DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS PLĖTROS 2004-2013 METŲ STRATEGINIO
PLANO
2008 m. gruodžio 4 d. Nr. T1-286
Druskininkai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsniu,
18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827
“Dėl strateginio planavimo metodikos tvirtinimo” bei atsižvelgdama į 2004 m. birželio 28 d.
tarybos sprendimą Nr. T1-486 „Dėl Druskininkų savivaldybės plėtros 2004-2013 m. strateginio
plano tvirtinimo“, Druskininkų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti patikslintas Druskininkų savivaldybės plėtros 2004-2013 metų strateginio
plano priemones ir planą išdėstyti nauja redakcija.

Savivaldybės meras

Ričardas Malinauskas

DALYVAUJA. 24 tarybos narių.
BALSAVO: „už“ – 24 (vienbalsiai).

Naujas strateginio priemoniu planas-2004-2013

PATVIRTINTA
Druskininkų savivaldybės tarybos
2008 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. T1-286
Prioritetas Nr.1: Kurorto tarptautinio konkurencingumo didinimas
Tikslas Nr. 1
Plėtoti kurorto
sveikatinimo,
turizmo ir
rekreacijos
veiklą

Priemonės Nr.

Uždavinio Nr 1.1

Vystyti kurorto rinkodarą ir informacinę sklaidą

Priemonė

Pasiekimo rodiklis

1.1.1

Esamų ir potencialių turistų srautų Druskininkuose analizės parengimas

Parengta esamų ir potencialių turistų srautų Druskininkuose analizė

1.1.2

Ilgalaikės Druskininkų reklamos kampanijos parengimas ir įgyvendinimas

Parengta ir įgyvendinta ilgalaikė Druskininkų reklamos kampanija

1.1.3

Vieningos kurorto rinkodaros strategijos kūrimas, naujų turizmo skatinimo
ir rinkodaros priemonių taikymas Druskininkų kurorto populiarinimui

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

1.1.4.

Kultūros srities paslaugų plėtra ir jų kokybės gerinimas, įgyvendinant
kurorto svečių kultūros poreikius

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

Uždavinio Nr. 1.2

Plėtoti kurorto sveikatinimo, turizmo ir rekreacijos paslaugas ir gerinti jų kokybę

Sudaryti palankias sąlygas naujų sveikatinimo, sporto ir poilsio objektų
kūrimui

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

1.2.1.1

Universalaus sporto aikštyno (stadiono) įrengimas

Įrengtas universalus sporto aikštynas

1.2.1.2

Druskininkų uždarų kalnų slidinėjimo trasų su dirbtine sniego danga
įrengimas

Įrengta Druskininkų uždarų kalnų slidinėjimo trasų su dirbtine sniego danga

1.2.1.3

Žirgyno įrengimas

Įrengtas žirgynas

1.2.1.4

Golfo aikštynų įrengimas

Įrengti golfo aikštynai

1.2.1
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1.2.1.5

Dažasvydžio aikštelių įrengimas

Įrengtos dažasvydžio

1.2.1.6

Ledo arenos įrengimas

Įrengta ledo arena

1.2.2

Vandens pramogų parko įrengimas

Įrengtas vandens pramogų parkas

1.2.3

Pirčių komplekso prie vandens pramogų parko įrengimas

Įrengtas pirčių kompleksas prie vandens pramogų parko

1.2.4

Istorinio sveikatingumo parko Sausosios g. 1, Druskininkuose ir jame
esančių pastatų atnaujinimas ir pritaikymas natūraliais gydomaisiais
kurorto faktoriais žmonėms gydyti ir sveikatinti

Atnaujintas istorinis sveikatingumo parkas Sausosios g. 1

1.2.5

Pėsčiųjų Saulės tako atnaujinimas ir pritaikymas aktyviam poilsiui

Atnaujintas pėsčiųjų Saulės takas ir pritaikytas aktyviam poilsiui

1.2.6

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

Įrengtas kultūros, konferencijų, viešbučio kompleksas Druskininkuose, T.Kosciuškos
gatvėje

