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BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS PASLAUGŲ ŪKIO 

DIREKTORIAUS 2014 METŲ ATASKAITA 

 

I.  ĮVADAS 

 

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis (toliau - 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. Paslaugų ūkis 

yra iš Savivaldybės biudžeto lėšų išlaikoma įstaiga. 

Druskininkų savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.  PERSONALAS IR VALDYMAS 

 

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio etatų skaičius 

 

 
 

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkiui Druskininkų savivaldybės tarybos      

2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T1-220 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2014 m. 

sausio 30 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Druskininkų savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio 

leistino pareigybių skaičiaus tvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintas etatų skaičius – 45, iš jų: 10 

priešgaisrinės tarnybos etatų, kurie finansuojami iš lėšų, skirtų valstybės deleguotai funkcijai 

vykdyti; 35 etatai, finansuojami iš savivaldybės biudžeto lėšų (administracija – 9 etatai, 

prižiūrėtojai – 9, specialistai ūkio darbams – 6, staliai-rąstų tekintojai – 4, kapinių prižiūrėtojai - 

2,5, elektrikas – 1, benzopjūklininkas – 1, vairuotojas-specialistas ūkio darbams – 1, kasimo 

mechanizmo operatorius - 1, specialistas aerodromo priežiūrai – 0,5. 

2015 m. rugpjūčio 31 d. Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-86 

„Dėl Druskininkų savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 

tvirtinimo“ Paslaugų ūkiui patvirtintas etatų skaičius – 46 (patvirtintas dar 1 vairuotojo-

specialisto ūkio darbams etatas). 

 

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio darbuotojų kaita 
 

Eil. 

Nr. 

Struktūrinis padalinys Darbuotojų priėmimo į 

darbą skaičius 

Darbuotojų atleidimo iš 

darbo skaičius 

2014 m. 2015 m. 2014 m. 2015 m. 

1 Administracija 3 - 2 - 

2 Leipalingio ugniagesių 

komanda 
- 1 - - 

3 Kiti darbuotojai 2 3 2 1 

 Iš viso: 5 4 4 1 

 

2015 m., lyginant su 2014 m., darbuotojų atleidimas iš darbo sumažėjo, 2015 metais 

atleistas tik 1 darbuotojas, tai 3 darbuotojais mažiau nei 2014 metais. Priimti į darbą pastatų ir 

teritorijos prižiūrėtojas, vairuotojas-specialistas ūkio darbams, valytoja bei vyresnysis ugniagesys. 

 

 

 



 

III.  KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

 

2015 m. Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorė dalyvavo tarptautiniame 

seminare „Laidojimo kultūra ir kapinių valdymo bei priežiūros organizavimo ypatumai 

Vokietijoje“, kurio metu susipažino su laidojimo kultūra Vokietijoje – kapinių valdymu bei 

priežiūros organizavimu, mokesčių surinkimo tvarka, paslaugų kainodaros ypatumais, kapinių 

Berlyne istorine apžvalga bei laidojimo vietų plėtros planu, laidojimo vietų raida bei įrengimo 

ypatumais. Seminaro metu lankėsi Berlyno savivaldybės Urbanistikos ir aplinkos departamento 

Žaliųjų zonų planavimo skyriuje, Berlyno centro Evangelikų kapinių asociacijoje, Vokietijos 

kapinių valdytojų asociacijoje, Magdeburgo miesto parkų ir kapinių administravimo įmonėje,  

Potsdamo savivaldybės kapinių valdymo ir priežiūros skyriuje, taip pat Senosiose Luizenstadt 

kapinėse, Naujųjų Potsdamo kapinių kolumbariume – želdinių ir akmenų parke bei 

moderniausiuose Vokietijoje Laidojimo namuose-krematoriume – Pietorium Ludwichksfeld. 

