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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 pagal Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio 

veiklos programą ir Druskininkų savivaldybės administracijos ūkio skyriaus raštus buvo atlikti 

šie darbai: iš Druskininkų savivaldybės socialinio būsto patalpų adresu Liškiavos g. 27-2, 

pervežti namų apyvokos daiktai į Vytauto g. 16-10, nereikalingi namų apyvokos daiktai pervežti 

į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę Gardino g. 100-102, perduota UAB „Druskininkų 

komunaliniam ūkiui" 2 (du) OUS 150 W gatvių šviestuvai, skirta UAB „Druskininkų vandenys" 

20 m
3
 malto betono skaldos vandentiekio ir nuotekų avarijų sutvarkymui, sutvarkyta 

Druskininkų lopšelio - darželio „Bitutė" teritorijoje atsiradusi smegduobė užpilant smėliu, 

atstatyta nuogrinda ir šaligatvis, įrengta Druskininkų lopšelio - darželio „Žibutė" ūkinėms 

reikmėms skirtoje aikštelėje buitinių atliekų konteineriams skirta vieta bei perduota 60 m
2
 

šaligatvio plytelių, gegnių ir bruselių, sutvarkytas šaligatvis prie Druskonio ežero prieplaukos, 

perduoti UAB „Parama" 30 tonų malto (trupinto) betono skaldos nuovažos nuo M. K. Čiurlionio 

gatvės sutvarkymui, perduota Druskininkų „Saulės" pagrindinei mokyklai 24 (dvidešimt keturi) 

mediniai tašai, suoliukų atnaujinimui, persodinti neurbanizuotose teritorijose savaime užaugę 

medžiai, perduota Druskininkų savivaldybės administracijos Leipalingio seniūnijai,  

Leipalingio miestelio katilinės stogo remontui dvigubo pjovimo lentų, pašalinta smegduobė prie 

inžinerinių tinklų M. K. Čiurlionio g. 20 vidiniame kieme, sutvarkyta Vijūnėlės tvenkinio aplinka 

išgrėbtos sufrezuotos žolės ir išvežtos šiukšlės bei atliekos, demontuota Viečiūnų lopšelio - 



darželio „Linelis" pastato jungtis tarp baseino ir darželio pastatų, nudažytas baltai lenktas tiltelis 

per Ratnyčėlės upelį, įrengta vaikų žaidimo aikštelė Vijūnėlės parke, perduota UAB „Litesko" 

filialui „Druskininkų šiluma" 5 m
3
 malkų, sutvarkytos Druskininkų lopšelio-darželio „Bitutė" 

lauko laiptų plytelės, atstatyta žalia veja buvusio šaligatvio vietoje prie Druskonio ežero (nuo V. 

Kudirkos g. pusės), perkelta informacinė rodyklė, perduota UAB „Druskininkų komunaliniam 

ūkiui" 5 vnt. (penki)  OUS 150 W gatvinių šviestuvų ir 3 vnt. (trys) gatvių apšvietimo atramos, 

atliktas markizės, esančios šalia Druskininkų gydyklų, konstrukcijos remontas, išplėstos 

automobilių stovėjimo aikštelės prie gyvenamųjų namų Liškiavos g. Nr. 19, 21, 23 ir perkloti 

šaligatviai, išplatinta automobilių stovėjimo aikštelė, sumontuoti kelio bordiūrai ir įrengtas malto 

betono pagrindas, Ateities gatvės atkarpoje nuo sankryžos su Liškiavos gatve iki Ateities g. 32 

gyvenamojo namo, perklotos šaligatvių plytelės abiejose Antakalnio g. pusėse, įrengta betoninių 

plytelių danga atkarpoje nuo Neravų gatvės iki daugiabučio gyvenamojo namo Šiltnamių g. 20, 

nugriautas tualetas prie Vasaros amfiteatro, sutvarkytas šaligatvis  šalia daugiabučio 

gyvenamojo namo Liškiavos g. 17, perduota UAB „Druskininkų komunalinis ūkis" 1100 tonų 

malto betono skaldos Didžiasalio ir Kaziulių kelių remontui, pastatytas suoliukas su atlošu prie 

daugiabučio gyvenamojo namo Veisiejų g. 20, iškirsti medžiai pagal Druskininkų savivaldybės 

administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus išduotą leidimą Nr. 004034 kirsti mišką, 

perduota UAB „Druskininkų komunalinis ūkis" 121 m
3
 malto betono skaldos Šlaito g. remontui, 