Prioritetas Nr.1: Kurorto tarptautinio konkurencingumo didinimas
Tikslas Nr. 2

Didinti Druskininkų patrauklumą verslui ir investicijoms
Uždavinio Nr. 2.1

Priemonės Nr.
2.1.1

Sukurti aplinką, palankią investicijoms ir verslui

Priemonė

Pasiekimo rodiklis

Paskatų verslui įgyvendinimas

Parengta paskatų verslui sistema

2.1.2

Esamų savivaldybės sklypų, pastatų paruošimas investicijoms

Suformuoti sklypai investicijoms pritraukti

2.1.3

Viešos bei privačios partnerystės projektų identifikavimas ir įgyvendinimas,

Parengta galimybių studija; įgyvendinami projektai

2.1.4

Įvairių dalykinių renginių bei konferencijų organizavimas

Konferencinio turizmo populiarinimas kurorte

2.1.5

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

Organizuojamos konsultacijos verslininkams

2.1.6

Verslumo skatinimo kampanijos ir programų rengimas

Parengtos verslo skatinimo programos

2.1.7

Verslo infrastruktūros plėtojimas seniūnijose

Įrengtos patalpos verslui plėtoti, sumontuoti įrengimai
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Prioritetas Nr.1: Kurorto tarptautinio konkurencingumo didinimas
Uždavinio Nr. 2.2

Sukurti kurorto informacinę sistemą

Priemonė

Pasiekimo rodiklis

Priemonės Nr.
2.2.1

Informacinės sistemos sukūrimas

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

2.2.2

Kurortinių ir viešųjų paslaugų elektronizavimas bei informacinių duomenų
sistemos kūrimas

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

2.2.3

Viešosios Druskininkų televizijos įkūrimas

Įkurta viešoji Druskininkų televizija

Uždavinio Nr. 2.3

Sukurti efektyvią verslo informacinę sistemą, integruotą į bendrą kurorto IS

2.3.1

Verslininkams reikalingos informacijos poreikio ištyrimas

Ištirtas verslininkams reikalingos informacijos poreikis

2.3.2

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

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

Prioritetas Nr.1: Kurorto tarptautinio konkurencingumo didinimas

Priemonės Nr.

Uždavinio Nr. 2.4

Plėtoti viešą turizmo infrastruktūrą

Priemonė

Pasiekimo rodiklis

Viešosios infrastruktūros pritaikymas įvairiapusiam naudojimui turizmo ir
poilsio reikmėms

Teritorijos pritaikytos turizmo ir poilsio reikmėms

2.4.1.1

Dainų slėnio pritaikymas turizmo ir poilsio reikmėms

Teritorijos pritaikytos turizmo ir poilsio reikmėms

2.4.1.2

Teritorijos prie Druskonio ežero pritaikymas turizmo ir poilsio reikmėms

Teritorijos pritaikytos turizmo ir poilsio reikmėms

2.4.1.3

Teritorijos prie Saulės tako pritaikymas turizmo ir poilsio reikmėms

Teritorijos pritaikytos turizmo ir poilsio reikmėms

2.4.1
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Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro įrengimas

Įrengtas sportininkų rengimo ir reabilitacijos centras

2.4.2

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos pastato (V.Kudirkos g. 13,
Druskininkai) rekonstravimas ir modernizavimas

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

2.4.3

Apžvalgos aikštelių įrengimas prie turizmo, poilsio ir viešosios
infrastruktūros objektų

2.4.1.4

Įrengtos apžvalgos aikštelės

2.4.5

Paplūdimių, stovyklaviečių, poilsio aikštelių kitos infrastruktūros įrengimas
prie Druskininkų apylinkių ežerų

Gražios stovyklos, poilsio aikštelės ir paplūdimiai prie ežerų

2.4.7

Kempingų įrengimas

Įrengti modernūs kempingai

2.4.8

Atvirų baseinų kurorte įrengimas

Įrengti baseinai

2.4.10

Kultūros paveldo objekto – Druskininkų miesto muziejaus pastato Vila
„Linksma“- restauracija ir pritaikymas turizmo bei kultūros reikmėms
Naujų turizmo maršrutų parengimas

Vila pritaikyta aukščiausio lygio susitikimams, konferencijoms, turizmo ir kultūros
reikmėms
Parengti nauji turizmo maršrutai

