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BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS PASLAUGŲ ŪKIO 

DIREKTORIAUS 2016 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. Paslaugų ūkis nuo 2016 m. liepos 1 d. išregistruotas iš pridėtinės vertės mokesčių registro, 

kadangi per paskutinius 12 mėn. nebuvo surinkta už mokamas paslaugas 45 000 eurų 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. Druskininkų savivaldybės 

tarybos 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T1-211 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2013 m. 

birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-45 „Dėl Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio nuostatų“ pakeitimo “ 

įstaigos nuostatai buvo pakeisti. 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 

 

Pagal Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą Nr. T1-86 „Dėl 

Druskininkų savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus tvirtinimo“ 

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkiui patvirtintas etatų skaičius – 46. Nuo 2016 m. vasario 1 d., 

vadovaujantis Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimu      Nr. T1-26 “Dėl 

Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T1-86 „Dėl Druskininkų 



 

savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus tvirtinimo“ pakeitimo“, 

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkiui patvirtintas etatų skaičius – 46,5 (patvirtintas naujas 0,5 valytojo 

etatas). 

 

 
 

2016 metais Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkyje vyko darbuotojų kaita. Buvo atleisti  3 ir 

priimti į darbą 4 darbuotojai.  

 

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio darbuotojų kaita 2015 ir 2016 metais 

 

Eil. 

Nr. 

 

Struktūrinis padalinys 

Darbuotojų priėmimo 

į darbą skaičius 

Darbuotojų atleidimo iš 

darbo skaičius 

2015 m. 2016 m. 2015 m. 2016 m. 

1. Administracija - 1 - 1 

2. Leipalingio ugniagesių 

komanda 
1 - - - 

3. Kiti darbuotojai 2 3 1 2 

 Iš viso: 3 4 1 3 

 

III. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

 

2016 metais Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio darbuotojai kėlė savo kvalifikaciją 

dalyvaudami įvairiuose su jų tiesioginiu darbu susijusiuose seminaruose, po kurių gavo atitinkamus 

kvalifikacijos kėlimą patvirtinančius dokumentus: 

o sausio mėnesį Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio vyriausioji buhalterė dalyvavo seminare 

„Biudžetinės įstaigos atskaitomybė. Biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai, jų 

sudarymas, tikrinimas, teikimas“; 

o birželio mėnesį Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio darbų vykdytojas dalyvavo meistro 

mokymuose „Garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūra“; 

o liepos mėnesį Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio darbų vykdytojas dalyvavo Energetikos 

darbuotojų atestavime; 



 

o lapkričio mėnesį direktorė, vyriausioji buhalterė ir personalo vadovė dalyvavo seminare „Naujojo 

darbo kodekso aktualijos“; 

o gruodžio mėnesį vyriausioji buhalterė dalyvavo konsultaciniame seminare „Viešojo sektoriaus 

subjektų pasiruošimo darbai užbaigti 2016 metus ir pasirengti 2017 metams“. 

 

IV. VIEŠŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMAS 

 

Viena iš Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio funkcijų – viešųjų darbų organizavimas. Per 

2016 m. darbo ieškančių asmenų, dirbusių pagal Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai 

sudarymo programą, pagal Alytaus teritorinės darbo biržos Druskininkų skyriaus rekomendacijas, 

viešuosius darbus dirbo 368 darbo ieškantys asmenys, iš jų 83 mokiniai. Asmenys darbus atliko 

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkyje, Druskininkų savivaldybės seniūnijose ir kitose įstaigose. 

 

 
 

2016 metų duomenis lyginant su 2015 metų duomenimis, priimtų ir atleistų darbo ieškančių 

asmenų skaičius sumažėjo 78 asmenimis. 

Ieškantys darbo asmenys viešuosius darbus dirbo pagal Druskininkų savivaldybės 2016 m. 

viešųjų darbų programą, patvirtintą Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimu 

Nr. T1-13 „Dėl Druskininkų savivaldybės 2016 m. viešųjų darbų programos tvirtinimo“ bei pagal Viešųjų 

darbų, teikiančių socialinę naudą vietos bendruomenei, skirtų padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos 

bendruomenės socialinę infrastruktūrą, sąrašą.  