 

IV.  VIEŠŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMAS 

 

 
 

1. Darbo ieškančių asmenų, dirbusių pagal Viešųjų darbų programą, skaičius: 

2015 metais pagal Alytaus teritorinės darbo biržos Druskininkų skyriaus 

rekomendacijas viešuosius darbus dirbo 446 darbo ieškantys asmenys, iš jų 93 mokiniai:             

195 asmenys – Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkyje; 46 asmenys – Druskininkų savivaldybės 

administracijos Leipalingio seniūnijoje; 42 asmenys – Druskininkų savivaldybės administracijos 

Viečiūnų seniūnijoje; 70 asmenų – kitose įstaigose. 

2015 m., lyginant su 2014 m., asmenų, ieškančių darbo, priimta ir atleista          

25(5,61 proc.) mažiau. 

Ieškantys darbo asmenys viešuosius darbus dirbo pagal Druskininkų savivaldybės 

tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T1-5 patvirtintą Druskininkų savivaldybės 2015 m. 

Viešųjų darbų programą ir Viešųjų darbų, teikiančių socialinę naudą vietos bendruomenei, skirtų 

padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, sąrašą. 

 

2. Nuteistųjų asmenų, atliekančių viešųjų darbų bausmę, skaičius: 

2015 metais į Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkį Alytaus apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato Druskininkų policijos komisariatas ir Kauno probacijos tarnybos savivaldybių 

probacijos skyrius atlikti viešųjų darbų bausmę atsiuntė 19 asmenų, kurie viešuosius darbus dirbo 

887 val. (15,19 proc. daugiau palyginus su 2014 metais, kai atsiųsti asmenys viešuosius darbus 

dirbo 770 val.). 
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V. ĮSTAIGOS VEIKLOS APŽVALGA 

 

Kiekvienais metais įstaiga sudaro Savivaldybės biudžeto asignavimų programas ir 

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos programos (pajamos už paslaugas) išlaidų sąmatą, 

kurias tvirtina Taryba. 2015 m., lyginant su 2014 m., biudžeto asignavimai įstaigos veiklos 

finansavimui padidėjo 81,12 tūkst. Eur (13,76 proc.), tuo tarpu faktiniai asignavimai padidėjo  

79,61 tūkst. Eur (13,72 proc.). 

 

1. Biudžeto išlaidų 2015 m. sąmatos sudarė: 

 
2015 metais, kaip ir 2014 metais, buvo patvirtintos 5 programos: 

1. Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas. Dalyvavimas rengiant 

ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas (Valstybės 

deleguota funkcija). 

2. Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra. Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio 

veiklos programa.  

3. Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra. Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio 

veiklos programa (pajamos už paslaugas). 

4. Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas. Priešgaisrinė sauga (Valstybės deleguota 

funkcija). 

5. Socialinė parama. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramos 

maisto produktais teikimas.  

 

2. Skirti asignavimai 2014/2015 metais, tūkst. Eur: 
 

Asignavimai programoms 
Planas Faktas Įvykdymas,+/- 

2014 m. 2015 m. 2014 m. 2015 m. 2014 m. 2015 m. 

Iš viso: 589,41 670,53 580,43 660,04 -8,98 -10,49 

Bendruomenių aktyvinimo ir 

sąlygų verslo plėtrai sudarymas. 
Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant 

darbo rinkos politikos priemones ir 

gyventojų užimtumo programas (VDF) 

134,85 142,51 134,85 142,51 - - 

Ūkio infrastruktūros plėtra bei 

priežiūra. Druskininkų savivaldybės 

paslaugų ūkio veiklos programa. 

333,64 398,82 328,02 398,79 -5,62 -0,03 

Ūkio infrastruktūros plėtra bei 

priežiūra. Druskininkų savivaldybės 
-  9,88 - 9,88 - - 

0

400

800

2014 2015

589,41
670,53

Biudžeto suma, tūkst. Eur



 

paslaugų ūkio veiklos programa. 
(Asignavimai minimaliajai mėnesinei algai 

padidinti) 
Ūkio infrastruktūros plėtra bei 

priežiūra. Druskininkų savivaldybės 

paslaugų ūkio paslaugų veiklos 

programa (pajamos už paslaugas) 