2.4.11

Esamų dviračių ir pėsčiųjų takų sutvarkymas ir naujų įrengimas

Sutvarkyti dviračių ir pėsčiųjų takai

2.4.12

Vandens infrastruktūros plėtra:

Pastatyta stacionari prieplauka Druskininkuose, pastatytos mobilios prieplaukos, įrengta
perkėla per Nemuną

2.4.12.1

Perkėlos per Nemuną į Liškiavą įrengimas

Pastatyta mobili Liškiavoje, įrengta perkėla per Nemuną

2.4.12.2

Prieplaukų Nemuno upėje įrengimas

Pastatyta stacionari prieplauka Druskininkuose; įrengtos kitos mobilios prieplaukos

2.4.9

Prioritetas Nr.1: Kurorto tarptautinio konkurencingumo didinimas
Tikslas Nr.3

Integruoti kaimo vietoves į kurorto veiklą

Priemonės Nr.
3.1.1

Uždavinio Nr. 3.1

Didinti kaimo konkurencingumą, integruoti į kurortinę veiklą bei skatinti
alternatyvias žemės ūkio veiklas

Priemonė

Pasiekimo rodiklis

Ūkininkų mokymo programos sudarymas ir įgyvendinimas, įtraukiant
informavimą apie finansinės ir kt. paramos programas bei galimybes
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Sudarytos ir įgyvendintos ūkininkų mokymo programos, įtraukiant informavimą
apie finansinės ir kitas paramos programas bei galimybes

3.1.2

Techninės, informacinės, kofinansavimo ir kt. pagalbos ūkininkams,
pageidaujantiems įkurti kaimo turizmo ir poilsio objektus, priemonių
parengimas ir įgyvendinimas

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

3.1.3

Techninės, informacinės, kofinansavimo ir kt. pagalbos priemonių ūkininkams,
pageidaujantiems įkurti ekologinės žemdirbystės ūkius, parengimas ir
įgyvendinimas

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

3.1.4

Naujų kaimo turizmo objektų įkūrimo ir tautinio paveldo produktų gamybos
skatinimas, tradicinių amatų centro įkūrimas

3.1.5

Savivaldybės kaimų atnaujinimas ir plėtra

Atnaujinti savivaldybės kaimai

3.1.6

Kaimo bendruomenių projektų įgyvendinimas

Įgyvendinti kaimo bendruomenių projektai

3.1.7

Vietos veiklos partnerystės principų įgyvendinimas

Įgyvendinti vietos veiklos partnerystės principai

3.1.8

Kompleksinė Viečiūnų plėtra

3.1.9

Kompleksinė Leipalingio plėtra

3.1.10

Gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimas ir kaimo ekonomikos įvairinimas

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

Viečiūnų kultūros centro rekonstrukcija; Kelių ir gatvių seniūnijų gyvenvietėse
asfaltavimas; Bendruomenės centro patalpų įrengimas; Kelių ir gatvių seniūnijų
gyvenvietėse asfaltavimas; Gatvių apšvietimo seniūnijų gyvenvietėse įrengimas
Buvusio dvaro pastato Leipalingyje pritaikymas bendruomenės poreikiams; Kelių
ir gatvių seniūnijų gyvenvietėse asfaltavimas; Bendruomenės centro patalpų
įrengimas; Kelių ir gatvių seniūnijų gyvenvietėse asfaltavimas; Gatvių apšvietimo
seniūnijų gyvenvietėse įrengimas
Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos; parama verslo kūrimui ir plėtrai; kaimo
turizmo veiklos skatinimas

Prioritetas Nr.2: Infrastruktūros plėtra ir aplinkos apsauga.
Tikslas Nr.1

Užtikrinti kurorto subalansuotą urbanistinę plėtrą, infrastruktūros, inžinerinio aprūpinimo bei aplinkosaugos sistemų efektyvų naudojimą, atnaujinimą bei
kokybinį vystymą
Uždavinio Nr. 1.1

Subalansuoti urbanistinę plėtrą pagal nustatytas pagrindines kurorto plėtros
kryptis

Priemonė

Pasiekimo rodiklis

Priemonės Nr.
1.1.1

Druskininkų savivaldybės bendrojo plano parengimas ir bendrojo plano
sprendinių įgyvendinimas rengiant specialiuosius planavimo dokumentus