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis taip pat organizuoja nuteistųjų asmenų, atliekančių 

viešųjų darbų bausmę, darbus. 2016 metais į Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkį Alytaus apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato Druskininkų policijos komisariatas ir Kauno probacijos tarnybos 

savivaldybių probacijos skyrius atlikti viešųjų darbų atsiuntė 26 asmenis, kurie viešuosius darbus dirbo 

1339 val. Palyginant su 2015 metais - 452 val. daugiau (2015 metais atsiųsti asmenys viešuosius darbus 

dirbo 887 val.). 

 

 

 

 

 



 

 

V. ĮSTAIGOS VEIKLOS APŽVALGA 

 

Kiekvienais metais įstaiga sudaro Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio išlaidų sąmatas, 

kurias tvirtina Taryba. 2016 m., lyginant su 2015 m., biudžeto asignavimai įstaigos veiklos finansavimui 

padidėjo 65,16 tūkst. eurų (9,8 proc.). 

2016 metais, kaip ir 2015 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.  

 

2016 m. skirtų asignavimų pagal programas palyginimas (tūkst. eurų) 

 

Asignavimai programoms 
Skirti asignavimai 

Pokytis 

+/- 

2015 m. 2016 m.  

Iš viso: 660,04 725,2 65,16 

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai 

sudarymas. Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo 

rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo 

programas (VDF) 

142,51 145,0 2,49 

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra. Druskininkų 

savivaldybės paslaugų ūkio veiklos programa. 
398,79 440,8 42,01 

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra. Druskininkų 

savivaldybės paslaugų ūkio veiklos programa. 

(Asignavimai minimaliajai mėnesinei algai padidinti) 

9,88 6,5 -3,38 

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra. Druskininkų 

savivaldybės paslaugų ūkio paslaugų veiklos programa 

(pajamos už paslaugas) 

33,56 43,0 9,44 

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas. Priešgaisrinė 

sauga (VDF) 
70,15 83,2 13,05 

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas. Priešgaisrinė 

sauga (VDF). (Asignavimai minimaliajai mėnesinei algai 

padidinti) 

0,52 3,1 2,58 

Socialinė programa. Maisto iš intervencinių atsargų 

tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims 

Bendrijoje programa 

4,63 3,6 -1,03 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Asignavimų (fakto) palyginimas pagal išlaidų straipsnius (tūkst. eurų) 

 

Eil. 

Nr. 
Asignavimai 2015 m. 2016 m. 

Pokytis, 

+/- 

1. Darbo užmokesčiui ir soc. draudimui, iš viso: 347,7 395,6 47,9 

1.1. Darbo užmokestis 265,2 302,0 36,8 

1.2. Įnašai soc. draudimui 82,5 93,6 11,1 

2. Paslaugų naudojimas, iš viso: 259,8 306,8 47,0 

2.1. Šildymas 21,9 19,0 -2,9 

2.2. Elektros energija 8,4 8,9 0,5 

2.3. Šiukšlės 1,5 1,5 - 

2.4. Ryšių paslaugos 2,6 2,3 -0,3 

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

2.6. Apranga ir patalynė - - - 

2.7. Spaudiniai 0,2 0,3 0,1 

2.8. Kitos prekės 2,5 12,1 9,6 

2.9. Komandiruotės 0,5 - -0,5 

2.10. Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis 85,3 115,3 30,0 

2.11. Vandentiekis ir kanalizacija 1,7 1,9 0,2 

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

2.13. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 1,7 6,4 4,7 

2.14. Kvalifikacijos kėlimas - 0,4 0,4 

2.15. Kitos paslaugos 126,8 132,8 6,0 

3. Turto įsigijimas, iš viso: 38,2 10,3 -27,9 

3.1. Transporto priemonės 37,5 - -37,5 

3.2. Kitos mašinos ir įrenginiai 0,7 4,7 4,0 

3.3. 
Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės 

programinės įrangos licencijos 
- 5,6 5,6 

3.4. Kitas ilgalaikis materialusis turtas - - - 

3.5. Kitas nematerialus turtas - - - 

4. Socialinės išmokos, iš viso: 4,93 3,6 -1,33 

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

4.2. Socialinė parama pinigais 4,63 3,6 -1,03 

5. Kitos išlaidos, iš viso: 9,4 8,9 -0,5 

5.1. Kitiems einamiems tikslams 9,4 8,9 -0,5 

Iš viso: 660,0 725,2 65,16 

 

2015 metų faktinius asignavimus palyginus su 2016 metais, didžiausias pokytis pastebimas 

darbo užmokesčio bei socialinio draudimo ir miestų ir gyvenviečių viešojo ūkio išlaidų straipsniuose. 

