
 
 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DRUSKININKŲ JAUNIMO UŽIMTUMO 

CENTRO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 

 

2018 m.  balandžio 26 d. Nr. T1-80 

Druskininkai 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio  2 dalies 19 

punktu, Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymo 12 straipsniu bei remdamasi Druskininkų 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. 

rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T1-115 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento 

tvirtinimo“ IV skyriaus 156 punktu, Druskininkų savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a, 

pritarti viešosios įstaigos Druskininkų jaunimo užimtumo centro 2017 metų veiklos 

ataskaitai (pridedama). 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,      Linas Urmanavičius 

pavaduojantis savivaldybės merą          

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRITARTA    

Druskininkų savivaldybės tarybos 

2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T1-80 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DRUSKININKŲ JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO 2017 M.  

VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Viešoji įstaiga Druskininkų jaunimo užimtumo centras (toliau – Druskininkų JUC) yra 

Viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka 1998 m. įsteigtas pelno nesiekiantis civilinės atsakomybės 

viešasis juridinis asmuo, neturintis savarankiškų filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įstaigų. 

Įstaigos   tikslas – dirbant atviro darbo  principu  įtraukti jaunimą į socialiai reikšmingą veiklą,  

didinti jaunimo integraciją į visuomenę. 

Druskininkų JUC kapitalas  – 1989,62 Eur, kuris yra suformuotas iš dalininko įnašo. 

Druskininkų savivaldybės taryba yra vienintelė dalininkė, kuriai priklauso visas 1989,62  Eur 

įnašas. 

Įstaiga  įsikūrusi adresu – Veisiejų g. 17, Druskininkai.  Druskininkų JUC yra vidaus ir 

lauko erdvės,  pritaikytos įvairiems jaunimo poreikiams.  

Pagrindinė įstaigos veiklos kryptis – jaunimo įtraukimas į aktyvią visuomeninę, 

laisvalaikio veiklą, vadovaujantis savanoriškumo, savarankiškumo principais. Jauniems žmonėms  

sudaromos galimybės įvairiose veiklose išbandyti save, išmokti bendrauti ir bendradarbiauti: per 

praktinę veiklą kuriamas jų patyrimas, formuojami socialiniai įgūdžiai, sprendžiamos jų problemos.  

Didelis dėmesys skiriamas nemotyvuotos asmenybės ugdymui, socialinės atskirties 

mažinimui.  

Įstaigoje dirbantys darbuotojai 

 

2017 m.  Druskininkų JUC dirbo 10 darbuotojų: direktorė (1 etatas), pavaduotojas (1 

etatas), finansininkė (1 etatas), jaunimo darbuotojas (1 etatas), renginių organizatorius (1 etatas), 

projektų koordinatorius (1 etatas), šviesos ir vaizdo operatorius (1 etatas), garso operatorius (1 

etatas), JGI koordinatorius (1 etatas), valytoja (1 etatas).  

Direktorius koordinuoja ir atsako už  įstaigos veiklą, atstovauja Druskininkų JUC valstybės 

valdžios, valdymo institucijose, teismuose, posėdžiuose, pasitarimuose, derybose ir kt. 

Direktoriaus pavaduotojas vykdo Druskininkų JUC įstatuose ir pareigybės aprašyme  

numatytą veiklą ir padeda direktoriui organizuoti šios įstaigos darbą. 

Finansininkas organizuoja įstaigos buhalterinę apskaitą, rengia finansinius planus, 

analizuoja finansinę bei ūkinę Druskininkų JUC veiklą, dalyvauja rengiant projektus, ruošia 

projektų ataskaitas. 

Jaunimo darbuotojas nustato ir įvertina jaunimo poreikius, užtikrina saugią aplinką ir  

teikia informaciją žiniasklaidai, atnaujina informaciją  Druskininkų JUC informacinėje sistemoje. 

Renginių organizatorius organizuoja bei koordinuoja jaunimui skirtus renginius, 

bendradarbiauja organizuojant renginius su Druskininkų savivaldybės įstaigomis, atstovauja 

Druskininkų JUC savivaldybės renginiuose, susitikimuose ir kt., teikia informaciją žiniasklaidai, 

atnaujina informaciją  apie renginius Druskininkų JUC informacinėje sistemoje. 