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

1.1.2

Avarinių namų likvidavimas ir/arba pritaikymas turizmui

Nugriauti arba renovuoti kurorto avariniai namai

1.1.3

Architektūrinio paveldo objektų atnaujinimas ir pritaikymas turizmo plėtrai

Atnaujinti architektūrinio paveldo objektai

1.1.4

Pastatų pritaikymas turizmo veiklai

Pastatai pritaikyti turizmui
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Prioritetas Nr.2: Infrastruktūros plėtra ir aplinkos apsauga.
Uždavinio Nr. 1.2
Priemonės Nr.
1.2.1

Modernizuoti ir vystyti inžinerinę bei aplinkosaugos infrastruktūrą
savivaldybėje

Priemonė
Gamtinių dujų dujotiekio įrengimas

Pasiekimo rodiklis
Druskininkų savivaldybės dujofikavimas

1.2.2

Inžinerinės infrastruktūros sodų bendrijose, esančiose greta Druskininkų,
įrengimas

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

1.2.3

Kvartalinių ir magistralinių inžinerinių tinklų Baltašiškės gyvenamajame
kvartale suprojektavimas ir įrengimas

Suprojektuoti bei įrengti inžineriniai tinklai Baltašiškės gyvenamajame kvartale

1.2.4

Savivaldybės inžinerinių duomenų banko GIS pagrindu sukūrimas

Sukurtas visos savivaldybės inžinerinių tinklų duomenų bankas (GIS pagrindu)

1.2.5

Šiluminių mazgų modernizavimas ir šiluminių trasų renovavimas

Modernizuoti šiluminiai mazgai, sutvarkytos šiluminės trasos

1.2.6
1.2.7

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų renovavimas ir plėtra savivaldybės
teritorijoje
Naujos geriamo vandens kokybės gerinimo technologijos įdiegimas,
nugeležinimo filtrų modernizavimas

Atnaujinti ir išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklai
Švarus išvalytas geriamasis vanduo

1.2.8

Lietaus nuotekų sistemų įrengimas

Lietaus nuotekų išvalymas ir sistemų sutvarkymas

1.2.9

Melioracijos sistemų, esančių Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijose, remontas ir
rekonstrukcija

Suremontuotos ir rekonstruotos melioracijos sistemos, esančios Leipalingio ir
Viečiūnų seniūnijose

1.2.10

Druskininkų savivaldybės gatvių ir kelių apšvietimo sistemų
atnaujinimas/įrengimas

Apšviestos Druskininkų savivaldybės gatvės ir keliai

1.2.11

Elektros tinklų modernizavimas Druskininkų savivaldybės teritorijoje

Modernizuoti elektros tinklai Druskininkų savivaldybės teritorijoje

1.2.12

Biokurą vartojančio katilo įrengimas Druskininkų katilinėje

Druskininkų katilinėje įrengtas biokurą vartojantis katilas

Prioritetas Nr.2: Infrastruktūros plėtra ir aplinkos apsauga.

Priemonės Nr.
1.3.1

Uždavinio Nr. 1.3

Pertvarkyti atliekų tvarkymo ir aplinkosaugos sistemą regioniniu pagrindu

Priemonė

Pasiekimo rodiklis

Dalyvavimas regioninės atliekų tvarkymo sistemos kūrime
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Sukurta atliekų tvarkymo sistema

1.3.2

Druskininkų sąvartyno uždarymas

Uždarytas Druskininkų sąvartynas

1.3.3

Stambiųjų ir kitų atliekų surinkimo aikštelių savivaldybės kaimiškose vietovėse
įrengimas

Įrengtos stambiųjų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės savivaldybės kaimiškose
vietovėse

1.3.4

Antrinių žaliavų surinkimo-rūšiavimo sistemos įrengimas

Įrengta antrinių žaliavų (popieriaus, plastiko, stiklo ir kt.) surinkimo-rūšiavimo
sistema

1.3.5

Užterštų teritorijų tvarkymas

Sutvarkytos praeityje užterštos teritorijos

1.3.6

Vandens telkinių būklės gerinimas

Išvalyti vandens telkiniai

Tikslas Nr.2

Užtikrinti šiuolaikišką, integruotą ir patikimą susisiekimo sistemą ir infrastruktūrą
Uždavinio Nr. 2.1