53,99 44,02 50,63 33,56 3,36 -10,46 

Viešosios tvarkos ir saugumo 

užtikrinimas. Priešgaisrinė sauga 

(VDF) 
62,30 70,15 62,30 70,15 - - 

Viešosios tvarkos ir saugumo 

užtikrinimas. Priešgaisrinė sauga 

(VDF). (Asignavimai minimaliajai mėnesinei 

algai padidinti) 

- 0,52 -  0,52 - - 

Socialinė programa. Maisto iš 

intervencinių atsargų tiekimo labiausiai 

nepasiturintiems asmenims Bendrijoje 

programa 

4,63 4,63 4,63 4,63 - - 

 

2.1. Asignavimų (fakto) palyginimas pagal išlaidų straipsnius, tūkst. Eur: 

Eil. 

Nr. 
Asignavimai 2014 m. 2015 m. 

Pokytis, 

+/- 

1. Darbo užmokesčiui ir soc. draudimui, iš viso: 320,6 347,7 +27,1 

1.1. Darbo užmokestis 242,4 265,2 +22,8 

1.2. Įnašai soc. draudimui 78,2 82,5 +4,3 

2. Paslaugų naudojimas, iš viso: 246,4 259,8 +13,4 

2.1. Šildymas 25,9 21,9 -4,0 

2.2. Elektros energija 8,8 8,4 -0,4 

2.3. Šiukšlės - 1,5 +1,5 

2.4. Ryšių paslaugos 2,5 2,6 +0,1 

2.5. Transporto išlaikymas 5,8 6,3 +0,5 

2.6. Apranga ir patalynė 2,5 - -2,5 

2.7. Spaudiniai 0,1 0,2 +0,1 

2.8. Kitos prekės 5,1 2,5 -2,6 

2.9. Komandiruotės -  0,5 +0,5 

2.10. Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis 67,0 85,3 +18,3 

2.11. Vandentiekis ir kanalizacija 1,7 1,7 0,0 

2.12. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma 0,5 0,4 -0,1 

2.13. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 1,8 1,7 -0,1 

2.14. Kvalifikacijos kėlimas - - - 

2.15. Kitos paslaugos 124,8 126,8 +2,0 

3. Turto įsigijimas, iš viso: 0,5 38,2 +37,7 

3.1. Transporto priemonės 0,5 37,5 +37,0 

3.2. Kitos mašinos ir įrenginiai - 0,7 +0,7 

3.3. 
Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės 

programinės įrangos licencijos 
- - - 

3.4. Kitas ilgalaikis materialusis turtas - - - 

3.5. Kitas nematerialus turtas - - - 

4. Socialinės išmokos, iš viso: 4,63 4,93 +0,3 

4.1. Darbdavių socialinė parama pinigais (pašalpa) - 0,3 +0,3 

4.2. Socialinė parama pinigais 4,63 4,63 0,0 

5. Kitos išlaidos, iš viso: 8,28 9,4 +1,1 



 

5.1. Kitiems einamiems tikslams 8,28 9,4 +1,1 

Iš viso: 580,43 660,0 +79,6 

 

2015 metais Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkyje trumpalaikio turto ir medžiagų 

įsigyta už 75233,23 Eur., trumpalaikio turto ir medžiagų nurašyta už 76685,62 Eur, ilgalaikio 

materialiojo ir nematerialiojo turto nurašyta už 4017,04 Eur. 

Ilgalaikio materialiojo turto įsigyta už 38 205,00 Eur: 

1. Motorinis pjūklas MS362 – 1 vnt. 

2.Krovininis automobilis IVECO EUROCARGO ML 180E24 – 1 vnt. 

 

2.2. Pagal Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. 

gegužės 7 d. įsakymą Nr. V35-464 „Dėl lėšų skyrimo Druskininkų miesto vietos 

bendruomenės tarybos priimtų sprendimų įgyvendinimui“ ir 2015 m. gegužės 7 d. pasirašytą 

Finansavimo sutartį Nr. 26-184-(7.7), gauta 11 583 Eur vaikų žaidimo aikštelės įrengimui. 