Projektų koordinatorius inicijuoja, įgyvendina ir koordinuoja Druskininkų JUC  projektus, 

renka, sistemina, kaupia informaciją, atnaujina informaciją  apie projektus Druskininkų JUC 

informacinėje sistemoje. 

Šviesos ir vaizdo operatorius užtikrina Druskininkų JUC techninės įrangos veikimą,  

sistemingai rūpinasi jos savalaikiu remontu, profilaktine priežiūra, konsultuoja jaunimą renginių 

įgarsinimo, apšvietimo ir kt. klausimais. 



Garso operatorius užtikrina Druskininkų JUC techninės įrangos veikimą,  sistemingai 

rūpinasi jos savalaikiu remontu, profilaktine priežiūra, renka muzikuojantį jaunimą, kartu su 

jaunimu kuria, groja, konsultuoja įgarsinimo ir kt. klausimais. 

JGI koordinatorė rūpinasi neaktyvių NEET – niekur nedirbančių, nesimokančių  ir 

mokymuose nedalyvaujančių jaunuolių suradimu, atpažinimu, informavimu apie dalyvavimo  

galimybes bei  poreikių nustatymu,  integracija į darbo rinką, švietimo sistemą, įtraukimu į 

savanorišką veiklą. 

Valytoja prižiūri ir atsako už švarą Druskininkų JUC. 

Dirbant su skirtingų poreikių jaunimu, organizuojant  įvairias veiklas, renginius, šventes, 

svarbu nuolat tobulinti profesines kompetencijas, įgyti naujų žinių bei įgūdžių.  Druskininkų JUC 

darbuotojai 2017 m. savo kvalifikaciją kėlė seminaruose, mokymuose, konferencijose, stažuotėse 

dėl darbo su jaunais žmonėmis specifikos. Dalyvauta: atvirų jaunimo centrų vadovų mokymuose; 

žmogiškųjų išteklių kompetencijų tobulinimo mokymuose; antikorupcinės aplinkos bei ją 

sudarančios korupcinės prevencijos, tarnybinės etikos, viešųjų ir privačių interesų derinimas 

mokymuose;  jaunimo darbuotojo psichohigienos mokymuose; emocinis intelektas. Raiška ir 

prasmė mokymuose; viešųjų įstaigų finansų valdymo mokymuose,  ir kitomis temomis.  

 

II. 2017 METŲ VEIKLA 

 

2017 m. Druskininkų JUC įgyvendino Druskininkų savivaldybės 2015-2017 metų 

strateginio veiklos plano 01 tikslo  „Įgyvendinti jaunimo politiką Druskininkų savivaldybėje“ 01 

uždavinio „Užtikrinti vaikų ir jaunimo laisvalaikio įvairovę, sudarant galimybes atsiskleisti 

individualiems gebėjimams“  01 priemonę „Jaunimo užimtumo centro veiklos vykdymas“ ir 02 

priemonę „Jaunimo verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką programos vykdymas“ (9 

programa). 

Programos uždaviniai: 

1. Viešinti/pristatyti JUC veiklą. 

2. Informuoti jaunimą, teikti pagalbą 

3. Bendradarbiauti su socialiniais partneriais; 

4. Organizuoti jaunimo laisvalaikį įvairiomis formomis, sudaryti sąlygas savirealizacijai; 

5. Vykdyti projektinę veiklą (vietiniu, šalies, tarptautiniu mastu); 

6. Organizuoti neformalų jaunimo ugdymą, orientuotą į asmenybės ugdymą. 

Druskininkų JUC,  2017 m. įgyvendindamas numatytus uždavinius, siekė įtraukti daugiau 

jaunimo,  organizuoti įvairaus pobūdžio  veiklas bei projektus, sudaryti sąlygas neformalių grupių 

veiklai.  

2017 metais Druskininkų JUC  viso apsilankyta 11548  kartų, iš jų 7287 jaunimo nuo 14 

iki 29 metų.  435 sulaukėm individualių lankytojų. Nuolat Druskininkų JUC leidžiančių laiką 

jaunuolių  priskaičiuojama 160. Kadangi Druskininkų  JUC vyksta daug kultūros, sporto, 

sveikatinimo ir kitų bendruomeninių renginių, čia besilankančiųjų amžius – 10 – 60+  m. . 

Atsižvelgiant į jaunuolių poreikius, aktyviam laisvalaikiui pritaikyta lauko infrastruktūra,  

sudarytos sąlygos jaunimui naudotis riedučiais, riedlentėmis, BMX dviračiais, lauko ir stalo 

raketėmis. Viso sezono metu jomis naudotasi beveik 400 kartų.  