Renovuoti ir išplėsti sausumos ir oro susisiekimo infrastruktūrą

Priemonė

Pasiekimo rodiklis

Priemonės Nr.
2.1.1

Druskininkų savivaldybės transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra:

2.1.1.1

M.K.Čiurlionio gatvės (I eilės) rekonstrukcija

2.1.1.2

Centrinės miesto dalies
rekonstrukcija ir įrengimas

2.1.1.3

Druskininkų miesto Veisiejų ir Gardino gatvių bei automobilių stovėjimo
aikštelių rekonstrukcija ir įrengimas

Sutvarkytos Druskininkų miesto Veisiejų ir Gardino gatvės bei automobilių stovėjimo
aikštelės

2.1.1.4

Kitų miesto ir seniūnijų gatvių, kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių
rekonstrukcija ir įrengimas

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

2.1.1.5

Eismo saugumo ir eismo reguliavimo priemonių įdiegimas

Įrengti nauji kelio ženklai, nuorodos, šviesoforai, paženklintos gatvės

2.1.1.6

Aerodromo atnaujinimas ir plėtra

Atnaujintas aerodromas

2.1.8

Naujo tilto per Nemuno upę Druskininkuose statyba ir privažiavimo kelio iki
naujojo tilto tiesimas

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

2.1.9

Logistikos centro įrengimas

Įrengtas logistikos centras
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Rekonstruota M.K.Čiurlionio gatvės atkarpa nuo Liepų g. iki V.Kudirkos g.
stovėjimo

aikštelių

Sutvarkytos centrinės miesto gatvės bei automobilių stovėjimo aikštelės

Prioritetas Nr.2: Infrastruktūros plėtra ir aplinkos apsauga.
Uždavinio Nr. 2.2

Gerinti viešojo transporto paslaugų kokybę

Priemonė

Pasiekimo rodiklis

Priemonės Nr.
2.2.1

Tikslas Nr.3

Nuolatinio viešojo transporto paslaugų teikimo ir jų kokybės užtikrinimas

Nuolat teikiamos kokybiškos viešojo transporto paslaugos

Plėsti gyvenamojo būsto fondą

Priemonės Nr.

Uždavinio Nr. 3.1

Didinti socialinio būsto rezervus, modernizuoti gyvenamuosius namus ir skatinti
gyvenamųjų namų statybą

Priemonė

Pasiekimo rodiklis

3.1.1

Socialinio ir specialaus būstų fondų plėtra

Išplėsti socialinio ir specialaus būstų fondai

3.1.2

Butų statybos, bendrabučių pertvarkymo skatinimas

Sprendžiami su butų statybos ir bendrabučių pertvarkymu susiję klausimai

3.1.3

Daugiabučių namų renovacija

Renovuoti daugiabučiai namai Druskininkuose ir seniūnijose

3.1.4

Daugiabučių namų atnaujinimas Viečiūnuose

Atnaujinti daugiabučiai namai Viečiūnuose

3.1.5

Daugiabučių namų atnaujinimas Leipalingyje

Atnaujinti daugiabučiai namai Leipalingyje

3.1.6

Negyvenamųjų patalpų Viečiūnuose pritaikymas socialiniam būstui

Negyvenamosios patalpos Viečiūnuose pritaikytos socialiniam būstui

3.1.7

Negyvenamųjų patalpų Leipalingyje pritaikymas socialiniam būstui

Negyvenamosios patalpos Leipalingyje pritaikytos socialiniam būstui

© UAB Verslo Procesų Valdymas

9

Prioritetas Nr.3: Žmogiškųjų, gamtinių ir kitų išteklių plėtra ir puoselėjimas.
Tikslas Nr.1

Užtikrinti aukštos kokybės švietimo prieinamumą, ugdyti bendrąją kultūrą
Optimizuoti švietimo ir mokymo įstaigų tinklą, parengti naujas ir atnaujinti
esamas suaugusiųjų švietimo programas

