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Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis įsteigtas Druskininkų savivaldybės tarybos 2001 

m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 280, įregistruotas Druskininkų savivaldybėje 2001 m. kovo 12 d. (Reg. 

Nr. BD 2001-2, kodas 5215824). 2004 m. gruodžio 17 d. valstybės įmonės Registrų centro Alytaus 

filialas išdavė naują juridinių asmenų registro pažymėjimą ir suteikė įstaigai kodą 152158248. 

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkiui 2007 m. surinkus už mokamas paslaugas per paskutinius 

dvylika mėnesių daugiau kaip 100 tūkst. Lt lėšų, 2008 m. vasario 26 d. Alytaus apskrities valstybinė 

mokesčių inspekcija įregistravo įstaigą į pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą ir jai suteikė 

kodą LT100003805617. 2013 m. birželio 27 d. Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 

T1-145 „Dėl Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio nuostatų“ buvo patvirtinti nauji įstaigos 

nuostatai, kurie 2013 m. liepos 9 d. teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoti Juridinių asmenų registre. 

Pagrindinis įstaigos tikslas: užtikrinti įstaigai priskirtų Druskininkų savivaldybės teritorijų 

priežiūrą ir tvarkymą ir teikti viešąsias paslaugas. 

 Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio funkcijos: priskirtų Druskininkų savivaldybės 

teritorijų tvarkymas ir nuolatinė priežiūra, atlygintinų paslaugų juridiniams ir fiziniams asmenims 

teikimas ir plėtra Druskininkų savivaldybės tarybos nustatytomis kainomis, visuomenei naudingos 

veiklos piniginę socialinę paramą gaunantiems Druskininkų savivaldybės teritorijos gyventojams 

organizavimas, dalyvavimas įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo 

programas (viešuosius darbus),  Leipalingio ugniagesių komandos veiklos administravimas, 

dalyvavimas vykdant Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems gyventojams 

Bendrijoje programą, Druskininkų miesto kapinių administravimas ir priežiūra, Leipalingio ir Gerdašių 

kapinių priežiūra, Druskininkų savivaldybės ilgalaikio materialiojo nekilnojamojo turto priežiūra 



Druskininkų savivaldybės tarybos pavedimu, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinto bešeimininkiu 

turto priežiūra, pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti Druskininkų savivaldybės ilgalaikio 

materialiojo nekilnojamojo turto griovimo (likvidavimo) procedūrų vykdymas Druskininkų 

savivaldybės administracijai pavedus, liekamųjų medžiagų rekonstravus, nugriovus (likvidavus) 

Druskininkų savivaldybės ilgalaikį materialųjį nekilnojamąjį turtą saugojimas, Druskininkų 

savivaldybės adresų objektų ženklinimas vietovėje, ženklų (pastatų numerių ir gatvių pavadinimų 

lentelių) tvirtinimas, priežiūra, keitimas ir įstaigai priskirtos vaizdinės Druskininkų informacinės 

sistemos elementų nuolatinė priežiūra, kitų teisės aktais priskirtų funkcijų vykdymas. 

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis turi filialą – struktūrinį padalinį, kuris nėra juridinis 

asmuo, - Leipalingio ugniagesių komandą. Atsižvelgiant į struktūrinį padalinį, Druskininkų 

savivaldybės paslaugų ūkis vykdo Druskininkų savivaldybės tarybos patvirtintą programą viešosios 

tvarkos ir saugumo užtikrinimas, kurios veiklos planas rengiamas remiantis Druskininkų savivaldybės 

2015-2017 metų strateginiame veiklos plane numatytais tikslais  - viešosios tvarkos saugumo 

užtikrinimo programa siekiama įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytą 

savarankiškąją savivaldybės funkciją - valstybinę (valstybės perduota savivaldybėms) funkciją - 

priešgaisrinę saugą. Druskininkų savivaldybėje žmonių gelbėjimą užtikrina, 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.  

Šia programa siekiama – atlikti Savivaldybės teritorijoje gaisrų prevenciją, vykdyti gaisrų 

gesinimą, atlieti žmonių bei turto gelbėjimo darbus -  įvykus autotransporto avarijai, nelaimingam 

atsitikimui arba kitam ekstremaliam įvykiui. 

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio Leipalingio ugniagesių komanda 2014 metais buvo 

išvykusi į gaisrus, gelbėjimo darbus ir apmokymus 74 kartus, iš jų: į gaisrus gyvenamajame sektoriuje 

- 30 kartų, į gaisro vietas atviroje teritorijoje – 20 iškvietimų, į gelbėjimo darbus – 17 kartų, į kitus 

darbus - 3 kartus, į pratybas – 4 kartus. Iš viso užgesinta 14 gaisrų. 2014 metais Vasario 16-osios proga 

AB „Šatrija“ kolektyvas Druskininkų savivaldybės Leipalingio ugniagesių komandai padovanojo 

specialius kostiumus, atsparius ugniai bei aukštai temperatūrai, visiškai nepralaidžius drėgmei, tačiau 

leidžiančius kūnui kvėpuoti, taip pat 2014 metais už 8,5 tūkst. Lt Leipalingio ugniagesių komandai 



buvo nupirkta: ugniagesio diržas, ugniagesių batai, apsauginiai pošalmiai, darbiniai batai, darbo 

striukės.  

1. Skirti asignavimai 2013/2014 metais viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimo 

programai , tūkst. Lt: 

Asignavimai programoms Planas Faktas Įvykdymas,+/- 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Iš viso: 205,1 215,10 205,1 215,1 - - 

Viešosios tvarkos ir saugumo 

užtikrinimas. Priešgaisrinė sauga 

(VDF) 

205,1 215,10 205,1 215,1 - - 

 

METINIO VEIKLOS PLANO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ,  

VEIKLŲ IR JŲ RODIKLIŲ BEI ATSAKINGŲ VYKDYTOJŲ  

LOGINĖ STRUKTŪRA 

Programos kodas 11 

Veiklos plano 

tikslo kodas 

Veiklos plano tikslo pavadinimas 

03 Priešgaisrinė sauga (VDF) 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas - priemonė 

Viešosios tvarkos saugumo užtikrinimo programa siekiama įgyvendinti Lietuvos Respublikos 

vietos savivaldos įstatymu nustatytą savarankiškąją savivaldybės funkciją - valstybinę (valstybės 

perduota savivaldybėms) funkciją - priešgaisrinę saugą. Leipalingio ugniagesių komanda vykdys 

Savivaldybės teritorijoje gaisrų prevenciją, gaisrų gesinimą, atliks žmonių bei turto gelbėjimo 

darbus įvykus autotransporto avarijai, nelaimingam atsitikimui arba kitam ekstremaliam įvykiui. 

Organizuos savivaldybės teritorijos gyventojų švietimą priešgaisrinės saugos klausimais, pagal 

kompetenciją įgyvendins kitas gaisrų prevencijos priemones.   

 



 