 

3. Įsiskolinimai metų pradžiai ir pabaigai, tūkst. Eur: 

Eil. Nr. Įsiskolinimas 2015-01-01 2015-12-31 Pokytis, +/- 

1. Kreditinis įsiskolinimas, iš viso: 7,9 8,00 +0,1 

1.1. Darbo užmokestis  - - - 

1.2. Paslaugų naudojimas (ryšiai, šiluma) 6,6 7,4 +0,8 

1.3. Atsiskaitymas su biudžetu - - - 

1.4. Sodrai 1,3 0,6 -0,7 

2. Debetinis įsiskolinimas, iš  viso: 10,06 5,08 -4,98 

 

4. Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis 2015 m. vykdė viešuosius darbus pagal 

Savivaldybės tarybos patvirtintą Viešųjų darbų programą: 

Vykdant viešųjų darbų ir Ūkio infrastruktūros plėtros bei priežiūros programas,     

2015 m. buvo 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 (2015 m. socialiai remtinoms šeimoms pristatyta     

319,50 m3 malkų, t.y. net 61,64 proc. daugiau nei 2014 m.); nukritusių medžių šakų ir žolės 

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

„Žilvinas“, „Saulės takas“ aplinkos tvarkymas, šiukšlių rinkimas; turizmo objektų tvarkymo 

pagalbiniai darbai; 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; 

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; 

buvusios „Nemuno“ sanatorijos, Viečiūnų fabriko teritorijos bei neveikiančių Druskininkų miesto 

ligoninės pastatų priežiūra; Druskininkų aerodromo priežiūra bei kiti darbai. 

 

 

5. Pagal Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus užduotis buvo 

atlikti šie darbai: 

Iškirsti medžiai, augę šalia gyvenamojo pastato Dabintos g. 11; perduota Švendubrės 

rinkimų apylinkės patalpoms Švendubrės g. 7, Švendubrės k., apšildyti 4 m3 malkų; Druskininkų 

savivaldybės administracijos Viečiūnų seniūnijai skirta 200 vnt. (50x50) naudotų šaligatvio 



 

plytelių Slėnio g., Neravų k., šaligatvio įrengimui; perduota 9 m3 malkų Neravų kaimo 

bendruomenės patalpų šildymui; UAB „Druskininkų komunaliniam ūkiui“ perduota 300 tonų 

malto (trupinto) betono skaldos Randamonių gatvės dangos sutvarkymui; įrengta vaikų žaidimo 

ir poilsio aikštelė sodininkų bendrijoje „Dzūkija“, Jaskonių k., Viečiūnų sen.; persodinti 

neurbanizuotose teritorijose savaime užaugę medžiai, pagal Druskininkų savivaldybės 

administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus pateiktas schemas; atlikti dviejų 

reklaminių lauko pilonų Vilniaus al. detalių remontai; nugriautas viešasis medinis tualetas prie 

Vijūnėlės tvenkinio; demontuoti informaciniai stendai su miesto žemėlapiu Veisiejų ir Gardino 

gatvėse; nugriauta autobusų stotelė M.K.Čiurlionio g., Ratnyčioje, ir jos vietoje pastatyta medinė 

pavėsinė; atliktas medinės pavėsinės prie Vijūnėlio tvenkinio kapitalinis remontas; perduota 

UAB „Parama“ 1000 tonų malto (trupinto) betono skaldos kelio Kaziuliai-Didžiasalis dangos 

remontui; perduota 600 tonų malto (trupinto) betono skaldos kelio Kaziuliai-Didžiasalis dangos 

remontui; perduota Druskininkų „Atgimimo“ mokyklai 500 vnt. naudotų betono trinkelių gėlyno 

įsirengimui prie mokyklos; pagaminta ir perduota sodininkų bendrijai „Migla“ pavėsinė su 

suolais be grindų, svertinės, švytuoklinės supynės, apvalus stalas ir suolas; perduota UAB 

„Parama“ 598 m3 malto (trupinto) betono skaldos kelio DR0012 Ratnyčia-Naujasodė-Jaskonys 

kelio dangos remontui; perduota Druskininkų savivaldybės administracijos Viečiūnų seniūnijai 

