
Forma patvirtinta  

Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 

2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V35-103 

 

 
 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS PASLAUGŲ ŪKIS 152158248 

(Įstaigos pavadinimas ir kodas) 

 

2015-ŲJŲ METŲ SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMOS  

VEIKLOS PLANAS 

 

BENDROJI DALIS 

 

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 Socialinė parama, 

kurios veiklos planas rengiamas remiantis Druskininkų savivaldybės 2015-2017 metų strateginiame 

veiklos plane numatytais tikslais – Viešųjų paslaugų teikimo užtikrinimas ir kokybės gerinimas. Šia 

programa siekiama - teikti nefinansinę pagalbą labiausiai skurstantiems asmenims - sandėliuojant ir 

transportuojant maisto produktus Druskininkų savivaldybės gyventojams  į numatytas maisto 

iškrovimo ir dalinimo vietas. Programa yra tęstinė, kasmet vis papildoma, tačiau pagrindiniai tikslai 

išlieka tie patys.  

1. Skirti asignavimai 2013/2014 metais Socialinės paramos programai, tūkst. Lt: 

Asignavimai programoms Planas Faktas Įvykdymas,+/- 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Iš viso: 16,0 16,0 16,0 16,0 - - 

Socialinė parama Maisto iš 

intervencinių atsargų tiekimo 

labiausiai nepasiturintiems asmenims 

Bendrijoje programa 

16,0 16,0 16,0 16,0 - - 

 



 

METINIO VEIKLOS PLANO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ,  

VEIKLŲ IR JŲ RODIKLIŲ BEI ATSAKINGŲ VYKDYTOJŲ  

LOGINĖ STRUKTŪRA 

 

Programos kodas 12 

Veiklos plano 

tikslo kodas 

Veiklos plano tikslo pavadinimas 

03 Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramos maisto 

produktais teikimas 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas - priemonė 

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos gyventojams parama maisto produktais skiriama iš naujai įsteigto 

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo, kurio tikslas skatinti socialinę 

sanglaudą Sąjungoje, padedant siekti strategijos „Europa 2020“ tikslo sumažinti žmonių, kuriems 

gresia skurdas ir (ar) socialinė atskirtis, skaičių, remiant nacionalines sistemas, pagal kurias, 

teikiama nefinansinė pagalba labiausiai skurstantiems asmenims - sandėliuojant ir transportuojant 

maisto produktus Druskininkų savivaldybės gyventojams  į numatytas  iškrovimo  ir dalinimo 

vietas.   

 

 
 

 

 

  

 



 

 