iškirsti medžiai pagal Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos 

skyriaus išduotą leidimą Nr. 000039 kirsti mišką, sutvarkytas privažiavimas prie komunalinių 

atliekų požeminių konteinerių Ateities g. 28, pagal darbų defektinį aktą Nr. GRDA-14/01/10, 

sutvirtinti Ratnyčios upės šlaitai akmenimis, Sausojoje g. 1, likviduoti gaisro padariniai ir 

išvalyta užteršta teritorija Sodų g. 18, perduota 18 m
3
 malkų Neravų kaimo bendruomenės 

patalpų šildymui, nupirkta ir sumontuota segmentinė tvora su varteliais Sveikatingumo parke, 

adresu Sausoji g. 1, įrengtas taksi sustojimas V. Kudirkos gatvėje, pagal pateiktą schemą, 

sutvarkytas lauko tualetas „Saulės take", perduota 10 tonų naudotų betono gaminių skaldos sodų 

bendrijai „Dainava", perduota 24 (dvidešimt keturi) m
3 

malkų Stračiūnų kaimo bendruomenės 

patalpų šildymui. 

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos programos (pajamos už paslaugas) 

tikslas – plėtoti gyventojams ir įstaigoms teikiamų mokamų paslaugų įvairovę, gerinti teikiamų 

paslaugų kokybę, jų efektyvumą bei prieinamumą, gauti papildomų lėšų įstaigos funkcijoms 



vykdyti. Teikiant minėtas paslaugas, 2014 m. buvo surinkta 173,0 tūkst. Lt papildomų pajamų 

įstaigos veiklos tikslams įgyvendinti, t.y. 3,03 procento mažiau nei 2013 metais. 

Teikdamas mokamas paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims, Paslaugų ūkis 

išduoda pažymas apie palaidotus asmenis (2014 m. išduota 15 pažymų), tvarko kapavietes, 

pjauna malkas, perveža krovinius, tvarko bei prižiūri teritorijas ir pastatus, teikia įvairių 

nekvalifikuotų darbų paslaugas, eksploatuoja viešąjį tualetą Vilniaus al. 9 A, nuomoja garažus, 

gamina sūpuokles, dekoratyvinius suolus ir stalus, staliukus gėlėms, smėlio dėžes, pavėsines, 

nuomoja mini vikšrinį ekskavatorių, teikia kitas paslaugas.  

1. Skirti asignavimai 2013/2014 metais Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio 

veiklos programa, tūkst. Lt: 

Asignavimai programoms Planas Faktas Įvykdymas,+/- 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Iš viso: 1286,4 1338,4 1282,8 1307,4 -3,6 -31,0 

Ūkio infrastruktūros plėtra bei 

priežiūra. Druskininkų savivaldybės 

paslaugų ūkio veiklos programa 

1106,4 1152,0 1104,4 1132,6 -2,0 -19,4 

Ūkio infrastruktūros plėtra bei 

priežiūra. Druskininkų savivaldybės 

paslaugų ūkio paslaugų veiklos 

programa (pajamos už paslaugas) 

180,0 186,4 178,4 174,8 -1,6 -11,6 

 

METINIO VEIKLOS PLANO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ,  

VEIKLŲ IR JŲ RODIKLIŲ BEI ATSAKINGŲ VYKDYTOJŲ  

LOGINĖ STRUKTŪRA 

 

Programos kodas 06 

Veiklos plano tikslo 

kodas 

Veiklos plano tikslo pavadinimas 

01 Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos vykdymas 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas - priemonė 

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis prižiūrės, tvarkys įstaigos priežiūrai, tvarkymui priskirtus 

objektus. Bus atliekami šie darbai: miesto miško parkų, skverų, poilsiaviečių tvarkymas, krūmų 

kirtimas, išdžiūvusių, nulūžusių ar išvirtusių medžių kirtimas, malkų ruošimas, sandėliavimas bei 

pristatymas socialiai remtinoms šeimoms, nukritusių medžių šakų ir žolės išvežimas, pomiškio 

prie miesto gatvių sutvarkymas, dviračių takų – „Žvaigždžių orbita“, „Žilvinas“, „Saulės takas“ 

aplinkos tvarkymas, šiukšlių rinkimas, suoliukų remontas bei naujų gaminimas ir pastatymas 

savivaldybės teritorijoje, viešojo tualeto ir jo aplinkos Vilniaus al. priežiūra bei tvarkymas, 



nuolatinė savivaldybės teritorijoje esančios vaizdinės informacinės sistemos priežiūra, vaikų 

