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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 vykdo 5 programas, viena iš jų Bendruomenių 

aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas, kurios veiklos planas rengiamas remiantis 

Druskininkų savivaldybės 2015-2017 metų strateginiame veiklos plane numatytais tikslais – 

dalyvavimas sprendžiant gyventojų užimtumo klausimą, viešųjų darbų organizavimą. Pagal 

Druskininkų savivaldybės tarybos patvirtintą viešųjų darbų programą viešieji darbai organizuojami 

laikino pobūdžio darbams, teikiantiems socialinę naudą vietos bendruomenei, padedantiems 

palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, atlikti. Šie darbai vykdomi 

įgyvendinant valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas ir yra nurodyti 

Druskininkų savivaldybės tarybos patvirtintame Viešųjų darbų sąraše: 

1. Laikino pobūdžio pagalbiniai darbai užtikrinant priešgaisrinę saugą. 

2. Laikino pobūdžio pagalbiniai darbai tvarkant valstybinius parkus. 

3. Laikino pobūdžio pagalbiniai darbai priešmokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo, 

profesinio mokymo ir profesinio orientavimo įstaigose. 

4. Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto, šioje žemėje esančių 

miškų, vandens telkinių pakrančių, paplūdimių, želdinių, infrastruktūros objektų smulkaus 

remonto, tvarkymo ir priežiūros laikino pobūdžio pagalbiniai darbai. 

5. Savivaldybei pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo laikino 

pobūdžio pagalbiniai darbai. 

6. Laikino pobūdžio pagalbiniai darbai rengiant gyventojų socialinio pobūdžio apklausas. 

7. Laikino pobūdžio pagalbiniai darbai, susiję su vaikų ir jaunimo teisių apsauga. 

8. Laikino pobūdžio pagalbiniai darbai likviduojant stichinių meteorologinių reiškinių, 

medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų žemės ūkiui padarytą žalą. 

9. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių 

smulkaus remonto, tvarkymo ir priežiūros laikino pobūdžio pagalbiniai darbai. 



10. Socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimo laikino pobūdžio 

pagalbiniai darbai. 

11. Antrinės ir tretinės sveikatos priežiūros įstaigų smulkaus remonto, tvarkymo, jų 

teritorijų tvarkymo ir priežiūros laikino pobūdžio pagalbiniai darbai. 

2014 metais pagal Alytaus teritorinės darbo biržos Druskininkų skyriaus rekomendacijas 

viešuosius darbus dirbo 471 darbo ieškantys asmenys, iš jų 134 mokiniai. 203 asmenys – 

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkyje; 38 asmenys – Druskininkų savivaldybės 

administracijos Leipalingio seniūnijoje; 30 asmenų – Druskininkų savivaldybės administracijos 

Viečiūnų seniūnijoje; 75 asmenys – kitose įstaigose. 

2014 m., lyginant su 2013 m., asmenų, ieškančių darbo, priimta ir atleista 51 žmogumi 

(9,77 proc.) mažiau. 

Vykdant Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir 

gyventojų užimtumo programą (VDF), įstaigai reikalinga prieiga prie Valstybinio socialinio 

draudimo fondo valdybos informacinės sistemos patikrinti, ar pagal Viešųjų darbų programą 

įdarbintas asmuo nepradėjo dirbti pagal kitą darbo sutartį, ar nepradėjo vykdyti kitos 

savarankiškos bet kokio pobūdžio komercinės arba gamybinės veiklos, kuri yra apibrėžta Lietuvos 

Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme.  

Viešųjų darbų (valstybės deleguota funkcija) apimtims nemažėjant, valstybė skiria 

nepakankamai lėšų viešųjų darbų kitoms išlaidoms (medžiagoms, darbo priemonėms, transportui): 

2013 m. – 27,7 tūkst. Lt., 2014 m. – 28,6 tūkst. Lt. 

1. Skirti asignavimai 2013/2014 metais bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo 

plėtrai sudarymo programai , tūkst. Lt: 

Asignavimai programoms Planas Faktas Įvykdymas,+/- 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Iš viso: 450,6 465,6 450,6 465,6 - - 

Bendruomenių aktyvinimo ir 

sąlygų verslo plėtrai sudarymas. 

Dalyvavimas rengiant ir 

įgyvendinant darbo rinkos 

politikos priemones ir gyventojų 

užimtumo programas (VDF) 

450,6 465,6 450,6 465,6 - - 

 

 

 

 

 

 

 



METINIO VEIKLOS PLANO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ,  

VEIKLŲ IR JŲ RODIKLIŲ BEI ATSAKINGŲ VYKDYTOJŲ  

LOGINĖ STRUKTŪRA 

Programos kodas 03 

Veiklos plano tikslo 

kodas 

Veiklos plano tikslo pavadinimas 

01 Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones 

ir gyventojų užimtumo programas (VDF) 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas - priemonė 

Įgyvendinant Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir 

gyventojų užimtumo programą (VDF) viešuosius darbus, teikiančius socialinę naudą vietos 

bendruomenei, skirtus padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą 

numatoma: vykdyti laikino pobūdžio pagalbinius darbus užtikrinant priešgaisrinę saugą, laikino 

pobūdžio pagalbinius darbus tvarkant valstybinius parkus, laikino pobūdžio pagalbinius darbus 

priešmokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir profesinio orientavimo 

įstaigose, savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto, šioje žemėje esančių 

miškų, vandens telkinių pakrančių, paplūdimių, želdinių, infrastruktūros objektų smulkaus 

remonto, tvarkymo ir priežiūros laikino pobūdžio darbus, savivaldybei pagal teisės aktus priskirtų 

archyvinių dokumentų tvarkymo laikino pobūdžio pagalbinius darbus, laikino pobūdžio 

pagalbinius darbus rengiant gyventojų socialinio pobūdžio apklausas, laikino pobūdžio pagalbinius 

darbus, susijusius su vaikų ir jaunimo teisių apsauga, laikino pobūdžio pagalbinius darbus 

likviduojant stichinių meteorologinių reiškinių, medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių 

laukinių gyvūnų žemės ūkiui padarytą žalą, valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos 

ir hidrotechnikos statinių smulkaus remonto, tvarkymo ir priežiūros laikino pobūdžio pagalbinius 

darbus, socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimo laikino pobūdžio 

pagalbinius darbus, antrinės ir tretinės sveikatos priežiūros įstaigų smulkaus remonto, tvarkymo, jų 

teritorijų tvarkymo ir priežiūros laikino pobūdžio pagalbinius darbus. 

Pagal minėtą programą į viešuosius darbus, teikiančius socialinę naudą vietos 

bendruomenei, skirtus padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, 

planuojama įdarbinti 370 darbo ieškančių asmenų; vidutinė ieškančio darbo asmens bendra viešųjų 

darbų trukmė – 2,0 mėn. 

Pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 
2014 m. 

faktas 

2015 m. 

planas 

2016 m. 

planas 

2017 m. 

planas 

P-03-01-02-01-01 Įdarbinta 

darbo 

ieškančių 

asmenų 

Vnt. 471 370 370 370 



 
 

 

 

 



 