Darbo užmokesčio bei socialinio draudimo padidėjimą įtakojo per 2016 metus du kartus teisės aktais 

didintas minimalaus atlyginimo dydis (įstaigoje didžioji dalis darbuotojų turi nustatytą minimalų mėnesinį 

darbo užmokesčio dydį). Miestų ir gyvenviečių viešojo ūkio išlaidų dydžio pasikeitimą įtakojo papildomai 

skirti asignavimai  miesto puošimui kalėdiniu laikotarpiu įsigytos dekoracijos. Kiti smulkūs pokyčiai: 

Kitų prekių išlaidų straipsnio suma padidėjo dėl papildomai įsigytų smulkių įrenginių (ūkinio 

inventoriaus) iš įstaigos uždirbamų pajamų už teikiamas paslaugas, reikalingų staliams parduodamai 

produkcijai gaminti.  

Per 2016 metus Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkyje ilgalaikio materialiojo turto 

nurašyta už 1 272,58 eurų. 2016 metais ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigyta už 10 321,34 



 

eurų: 2 kompiuteriai Nuklonas; Vibroplokštė Vp 16/44; 2 motorinės krūmapjovės FS410C; Motorinis 

pjūklas MS362; Kapinių  informacinės sistemos programa. 

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis per 2016 metus efektyviai naudojo įstaigai skirtus 

asignavimus, nuolatos stebėjo pinigų srautus ir pagal poreikį juos ekonomiškai perskirstė pagal išlaidų 

straipsnius, dėl to 2016 metų pabaigoje kreditorinis įsiskolinimas buvo 7,9 tūkstančiais eurų mažesnis nei 

metų pradžioje. 

 

Įsiskolinimai metų pradžiai ir pabaigai, tūkst. Eurų 

 

Eil. Nr. Įsiskolinimas 2016-01-01 2016-12-31 Pokytis, +/- 

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

1.1. Darbo užmokestis  - - - 

1.2. Paslaugų naudojimas (ryšiai, šiluma) 7,4 0,1 -7,3 

1.3. Atsiskaitymas su biudžetu - - - 

1.4. Sodrai 0,6 - -0,6 

2. Debetinis įsiskolinimas, iš  viso: 0,0 2,0 2,0 

 

2016 metais Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis vykdė viešuosius darbus pagal 

Savivaldybės tarybos patvirtintą Viešųjų darbų programą. Vykdant viešųjų darbų ir Ūkio infrastruktūros 

plėtros bei priežiūros programas, 2016 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 (2016 m. socialiai remtinoms 

šeimoms pristatyta 402,5 m3 malkų, (25 proc. daugiau nei 2015 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. 

Pagal Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus užduotis buvo atlikti 

šie darbai: 

Malkų perdavimas: 

1. Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus (Ratnyčios) parapijai perduota 17 m3 malkų 

pastato šildymui 

2. Neravų kaimo bendruomenei perduota 28 m3 malkų pastato šildymui. 

3. Druskininkų kultūros centrui perduota 0,5 m3 užgavėnių šventės laužui. 

4. Leipalingio miestelio bendruomenei, seniūnijai perduota 210 m3 malkų pastato šildymui 

5. Švendubrės kaimo bendruomenei perduota 20 m3 malkų  pastato šildymui. 

6. Stračiūnų bendruomenei perduota 16 m3 malkų pastato šildymui 

Malto (trupinto) betono skaldos perdavimas: 

1. Sodų bendrijai „Dainava“ perduota 10 tonų malto (trupinto) betono skaldos gatvės 

sutvarkymui 

2. UAB „Parama“ perduota 560 tonų malto (trupinto) betono skaldos privažiavimui prie 

Degėsių kaimo nuo kelio 2521 remontui ir 1115 tonų vietinės reikšmės kelio DR 0001 Randamonys-



 

Mašnyčios (Mašnyčių g.) Mašnyčių k., remontui; 1205 tonos malto (trupinto) betono skaldos vietinės 

reikšmės kelio DR 0001 Randamonys-Mašnyčios (Mašnyčių g.) Randamonių k., remontui; 1429 tonos  

malto (trupinto) betono skaldos, vietinės reikšmės kelio DR 1024 Stračiūnai-Barzdžiūnai remontui; 760 

tonų  malto (trupinto) betono skaldos vietinės reikšmės kelio DR 1057 Mizarų k. Smėlio g. remontui; 125 

tonų  vietinės reikšmės kelio DR 1024 Stračiūnai-Barzdžiūnai remontui  

3. Druskininkų „Saulės“ pagrindinei mokyklai perduota 7 tonos malto (trupinto) betono 

skaldos važiuojamosios dalies duobių išlyginimui. 