47 m2 (30x30 cm) ir 5 m2 (33x33cm) naudotų šaligatvio plytelių; įrengtas šaligatvis prie 

gyvenamojo namo Antakalnio g. 14; sodininkų bendrijai „Smiltelė“ pagaminta nauja skelbimų 

lenta; įrengta smėlio dėžė vaikams prie gyvenamojo namo Dabintos g. 11; perduota UAB 

„Parama“ 140 tonų malto (trupinto) betono skaldos aikštelės prie Šv. Jokūbo g. 15 sutvarkymui; 

perduota UAB „Druskininkų komunaliniam ūkis“ naudota seno pavyzdžio atrama ir naudotas 

šviestuvas OUS-150W; perduota UAB „Druskininkų komunaliniam ūkis“ 2 vnt. naudotų 

parkinių šviestuvų atramų; perduota UAB „Parama“ 750 m3 malto (trupinto) betono skaldos 

Panemunės kelio dangos remontui; perduota 18 m3 malkų Neravų kaimo bendruomenės patalpų 

šildymui; įrengtas lieptas neįgaliesiems Ilgio ežero maudyklėje; iškirsti medžiai, kurie trukdė 

saugiam Keleivinio keltuvo kabinų (vagonėlių keleiviams perkelti) judėjimui; išardytas 

dekoratyvinis reljefas, buvęs Maironio g. 7 pastate, demontuotas viešasis tualetas Kurorto 

gatvėje (tarp vaikų reabilitacijos centro „Saulutė“ ir Veisiejų gatvės) bei sutvarkyta teritorija; 

įrengta elektros instaliacija GB „Vairas“ garažo bokse Nr. 209, priklausančiame Druskininkų 

savivaldybei; užkaltos visos atviros angos bei sutvarkyta ir aptverta teritorija rekonstruojamame 

Kultūros centro pastate, Maironio g. 4; pastatyta po du suoliukus V.Krėvės ir Vytauto gatvėse 

(dešinėje pusėje); pervežti labdarai skiriami naudoti baldai iš buto, esančio Ateities g. 20-28, į 

Socialinių paslaugų pastatą, esantį Leipalingio sen., Leipalingio mstl., Melioratorių g. 6; 

pagamintas ir sumontuotas nurodytoje vietoje tualetas Vytauto g. 43, Leipalingio mstl.; skirtas 

transportas ir perkraustyti nuomininkai iš Gardino g. 56A-16 į Gardino g. 23-69; sumažinti 

gėlynai, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė bei šaligatvis prie Vytauto g. 11; išardyti du 

reklaminiai įrenginiai, esantys M.K.Čiurlionio ir Veisiejų gatvėse, sutvarkyta aplinka; 

Leipalingio miestelyje įrengtos vaikų žaidimo aikštelės su lauko įranga: Melioratorių g. 6 

pagaminta ir įrengta sūpuoklės, sūpuoklės-svyruoklės, buomas bei 2 suoliukai;                    

Seirijų g. 13 – sūpuoklės-svyruoklės ir 2 suoliukai; Vytauto gatvės skvere – buomas ir                 

2 suoliukai; Alėjos g. 67 – buomas ir 2 suoliukai; Kapų g. 2 ( prie Leipalingio bažnyčios) – 11 

suolų; prie Stračiūnų bendruomenės namų – 2 suoliukai, sūpuoklės –svyruoklės, sūpynės, 

medinės kopėtėlės laipiojimui; skirtas transportas pervežti spintai iš Gardino g. į             

Viečiūnų g. 2-37, Viečiūnų k.; įrengtos automobilių parkavimo vietos įrengiant dvi įlankas ir 

šaligatvį prie daugiabučių gyvenamųjų namų Liškiavos g. 12, 29; išmontuotas projekto 