Uždavinio Nr. 1.1
Priemonės Nr.
1.1.1

Priemonė
Švietimo veiklos strategijos iki 2012 m. įgyvendinimas

Pasiekimo rodiklis
Parengta Švietimo veiklos strategija

1.1.2

Vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo programų parengimas ir įgyvendinimas

Parengtos vaikų ir jaunimo laisvalaikio programos

1.1.3

Profesinio ugdymo plėtra pagal darbo rinkos poreikį

Profesinė mokykla, pertvarkyta į viešąją įstaigą

1.1.4

Suaugusiųjų mokymo koordinacinės tarybos įkūrimas

Įkurta suaugusiųjų mokymo koordinacinė taryba

1.1.5

Švietimo centro veiklos plėtra

Sukurta Suaugusiųjų švietimo ir mokymo centro materialinė bazė

1.1.6

Specialistų rengimo ir perkvalifikavimo poreikio monitoringas

Atliktas tyrimas ir parengta perkvalifikavimo programa

1.1.7

Nuotolinio mokymo panaudojimo profesinėje veikloje, mokyme bei
kvalifikacijos kėlime inicijavimas

Plačiai naudojamas nuotolinis mokymas

1.1.8

Magistrantūros studijų kūrimo inicijavimas

Įdiegtos magistrantūros studijų programos

Mokymų, kvalifikacijos kėlimo ir stažuočių organizavimas
sveikatinimo ir aptarnavimo sektoriaus, socialiniams darbuotojams

gydymo,

Organizuojami mokymai, kvalifikacijos kėlimo kursai, stažuotės

1.1.9
Ilgalaikių bedarbių bei specialistų rengimas pagal darbo rinkos poreikius.

Pagal darbo rinkos poreikius rengiami įvairūs specialistai

Asmens sveikatos priežiūros esamų specialistų kvalifikacijos kėlimas bei naujų
aukštos kvalifikacijos specialistų pritraukimas

Asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbs aukštos kvalifikacijos specialistai

1.1.10

1.1.11
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Modernizuoti švietimo įstaigų ir mokymo aplinką, plėsti informacinių
technologijų infrastruktūrą, įgyvendinti gyventojų ir svečių kultūros poreikius
Švietimo įstaigos aprūpintos modernia įranga, modernizuotos mokyklų bibliotekos,
patobulinta technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra, tęsiamas
aprūpinimas „geltonaisiais autobusiukais“, moderniomis mokymo priemonėmis,
kompiuterine technika

Uždavinio Nr. 1.2

1.2.1

Švietimo įstaigų ugdymo ir aplinkos modernizavimas

1.2.3

Švietimo įstaigų renovacija ir teritorijų sutvarkymas

Renovuotos švietimo įstaigos, sutvarkytos jų teritorijos

1.2.4
1.2.5

Švietimo įstaigų sporto salių ir aikštynų atnaujinimas bei plėtra
Greitaeigio interneto įdiegimas švietimo įstaigose
Neformaliojo švietimo mokyklų bazės ir ugdymo proceso modernizavimas,
atsižvelgiant į šiuolaikiniu reikalavimus

Atnaujintos sporto salės ir aikštynai
Įdiegtas greitaeigis internetas švietimo įstaigose

1.2.7

Profesinio mokymo bazės modernizavimas

Renovuotos patalpos ir aplinka

1.2.8

Universalaus daugiafunkcinio centro Leipalingyje steigimas

Įsteigtas universalus daugiafunkcinis centras Leipalingyje

1.2.9

Jaunimo užimtumo centro įrengimas ir plėtra

Įrengtas Jaunimo užimtumo centras

1.2.10

Viešosios paskirties pastatų renovavimas įgyvendinant Nacionalinę energetikos
strategiją

Renovuoti pastatai, sutaupyta energija

1.2.11

Išorinės švietimo įstaigų aplinkos estetizavimas

Sutvarkyta švietimo įstaigų aplinka (fasadai, sutvarkytos teritorijos ir kt.)