4. Jaskonių kaimo bendruomenei perduota 160 tonų malto (trupinto) betono skaldos 

Jotvingių g. dalies sutvarkymui. 

5. Viečiūnų seniūnijai perduota 100 tonų malto betono skaldos pramuštų vietų tvarkymui 

keliuose į Randamonių k. ir į Grūto k. Daugintų g. 

Įrengtos aikštelės, perduota pagaminta produkcija:  

1. Druskininkų lopšeliu-darželiu „Bitutė“ perduota 1 uždaroma smėlio dėžė ir 2 nameliai. 

2. Įrengta vaikų žaidimo aikštelė prie gyvenamojo namo Gardino g. 56 A. 

3. Lopšelio – darželio „Žibutė“ teritorijoje sporto aikštelės medinių bortelių įrengimui skirta: 

100 m lentų (storis 2,5 cm, plotis 20 cm), 128 m lentų (storis 3,0 cm, plotis 25 cm), 30 m kuoliukų-bruselių 

(50 cm x 50 cm) ir pagamintos 2 smėliadėžės. 

4. Druskininkų savivaldybės administracijos Leipalingio seniūnijos malkinės išplėtimui 

(Alėjos g. 30) skirta: 20 vnt. brusų (10x10x500), 40 vnt. gegnių (10x5x500), 30 vnt. lentų (15x2x500) ir 

24 vnt. lentų (10x2x500). 

5. Druskininkų savivaldybės administracijos Leipalingio seniūnijai perduota 2 buomai,      2 

svarstyklinės sūpuoklės, 2 švytuoklinės sūpuoklės ir 2 vaikų žaidimo nameliai. 

6. Pastatytas suoliukas prie Druskininkų Švc. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos namų 

įrengto „Knygų namelio“. 

7. Grūto kaimui: 2 pakabinamos sūpuoklės, 1 svarstyklinės sūpuoklės, 2 suoliukai. 

8. Jaskonių kaimui perduota: 1 pakabinamos sūpuoklės, 1 svarstyklinės sūpuoklės,             2 

suoliukai. 

9. Neravų kaimui perduota: 1 pavėsinė, 6 suoliukai, 3 šiukšliadėžės. 

10. Švendubrės kaimui perduota: 1 pakabinamos sūpuoklės, 1 svarstyklinės sūpuoklės,      1 

pavėsinė, 4 suoliukai, 4 šiukšliadėžės, 1 medinės karstyklės, 1 namelis. 

11. Viečiūnų kaimui perduota: 2 pakabinamos sūpuoklės, 2 svarstyklinės sūpuoklės, 1 

pavėsinė, 9 suoliukai, 6 šiukšliadėžės, 1 medinės karstyklės, 1 namelis, 1 buomas, 2 uždengiamos smėlio 

dėžės. 

12. Įrengta smėlio dėžė prie Veisiejų g. 9 namo vaikų žaidimo aikštelėje. 

13. Prie Medicininės slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus pastatyti 3 lauko suoliukai. 

14. Kempinge tribūnoms įrengti skirta lentų: išmatavimai 30x300x3080 - 16 vnt., 

30x300x2000 - 32 vnt., 30x45x3080 -32 vnt., 30x200x930 - 96 vnt., 30x200x490,5 - 32 vnt. 

15. Kempingui pagaminti 12 stalų ir 27 suolai. 

16. Lopšeliui-darželiui „Žibutė“ perduotas mažas namelis su tiltuku, švytuoklinės sūpynės, 

svarstyklinės supynės ir 2 mediniai suoliukai žaidimų aikštelės atnaujinimui. 

17. Pagaminti 9 adresų (gatvių ir numeracijos) žemėlapių stendai. 

18. Druskininkų lopšeliui - darželiui „Bitutė“ perduotas naujas medinis namelis. 

19. Leipalingio seniūnijos gyvenamosiose vietovėse įrengtos trys skelbimų lentos ir skirta 

esamų skelbimų lentų remontui 20 vnt. dvigubo pjovimo obliuotų lentų (11x25x5000). 