„Vijūnėlės tvenkinio vandens būklės gerinimas“ informacinis stendas; perduota 140 m3 kapotų 

malkų Leipalingio seniūnijos pastato šildymui; perduota Druskininkų sporto centrui 6 betoninės 

plokštės; perduota UAB „Druskininkų komunaliniam ūkiui“ naudotas šviestuvas OUS-150 W; 

perduota Druskininkų savivaldybės administracijos Viečiūnų seniūnijai 20 tonų malto (trupinto) 

betono skaldos kelio dangos remontui; perduota UAB „Druskininkų komunaliniam ūkiui“      

180 m3 malto (trupinto) betono skaldos Kurorto g., remonto darbams; demontuotas Vijūnėlės 



 

tvenkinio vandens valymo ir būklės gerinimo dabų metu sumontuotas pulpovamzdis; pagal 

Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą „Dėl Druskininkų 

savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo bei 

savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto nurašymo“ nugriauta stoginė ir sutvarkyta 

teritorija Vytauto g. 14; įrengtas ūkiniam inventoriui skirtas sandėliukas lopšelio-darželio 

„Žibutė“ teritorijoje Vytauto g. 24A; parvežta padėvėta dirbtinė danga sporto aikštelei prie 

lopšelio-darželio „Žibutė;“; perduota Druskininkų sporto centrui 6 medienos lentos; perduota 

UAB „Levi Peterson LT“ 9 m3 šaligatvio plytelių darbuotojų rūkymo vietai įrengti; skirtas 

transportas ir padėta perkraustyti Pedagoginę psichologinę tarnybą iš patalpų, esančių      

Veisiejų g. 17, į patalpas M. K. Čiurlionio g. 80; perduota Druskininkų savivaldybės 

administracijos Viečiūnų seniūnijai 200 tonų malto (trupinto) betono skaldos Švendubrės, 

Mašnyčių, Jaskonių, Randamonių kaimų gatvių tvarkymui; perduota Druskininkų savivaldybės 

administracijos Viečiūnų seniūnijai naudotas elektros stulpas Jaskonių kaimo apšvietimui; prie 

gyvenamojo namo M. K. Čiurlionio g. 54, skubos tvarka nupjauta dalis metalinio rėmo, išimti 

trys kelio bortai ir įrengtas nuožulnus įvažiavimas; perduota Švendubrės kaimo bendruomenės 

namų žiemos sezono apšildymui 18 m3 malkų; perduota Druskininkų savivaldybės 

administracijos Viečiūnų seniūnijai 140 tonų malto (trupinto) betono skaldos Akmens g., 

Švendubrės k., ir 30 tonų malto (trupinto) betono skaldos Verpėjų g., Viečiūnų k., gatvių 

sutvarkymui; perduota UAB „Druskininkų komunaliniams ūkis“ 5 vnt. naudotų šviestuvų    

OUS-150 W; perduota UAB „Parama“ 269 tonos malto (trupinto) betono skaldos Žolynų ir 

Kaziulių gatvių pagrindų įrengimui; perduota Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenės namų 

žiemos apšildymui 10 m3 malkų. 

6. Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis 2015 metais teikė mokamas paslaugas 

juridiniams ir fiziniams asmenims pagal Druskininkų savivaldybės tarybos patvirtintas 

kainas: 

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos programos (pajamos už paslaugas) 

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

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

funkcijoms vykdyti. 2015 m. kovo 31 d. Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-37 

„Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-218 „Dėl 

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“, patvirtina 

nauja naudojimosi viešuoju tualetu Vilniaus al. 9 A, kaina. 2015 m. rugpjūčio mėn. įsigijus naują 

krovininį automobilį Iveco EuroCargo ML 180E24, Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu 

Nr. T1-77 „Dėl Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio teikiamos paslaugos kainos nustatymo“, 

buvo patvirtinta nauja teikiama paslauga – Krovinių pervežimas automobiliu Iveco EuroCargo ML 

180E24 bei patvirtinta kaina. 

Teikiant minėtas paslaugas, gauta 33,56 tūkst. Eur papildomų pajamų įstaigos veiklos 

tikslams įgyvendinti  

Teikdamas mokamas paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims, Paslaugų ūkis 

išduoda pažymas apie palaidotus asmenis (2015 m. išduota 10 pažymų), tvarko kapavietes, pjauna 

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

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

dekoratyvinius suolus ir stalus, staliukus gėlėms, smėlio dėžes, pavėsines, nuomoja mini vikšrinį 

ekskavatorių, teikia kitas paslaugas.  



