomenės
sveikatą; skatinti savivaldybės institucijų partnerystę, bendruomenės dalyvavimą
sprendžiant sveikos gyvensenos klausimus. Įgyvendinus šios Programos priemones bus
sudarytos ekonominės ir teisinės sąlygos gerinti bendruomenės sveikatos priežiūrą
savivaldybėse:
1. Gerės bendruomenės narių sveikata, savivaldybės vykdoma visuomenės sveikatos
priežiūra ir jos koordinavimas, bus prieinamesnės visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugos, savivaldybės politikai geriau išmanys apie visuomenės sveikatos priežiūrą, didės
jų atsakomybė už šią veiklą.
2. Geriau bus atliekama savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena ir keičiamas
informacija, remiantis stebėsenos rezultatais, sprendžiamos opios konkrečios teritorijos
visuomenės sveikatos problemos ir priimami pagrįsti sprendimai.
3. Bus geriau koordinuojama vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra, gerės vaikų ir jaunimo
sveikata.
4. Bus sudarytos sąlygos ugdyti teigiamą visuomenės požiūrį į sveikatinimo veiklą;
bendruomenės aktyviau įsitrauks į šią veiklą.
5. Efektyviau sprendžiant konkrečių teritorijų visuomenės sveikatos problemas, mažės
regioniniai sveikatos skirtumai.
Savivaldybės prioritetas
Eil.
(-ai)
Nr.
Kodas
Programos tikslo pavadinimas
01
Užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą
Druskininkų savivaldybėje
Rezultato pasiekimo vertinimo kriterijai:
Siekiant šio tikslo yra įgyvendinami šie uždaviniai:
01
Tenkinti Druskininkų bendruomenės visuomenės sveikatos
poreikius, nesant savivaldybės visuomenės sveikatos biuro

Visuomenės sveikatos paslaugų gavimas savivaldybės gyventojams, sudarius sutartį su
kitos savivaldybės visuomenės sveikatos biuru. Nėra tikslinga nedidelėje savivaldybėje
kurti naujos biudžetinės įstaigos Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro. Paslaugas
Druskininkų savivaldybė gyventojams sutarties pagrindu teiktų kitos savivaldybės
Visuomenės sveikatos biuras. Paslaugos apmokamos iš savivaldybės biudžeto ir
Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto fondo lėšų.
Šiam uždaviniui įgyvendinti bus taikomos šios priemonės:
01
Psichikos dienos centro Druskininkų savivaldybėje įkūrimas
Priemone įgyvendinamas projektas ,,Psichikos dienos centro Druskininkų savivaldybėje
įkūrimas“. Projektu siekiama sukurti sąlygas psichikos dienos centro Druskininkų
savivaldybėje įkūrimui.
02

Visuomenės sveikatos paslaugų gavimas savivaldybės
gyventojams, sudarius sutartį su kitos savivaldybės visuomenės
sveikatos biuru

Produkto vertinimo kriterijai:
P-13-01-01-01-01
Įgyvendintas projektas-įkurtas
Vnt.
1,00
psichikos dienos centras
02
Formuoti visuomenės nuostatus ir ugdyti gyvenimo įgūdžius
Apsaugoti ir gerinti Savivaldybės gyventojų sveikatą, šiuo tikslu tobulinti aplinkos
sveikatinimo valdymą ir užtikrinti, kad aplinka nekeltų pavojaus žmonių sveikatai, siekti,
kad visuomenės sveikata taptų ilgalaikių ekonominių interesų objektu.
Šiam uždaviniui įgyvendinti bus taikomos šios priemonės:
01
Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros specialiosios
programos vykdymas.
Produkto vertinimo kriterijai:
03
Vykdyti sveikatos priežiūrą mokyklose
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų nuolatinis darbas stebint moksleivių sveikatą
mokyklose: bendro lavinimo mokyklose dirba 4 asmens sveikatos priežiūros specialistai
(4,0 etato).
Šiam uždaviniui įgyvendinti bus taikomos šios priemonės:
01
Sveikatos priežiūra Druskininkų savivaldybės Viečiūnų
pagrindinėje mokykloje
02

Sveikatos priežiūra Druskininkų savivaldybės Leipalingio
pagrindinėje mokykloje

03

Sveikatos priežiūra Druskininkų ,,Saulės“ pagrindinėje
mokykloje

04

Sveikatos priežiūra Druskininkų ,,Atgimimo“ mokykloje

05

Sveikatos priežiūra Druskininkų ,,Ryto“ gimnazijoje

Produkto vertinimo kriterijai:
P-13-01-03-01-01
Vykdyta sveikatos priežiūra
Druskininkų savivaldybės
Viečiūnų pagrindinėje
mokykloje
P-13-01-03-02-01
Vykdyta sveikatos priežiūra
Druskininkų savivaldybės
Leipalingio pagrindinėje
mokykloje
P-13-01-03-03-01
Vykdyta Sveikatos priežiūra
Druskininkų ,,Saulės“
pagrindinėje mokykloje
P-13-01-03-04-01
Vykdyta Sveikatos priežiūra
,,Atgimimo“ mokykloje
P-13-01-03-05-01
Vykdyta Sveikatos priežiūra
,,Ryto“ gimnazijoje
––––––––––––––––

Vnt.

1,00

Vnt.

1,00

Vnt.

1,00

Vnt.

1,00

Vnt.

1,00