20. Viečiūnų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ teritorijoje 

įrengta vaikų žaidimo aikštelė. 

21. Prie Viečiūnų pagrindinės mokyklos ugdymo skyriaus „Linelis“, mokyklos teritorijoje, 

įrengtos 4 smėlio dėžes vaikams ir 4 suoliukai. 

22. Pagaminti 3 stendai (atramos aukštis - 1,4 m, lentelės parametrai - 29,7x21 cm.). 

Skirtas transportas ir darbininkai: 

1. Perkraustyti Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biurą iš M. K. Čiurlionio g. 

82 į Veisiejų g. 17. 



 

2. Parvežti mineralinį vandenį iš UAB „Akvavita“ (Neravų g. 100, Viečiūnai) į Druskininkų 

jaunimo užimtumo centrą (Veisiejų g. 17, Druskininkai). 

3. Skirtas savivartis automobilis kompostinės žemės parvežimui iš atliekų surinkimo 

aikštelės esančios Gardino gatvėje į Druskininkų „Ryto“ gimnaziją. 

4. Lovų pervežimui iš VšĮ Druskininkų Ligoninė į Druskininkų savivaldybės Socialinių 

paslaugų centro Leipalingio skyrių. 

5. Nuvežti reikalingą inventorių Druskininkų kurorto šventės metu. 

6. Lapų ir šiukšlių išvežimui iš K. Dineikos parko. 

7. Skirta pervežti iš Savivaldybės socialinio būsto (patalpų adresas Gardino g. 23-69) 

reikalingus apyvokos daiktus į Jaskonių kaimą ir Šiltnamių g. 

8. Skirtas krovininis automobilis gelžbetoninių žiedų parvežimui iš Druskininkų į 

Leipalingio miestelį. 

9. Skirtas transportas pervežti baldus iš Druskininkų i Leipalingio miestelį. 

10. Skirtas transportas stambiagabaričių atliekų išvežimui iš Vytauto g. 14 ir Vytauto g. 23. 

Sutvarkytos teritorijos, šaligatviai: 

1. Sutvarkyta teritorija ir demontuotas pradėtas statyti sandėliukas už daugiabučio namo 

(Vytauto g. 47). 

2. Suremontuotas esamas ir įrengtas naujas šaligatvis prie daugiabučių gyvenamųjų namų 

(M. K. Čiurlionio g. 84 ir 88, Druskininkai). 

3. Įrengti akmenimis grįsti laiptai link šaltinio šalia Ratnyčios upės, Ratnyčioje. 

4. Perdažyti suoliukai ir šiukšliadėžes Vijūnėlės parke. 

5. Įrengtas privažiavimas į Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos vidinį kiemą. 

6. Praplatinti takai ir įrengta lauko akmenų danga Vijūnėlės parke. 

7. Sutvarkytos šaligatvių dangos prie gyvenamųjų namų įrengtų stovėjimo aikštelių        

(M.K. Čiurlionio g. 93, Druskininkų g. 10 ir 16). 

8. Sutvarkyta takų, aikštelių, laiptų pakopų klinkerio trinkelių danga Gydyklų parke. 

9. Sutvarkyti suolai ir įrengtų takų danga Sveikatingumo parke. 

10. Sutvarkytas Ateities g. 9 namo vejos pakraštys, įrėmintas cementiniu borteliu. 

11. Sutvarkytas žemės sklypas, esantis adresu Žalioji g. 32. 

12. Skirta 32 m2 naudotų betoninių šaligatvio plytelių Baravykų gatvės šaligatvio atstatymo 

darbams. 

13. Išardyta ir išvežta esama betoninė monolitinė danga, buvusi Vilniaus alėjos atkarpoje 

ties Vilniaus al. 18, Druskininkuose. Atvežta naujos dangos paklojimui naujos trinkelės. 

14. Skirta naudotų plytelių 25,7 m2 (plytelių matmenys 33x33 cm) šaligatvio sutvarkymui 

prie atnaujinamo (modernizuojamo) daugiabučio namo M.K. Čiurlionio g. 83.  

Kiti darbai: 

1. Druskininkų kultūros centro organizuojamoje Užgavėnių šventėje buvo pastatyta 

laužavietė ir sukrautas laužas, atvežtas puodas ir stovas, padėta atvežti šiaudų skulptūras. 

2. Skirta 9 vnt. gelžbetonių plokščių (1,5x0,9 m.), atlikti darbai adresu: Mizarų kelias 4, 

Druskininkai. 