 

 
 

Iš už teikiamas mokamas paslaugas surinktų lėšų Druskininkų savivaldybės paslaugų 

ūkis darbuotojams mokėjo priemokas už padidėjusią atliekamų darbų apimtį bei kokybiškai atliktus 

darbus, taip pat buvo įsigyta įrankių ir medžiagų įstaigos veiklos vykdymui.  

 

6. Druskininkų Savivaldybės paslaugų ūkis prižiūri bei tvarko Druskininkų 

miesto, Gerdašių ir Leipalingio kapines: 

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio prižiūrimose kapinėse 2015 metais palaidota 

269 žmonės: Druskininkų kapinėse Ratnyčioje (Veikiančiose kapinėse), Druskininkų senosiose 

kapinėse (Riboto naudojimo), Ratnyčios senosiose kapinėse (riboto naudojimo) – 188; Leipalingio 

kapinėse – 73; Gerdašių kapinėse – 8. Pildomi ir saugomi laidojimo ir kapaviečių statinių 

registravimo žurnalai. 

Įstaiga taip pat prižiūri ir tvarko įžymių žmonių, karių, partizanų, lenkų, žydų kapus. 
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7. Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis organizuoja Druskininkų savivaldybės 

gyventojų telkimą visuomenei naudingai veiklai pagal Druskininkų savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos skyriaus siuntimus: 

 

 
 

2015 m., lyginant su 2014 m., gyventojų, atlikusių visuomenei naudingą veiklą, 

skaičius sumažėjo 331 (24,28 proc.). Nuo 2014 metų yra pakeista visuomenei naudingos veiklos 

atlikimo trukmė: vietoje 16 val. per mėnesį - 24 val. per mėnesį. 

2015 m., vykdant visuomenei naudingą veiklą, Druskininkų savivaldybės teritorijoje 

buvo atliekami šie darbai: teritorijų, skirtų visuomenės poreikiams, tvarkymas ir priežiūra; parkų, 

miškų, meldynų, želdinių, krūmų tvarkymas ir priežiūra; šienavimas, žolės išvežimas; išvirtusių ir 

išdžiūvusių medžių ir krūmų kirtimas, medienos tvarkymas; šiukšlių rinkimas; šaligatvių klojimas ir 

remontas; pagalba teikiant socialines paslaugas; žiemos metu – sniego valymas; archyvų ir knygų 

fondų tvarkymo pagalbiniai darbai. 

 

8. Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio Leipalingio ugniagesių komanda   

2015 metais buvo išvykusi į gaisrus, gelbėjimo darbus ir apmokymus: 
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2015 metais Leipalingio ugniagesių komanda buvo išvykusi į gaisrus, gelbėjimo 

darbus ir apmokymus 72 kartus, iš jų: į gaisrus gyvenamajame sektoriuje - 31 kartas, į gaisro vietas 

atviroje teritorijoje – 23, į gelbėjimo darbus – 7, į kitus darbus - 5, į pratybas – 6 kartus. Iš viso 

užgesinta 17 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 2,46 tūkst. Eur Leipalingio ugniagesių komandai buvo nupirkta: 

1. Ugniagesio diržas – 1 vnt. 

2. Ugniagesių batai – 5 vnt. 

3. Apsauginiai pošalmiai – 9 vnt. 

4. Darbiniai batai – 9 vnt. 

5. Darbo striukės – 9 vnt. 

 

VI. PROBLEMOS 

 

Paslaugų ūkiui 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. 

 

VI. PROGNOZĖS 

 

Paslaugų ūkis 2016 metais užtikrins įstaigos nuostatuose numatytų pagrindinių veiklos 

tikslų (užtikrinti įstaigai priskirtų Druskininkų savivaldybės teritorijų priežiūrą ir tvarkymą, teikti 

viešąsias paslaugas) ir priskirtų funkcijų įgyvendinimą. 
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