1.2.12

Profesionalaus ir mėgėjų meno sklaida, tarptautinių kultūrinių ryšių plėtojimas,
etnokultūros palikimo išsaugojimas

1.2.13

Modernių informacinių technologijų diegimas kultūros įstaigose

Parengtos ir įgyvendinamos profesionalaus ir mėgėjų meno, tarptautinių kultūrinių
mainų, etnokultūros programos bei projektai
Įdiegtos Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema (LIBIS) ir Lietuvos
integrali muziejų informacijos sistema (LIMIS), sukurta interneto prieiga Viešosios
bibliotekos filialuose

1.2.6

Tikslas Nr.2

Tausoti gydomuosius ir kitus gamtinius išteklius, moksliškai pagrįsti jų gydomąsias savybes ir poveikį sveikatai
Uždavinio Nr. 2.1

Priemonės Nr.
2.1.1

2.1.2

2.1.3

Modernizuota neformaliojo švietimo mokyklų bazė ir ugdymo procesas

Priemonė
Kurorto gamtinių išteklių gydomųjų savybių mokslinis tyrimas, siekiant
juos pripažinti gamtiniais gydomaisiais veiksniais.
Ligų profilaktikai, gydymui ir reabilitacijai tradiciškai naudojamų
gamtinių gydomųjų veiksnių reglamentavimas
Naujai ištirtų gamtinių gydomųjų veiksnių naudojimo ligų, profilaktikos,
gydymo ir reabilitacijos tikslais metodikas ir/ar kitus reglamentuojančius
dokumentus, parengimas.
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Moksliškai pagrįsti gamtinių išteklių gydomąjį efektyvumą ir parengti kurortinio
gydymo metodikas
Pasiekimo rodiklis
Kurortologijos mokslinio tyrimo centre atliekami tyrimai siekiant juos įteisinti ir plačiai
naudoti
Bus parengta teisės aktais nustatyta tvarka , reikalinga pripažinti kurortuose ligų
(profilaktikos), gydymo ir reabilitacijos tikslais naudojamą mineralinį vandenį ir gydomąjį
purvą
Bus sudaryti gamtinių gydomųjų veiksnių, naudojamų ligų (profilaktikos), gydymo ir
reabilitacijos tikslais, poveikio metodikos ir jų algoritmai

Prioritetas Nr.3: Žmogiškųjų, gamtinių ir kitų išteklių plėtra ir puoselėjimas.

Priemonės Nr.

Uždavinio Nr. 2.2

Sukurti kurorto gamtinių išteklių apsaugos sistemą

Priemonė

Pasiekimo rodiklis

2.2.1

Aplinkos monitoringo programos parengimas ir įgyvendinimas

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

2.2.2

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

Parengta programa, išvalyti vandens telkiniai

Priemonės Nr.

Uždavinio Nr. 2.3

Atgaivinti kurorto želdynus ir parkus

Priemonė

Pasiekimo rodiklis

2.3.1

Parkų sutvarkymas ir plėtra

Įgyvendinti techniniai projektai, sutvarkyti parkai

2.3.2

Ilgalaikės želdynų atnaujinimo programos parengimas ir įgyvendinimas

Parengta programa

Tikslas Nr.3

Valdymo sistemos sandaros tobulinimas ir modernizavimas
Uždavinio Nr. 3.1

Priemonės Nr.

Tobulinti viešojo administravimo institucijų ir įstaigų veiklos valdymą

Priemonė
Dokumentų archyvo kompiuterizavimas ir modernizavimas

Modernizuotas dokumentų archyvas

Naujų darbo vietų kompiuterizavimas

Kompiuterizuotos naujos darbo vietos

Savivaldybės administracijos struktūros efektyvumo analizė. Struktūros
tobulinimo kryptys ir būdai.

Atlikta savivaldybės administracijos struktūros efektyvumo analizė

4.1.3

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

4.1.4

Savivaldybės tarybos narių, vadovų, administracijos karjeros valstybės
tarnautojų, administracinių gebėjimų ugdymas teritorijų planavimo, turto
valdymo, ūkio infrastruktūros plėtros, kompiuterinio raštingumo ir kt.