3. Perduota UAB „Druskininkų komunaliniam ūkiui“ 2 vnt. šviestuvų OUS-150W 

4. Priimta iš rangovų UAB „Parama“ ir UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ laikinam 

saugojimui naudotas liekamąsias medžiagas, tinkamas tolesniam panaudojimui. 

5. Laikinai priimta saugojimui 6.5 t biologinio preparato „VectoBac.. 

6. Skirta UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ 200 vnt. naudotų betoninių plytelių 

(30cmx30cm) Vilniaus al. tinklų remonto darbams 

7. Išvežtos šiukšles iš Antakalnio g. 14-6 sandėliuko. 

8. Išmontuoti skelbimų stendai mieste. 

9. Atvežta ir sumontuota scena prie Druskonio ežero Bardų festivalio metu. 

10. Skirta ir atvežta 20 m2 naudotų plytelių (50x50) šaligatvio atstatymui prie Vilniaus al. 4 

renovuoto daugiabučio gyvenamojo namo. 

11. Pramogų aikštėje pastatytas ir prižiūrėtas laužas Joninių šventės metu.  



 

12. Pastatyta scena prie Leipalingio dvaro bei Stračiūnuose pastatyta pakyla be stogo Joninių 

šventės metu. 

13. Pastatyta scena Oninių šventės metu prie Leipalingio dvaro. 

14. Atlikti remonto darbai teritorijoje Verpėjų g. 22, Viečiūnuose. 

15. Pastatyti du scenos fragmentai su laipteliais, kurioje dalyviai demonstravo parodomąsias 

programas, tautodailės darbų mugėje.  

 

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis 2016 metais teikė mokamas paslaugas 

juridiniams ir fiziniams asmenims pagal Druskininkų savivaldybės tarybos patvirtintas kainas 

 

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, per 2016 m. gauta 43,0 tūkst. eurų papildomų pajamų įstaigos 

veiklos tikslams įgyvendinti (30 procentų daugiau nei 2015 metais). 

Teikdamas mokamas paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims, Paslaugų ūkis išduoda 

pažymas apie palaidotus asmenis (2016 m. išduotos 7  pažymos), 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 

pat buvo įsigyta įrankių ir medžiagų įstaigos veiklos vykdymui. 

 

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis 2016 m. prižiūrėjo bei tvarkė Druskininkų miesto, 

Gerdašių ir Leipalingio kapines 

 

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio prižiūrimose kapinėse 2016 metais palaidota    270 

žmonių: Druskininkų kapinėse Ratnyčioje (Veikiančiose kapinėse), Druskininkų senosiose kapinėse 

(riboto naudojimo), Ratnyčios senosiose kapinėse (riboto naudojimo) – 188, Leipalingio kapinėse – 77, 



 

Gerdašių kapinėse – 5. Pildomi ir saugomi laidojimo ir kapaviečių statinių registravimo žurnalai. Įstaiga 

taip pat prižiūri ir tvarko įžymių žmonių, karių, partizanų, lenkų, žydų kapus. 

 

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis organizuoja Druskininkų savivaldybės gyventojų telkimą 

visuomenei naudingai veiklai pagal Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos 

skyriaus siuntimus 

 

Per 2016 metus buvo 796 gyventojai, atlikę visuomenei naudingus darbus. 2016 m., lyginant 

su 2015 m., gyventojų, atlikusių visuomenei naudingą veiklą, skaičius sumažėjo 236          (2015 metais 

visuomenei naudingus darbus atliko 1032 gyventojai). 2016 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 

 

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis administruoja Leipalingio ugniagesių komandos darbą 

 

2016 metais Leipalingio ugniagesių komanda buvo išvykusi į gaisrus, gelbėjimo darbus ir 

apmokymus 62 kartus, iš jų: į gaisrus gyvenamajame sektoriuje - 34 kartas, į gaisro vietas atviroje 

teritorijoje – 7, į gelbėjimo darbus – 9, į kitus darbus - 6, į pratybas – 6 kartus. Iš viso užgesinta              9 

gaisrai. 

 

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. 

 

VII. PROGNOZĖS 

 

Paslaugų ūkis 2017 metais užtikrins įstaigos nuostatuose numatytų pagrindinių veiklos tikslų 

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

paslaugas) ir priskirtų funkcijų įgyvendinimą. 

_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