žaidimų bei sporto aikštelių mieste priežiūra, naujų gamyba, savivaldybės teritorijoje esančių 

pastatų numeracija, šiukšlių dėžių montavimas, gamyba ir priežiūra, likusių be šeimininkų ar 

laikinai neprižiūrimų teritorijų priežiūra, naujų šaligatvių klojimas bei remontas, inventoriaus 

viešiesiems darbams vykdyti įsigijimas, Leipalingio ir Gerdašių kapinių priežiūra, miesto kapinių 

priežiūra ir administravimas, etnografinių kaimų, labiausiai lankomų vietų valymas, šienavimas, 

socialinės bei visuomeninės paskirties objektų smulkus remontas, priežiūra ir saugojimas, upių, 

ežerų, kitų vandens telkinių, paplūdimių valymas, pakrančių tvirtinimas ir priežiūros darbai, knygų 

fondų ir archyvų tvarkymo pagalbiniai darbai, vykdoma Valstybei nuosavybės teise priklausančių 

hidrotechnikos ir melioracijos statinių: buvusios „Nemuno“ sanatorijos, Viečiūnų fabriko 

teritorijos bei neveikiančių Druskininkų miesto ligoninės pastatų priežiūra, Druskininkų 

aerodromo priežiūra bei kiti darbai. 

Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2014 m. 

faktas 

2015 m. 

planas 

2016 m. 

planas 

2017 m. 

planas 

P-06-01-01-01-01 Sutvarkytų 

ir/ar 

prižiūrėtų 

objektų 

skaičius 

Vnt. 4 4 3 3 

Veiklos plano tikslo 

kodas 

Veiklos plano tikslo pavadinimas 

02 Teritorijų tvarkymas ir priežiūra 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas - priemonė 

Vykdant šią priemonę, bus atlikti Druskininkų savivaldybės teritorijų tvarkymo ir priežiūros 

darbai: 

1. Tvarkomos bendrojo naudojimo teritorijos (miesto miško parkų, skverų, poilsiaviečių 

tvarkymas, krūmų kirtimas, išdžiūvusių, nulūžusių ar išvirtusių medžių kirtimas, malkų ruošimas, 

sandėliavimas bei pristatymas socialiai remtinoms šeimoms, nukritusių medžių šakų ir žolės 

išvežimas, pomiškio prie miesto gatvių sutvarkymas, dviračių takų – „Žvaigždžių orbita“, 

„Žilvinas“, „Saulės takas“ aplinkos tvarkymas, šiukšlių rinkimas, likusių be šeimininkų ar laikinai 

neprižiūrimų teritorijų priežiūra, naujų šaligatvių klojimas bei remontas, Leipalingio ir Gerdašių  

kapinių priežiūra, miesto kapinių priežiūra ir administravimas, etnografinių kaimų, labiausiai 

lankomų vietų valymas, šienavimas, socialinės bei visuomeninės paskirties objektų smulkus 

remontas, priežiūra ir saugojimas, upių, ežerų, kitų vandens telkinių, paplūdimių valymas, 

pakrančių tvirtinimas ir priežiūros darbai. 

Veiklos plano tikslo 

kodas 

Veiklos plano tikslo pavadinimas 

03 Kiti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo darbai 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas - priemonė 

Vykdant šią priemonę, bus atlikti kiti Druskininkų savivaldybės bendrojo naudojimo teritorijų 

tvarkymo darbai: 



1. Išpjauti sausi (aukšti) medžiai pavojingomis sąlygomis. 

2. Atlikti įvairūs nenumatyti darbai. 

Veiklos plano tikslo 

kodas 

Veiklos plano tikslo pavadinimas 

01 Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos vykdymas (pajamos už 

paslaugas) 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas - priemonė 

Vykdydama šią programą, įstaiga teiks paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims savivaldybės 

tarybos patvirtintomis kainomis: tvarkys kapavietes, pjaus malkas, saugos bei prižiūrės teritorijas 

ir pastatus, teiks įvairių nekvalifikuotų darbų paslaugą, eksploatuos viešąjį tualetą Vilniaus al., 

nuomos garažus, gamins sūpuokles, suolus, stalus, staliukus gėlėms, smėlio dėžes, pavėsines, 

kirčiuos ir tekins rąstus, gamins grindjuostes ir obliuos medieną iš užsakovo medžiagų, teiks 

krovinių pervežimo, minivikšrinio ekskavatoriaus paslaugas. 

 



 



 