4.1.1

Pasiekimo rodiklis

4.1.2
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srityse.
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

Elektroninio ryšio priemonių panaudojimas administracinėms paslaugoms
teikti.
Administracinių procedūrų tvarkymas elektroninėmis ryšio priemonėmis:
teisiniai, techniniai ir darbuotojų kompetencijos aspektai.
Elektroninės sistemos, leidžiančios plėtoti pilietinę demokratiją
elektroninėje terpėje, sukūrimas.
Viešąsias paslaugas teikiančių savivaldybės įstaigų koordinavimo ir
kontroliavimo analizė.
Viešojo administravimo sistemos tobulinimas, taikant Bendrąjį vertinimo
modelį ir kitus kokybės vadybos metodus.

Elektroninio ryšio priemonės naudojamos administracinėms paslaugoms teikti.
Administracinės procedūros tvarkomos elektroninėmis ryšio priemonėmis
Sukurta elektroninė sistema
Atlikta viešąsias paslaugas teikiančių savivaldybės įstaigų koordinavimo ir kontroliavimo
analizė
Tobulinama viešojo administravimo sistema

Prioritetas Nr.4: Saugios ir sveikos aplinkos puoselėjimas.
Tikslas Nr.1

Suformuoti efektyvią, gyventojų ir svečių poreikius atitinkančią sveikatos priežiūros paslaugų sistemą
Tobulinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą ir gerinti teikiamų
paslaugų kokybę

Uždavinio Nr. 1.1
Priemonės Nr.

Priemonė
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų atnaujinimas ir naujų technologijų
įdiegimas

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

1.1.2

Susirgimų prevencijos ir visuomenės sveikatos programų parengimas ir
įgyvendinimas

1.1.3

Sveikatos priežiūros paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas Asmens
sveikatos priežiūros įstaigose

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

1.1.1

Tikslas Nr.2

Užtikrinti svečių ir gyventojų saugumą Druskininkų savivaldybėje kurorte

Priemonės Nr.
2.1.1

Uždavinio Nr. 2.1

Užtikrinti viešąją tvarką, eismo ir visuomenės saugumą

Priemonė

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

Tarnybų, užtikrinančių saugumą, priemonių bazės modernizavimas

Prioritetas Nr.4: Saugios ir sveikos aplinkos puoselėjimas.
Uždavinio Nr. 2.2
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Gerinti prevencinį darbą, užtikrinantį viešąją tvarką, žmogaus ir turto saugumą

Priemonės Nr.

Priemonė

Pasiekimo rodiklis

2.2.1

Prevencinių programų rengimas

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

2.2.2

Varžybų ir konkursų, skirtų saugaus eismo, teisėtvarkos žinių įsisavinimui,
organizavimas

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

2.2.3

Sveikos gyvensenos propagavimas

Organizuojami renginiai, bėgimai, klubai, akcijos

Tikslas Nr.3

Plėtoti pažangias socialinių paslaugų teikimo formas bendruomenėje, kuriant socialinių paslaugų tinklą savivaldybėje
Skatinti savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų partnerystę,
iniciatyvą bei atsakomybę teikiant socialines ir kitas paslaugas

Uždavinio Nr. 3.1

Priemonės Nr.

Priemonė

3.1.1

Socialinių paslaugų plėtra

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

3.1.2

Savanoriško darbo bei bendruomenės iniciatyvų skatinimas

Įvairias paslaugas teiks apmokyti savanoriai

3.1.3

Socialinės paramos programų parengimas ir įgyvendinimas

Parengtos ir įgyvendinamos Socialinės paramos programos

Prioritetas Nr.4: Saugios ir sveikos aplinkos puoselėjimas.
Uždavinio Nr. 3.2
Priemonės Nr.

Modernizuoti socialinių paslaugų infrastruktūrą

Priemonė

Pasiekimo rodiklis

3.2.1

Socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių
paslaugų plėtra ir jų kokybės gerinimas

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

3.2.2

Dienos centrų modernizavimas

Įrengti modernūs Dienos centrai vaikams, neįgaliesiems ir pagyvenusiems asmenims

3.2.3

Socialinių paslaugų centro ir nevyriausybinių
socialinės veiklos organizacijų įkūrimas Veisiejų g.
17, tenkinant bendruomenės poreikius

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

3.2.4

Fizinės aplinkos pritaikymas asmenų su negalia
poreikiams

Pritaikyta fizinė aplinka asmenų su negalia poreikiams

____________________________
© UAB Verslo Procesų Valdymas

14

