
 
 

DRUSKININK Ų SAVIVALDYB ĖS PASLAUGŲ ŪKIO 2016 M. BIRŽELIO 30 D.  
FINANSINĖS ATSKAITOMYB ĖS 

 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

 
 

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis (toliau – Paslaugų ūkis) yra Druskininkų 

savivaldybės biudžetinė įstaiga,  išlaikoma Savivaldybės biudžeto lėšomis. Įstaiga įsteigta 2001 

m. kovo 12 d. tarybos 2001-02-28 sprendimu Nr. 280 ,,Dėl biudžetinės įstaigos Druskininkų 

savivaldybės paslaugų ūkio“. Įmonė įregistruota Veisiejų g. 17, įmonės administracija įsikūrusi 

Veisiejų g.17 , Druskininkai. Keičiantis norminiams aktams 2004 m. gruodžio 17 d. išduotas 

Juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimas kodu 152158248. 

Paslaugų  ūkis teikia gyventojams bei įmonėms mokamas paslaugas pagal savivaldybės 

tarybos  patvirtintas kainas; organizuoja viešuosius darbus, kurių dėka palaikoma švara ir tvarka 

Druskininkų savivaldybės teritorijoje; dalyvauja įgyvendinant gaisrų gesinimo prevencijos 

programas; prižiūri ir tvarko Druskininkų mieste ir seniūnijose esančias kapines; organizuoja 

patikėtų Druskininkų savivaldybės pastatų, pripažintų nereikalingais arba netinkamais naudoti, 

likvidavimą bei liekamųjų medžiagų išsaugojimą. 

Paslaugų  ūkiui priklauso Leipalingio ugniagesių komanda, kuri įsikūrusi Alėjos g. 29, 

Leipalingyje, taip pat miesto viešasis tualetas Vilniaus alėja 9a, Druskininkų mieste esančios 

kapinės, taip pat Gerdašių ir Leipalingio kapinės. Įmonė turi stalių dirbtuves, esančias Verpėjų 

22, Viečiūnuose, saugo ten esančius garažus ir prižiūri teritoriją. 

Kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų įstaiga neturi. 

Vidutinis darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį –  46. 

Sąlygų ir aplinkybių, kurios gali paveikti tolimesnę veiklą Paslaugų ūkis neturi. 

Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto įstaiga neturi. 

Reikšmingų įvykių per  ketvirtį nebuvo. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Per 2016 m. II ketvirtį apskaitos politika nebuvo pakeista, apskaitos politika aprašyta 

2015 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.  

Nuoroda į 2015 m.  metinių finansinių ataskaitų rinkinį internete:  

http://www.dspu.lt/veikla/ataskaitos/ 



 

III. AIŠKINAMOJO  RAŠTO  PASTABOS 

 

1. Ilgalaikis turtas 

 Ilgalaikio turto likutinė vertė II ketvirčio pabaigoje buvo 374 095,92 eurai: iš valstybės 

biudžeto 106 174,64  eurų, iš savivaldybės biudžeto 257 565,10  eurų, iš kitų lėšų 4 954,62  eurų, 

iš savivaldybės biudžeto pajamų už teikiamas paslaugas 5 401,56 eurų. 

 

2. Trumpalaikis turtas 

Atsargų likutis ketvirčio pabaigoje buvo 21 528,68 eurų. Iš jų: medžiagos ir žaliavos – 

10 049,66 eurų, ūkinis inventorius - 9 041,14 eurų, pagaminta produkcija – 2 437,88 eurų. 

Išankstinius apmokėjimas sudaro išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 462,80 eurų ir  

kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (spaudos prenumerata, automobilių draudimas) –  929,77 

eurų. 

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas II ketvirčio pabaigoje buvo 3 773,64 eurų. 

Sukauptas gautinas sumas ketvirčio pabaigoje sudarė 76 488,02 eurų: atostogų rezervas, 

paslaugų kreditorinis bei nurašytos, bet neapmokėtos atsargos (detalizuota Pažymoje dėl 

finansavimo sumų). 

Kitas gautinas sumas sąnaudų atstatymui pusmečio pabaigoje sudarė 1130,84 eurų. 

Pinigų likutis banko sąskaitose 27 661,67 eurų:  

 Biudžeto asignavimų sąskaita – LT03 7300 0100 0222 4988– 24 984,91 eurų. 

 Pajamų surinkimo sąskaita  - LT97 7300 0100 4141 0229 – 2 676,76 eurų.   

 

3. Finansavimo sumos 

Informacija pateikiama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“  4 priede. 

 

4. Įsipareigojimai 

Trumpalaikiai įsipareigojimai II ketvirčio pabaigoje buvo 81 707,02 eurų. Iš jų: tiekėjams 

mokėtinos sumos – 6 605,15 eurų, mokėtinos sumos darbuotojams – 34 759,19 eurų, mokėtini 

veiklos mokesčiai – 11 583,84 eurų. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukaupti atostoginiai – 

28758,84 eurų. 

  

 



5. Grynasis turtas 

Sukauptą perviršį ir deficitą sudarė iš pagrindinės veiklos kitų paslaugų programos pirkto 

ilgalaikio turto likutinė vertė, atsargų likutis, ateinančių laikotarpių sąnaudų likutis, pinigų likutis 

banko sąskaitoje. 

6. Pagrindinės veiklos pajamos 

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro: 14 539,60 eurų. Tai pajamos už suteiktas 

paslaugas (viešojo tualeto naudojimas, nekvalifikuoti darbai  ir kt.) 13 118,38 eurų ir pajamos už 

parduotas prekes (malkos, skalda ir kt.) 1 421,22 eurų. 

 

7.  Pagrindinės veiklos sąnaudos 

Stipriai išaugusias darbo užmokesčio sąnaudas įtakojo valstybinės reikšmės priimti 

politiniai sprendimai: minimalios algos kėlimas.  Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos lyginant su 

praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 100 procentų, nes buvo reikalingi mokymai 

meistrui, jog gautų reikiamą sertifikatą tolesniam savo darbui įstaigoje sklandžiai vykdyti 

(šiluminių mazgų priežiūrai) . 

 Kitų paslaugų sąnaudos lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo beveik 4 

kartus, nes praeitais metais daugiau nei 20 tūkst. eurų buvo panaudota cheminių atliekų 

išgabenimui iš sandėlių, priklausančių Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkiui, esančių 

Viečiūnuose, Verpėjų g. 

Pagrindinės veiklos kitas sąnaudas sudaro spaudos prenumeratos ir turto draudimo 

sąnaudos, banko komisinių sąnaudos. 
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