Viena svarbiausių 2017 JUC įgyvendinimo veiklų buvo Jaunimo verslumo ugdymo  ir  

integracijos į darbo rinką“ programa.   Į šios programos įgyvendinimą įsitraukė 36 verslo atstovai. 

Įmonės pagal veiklos kategorijas pasiskirstė taip: „prekyba ir smulki gamyba  bei apgyvendinimo ir 

viešbučių veikla“  sudarė 20 proc., „maitinimas“, „restoranų veikla“ sudarė 17 proc., „sveikatinimo 

veikla“– 12 proc., „švietimas ir turizmas“ – 7 proc.,  „aktyvus laisvalaikis ir ūkio bei aplinkos 

tvarkymas“ sudarė po 5 proc., „leidyba ir rinkodara“ – 3 proc.   

Programos metu įdarbinti 196 jaunuoliai, kurie   pagal amžių pasiskirstė taip: 14-16 metų – 

25 jaunuoliai, 16-18 metų -  81 jaunuolis,  18-29 metų  - 90 jaunuolių. 



2017 m. Druskininkų JUC toliau dirbo su jaunimu mobilaus darbo principu.  Jovaišių 

kaimo bendruomenėje lankytasi 8 kartus, Leipalingio bendruomenėje 4 kartus. Susitikimų metu 

sulaukta 169 jaunuolių (iš jų 38 individualūs lankytojai).  

 

 

2017 m. organizuoti renginiai, kt. iniciatyvos 

 

Veiklos specifika Dalyvavusių 

skaičius 

Įvykdytų 

veiklų 

skaičius 

Prevenciniai ir bendruomeniškumą skatinantys renginiai 

(Renginys „Gyvenk“, saugus pirotechnikos naudojimas, prekyba 

žmonėmis, saugaus interneto paskaita) 

429 4 

Informaciniai renginiai ir viešinimo veikla  
(Druskininkų JUC veiklų pristatymai mokykloms, jaunimo 

centrams, atvykusioms delegacijoms, užsienio partneriams). 

564 19 

Profesinio orientavimo renginiai  
(Įsidarbinimo Druskininkuose galimybės, popietė su kariuomene, 

kalvio bei slaugytojo profesijų pristatymas) 

361 4 

Diskotekos  

(10-13 metų vaikams ir 14-19 metų jaunimui) 

493 7 

Konkursai, akcijos 

(JUC protų karai, JUC stalo futbolo turnyrai,  Kraujo donorystės 

akcija; JUC čempionų lyga; Fifa’17 turnyras)  

364 12 

Filmų peržiūros, vakarai, naktys 247 9 

Žaidimai, vakarai, naktys 896 28 

Kiti Druskininkų JUC renginiai  
(Jaunimo diena; Druskininkų JUC 19-atas gimtadienis; Kalėdinis 

renginys; edukaciniai renginiai; ekstremalaus sporto festivalis 

„HolyPine2017“; tinklinio užsiėmimai; integruota technologijų 

pamoka; krepšinių rungtynių peržiūros; kūrybinės dirbtuvės 

„Ačiū“, In ir Jang koncepcija; makiažo pamoka, integruota anglų 

kalbos pamoka; kūrybinės dirbtuvės „Molio magija“) 

1097 37 

Susitikimai, paskaitos, diskusijos, mokymai 

(Diskusijos: su A. Tapinu, jus jaunimu apie JU veiklą; seimo 

pirmininku; R. Šapausku; G.Sviderskyte; H. Matkevičiumi 

Paskaita „Kuo renkuosi būti“, „Visi įrankiai manyje – kokie yra 

natūralūs būdai atsipalaiduoti?“; „Sveikos gyvensenos principai ir 

psichologinė sveikata kiekvienam“;  „Ko reikia jaunam žmogui“; 

„Stilinga paskaita“; „Jaunimo darbuotojas – kas tai? 

Seminaras „Specialistų iš Brandenburgo federalinės žemės ir 

Lietuvos pasikeitimas patirtimi“; „Lyderių laikas“;  

LEADER programos mokymai 

Susitikimai: kariuomenės, su fotografe Julia Baier; „Interact“ 

klubu. 

694 22 

Stovyklos vaikams 40 2 

Stovyklos jaunimui  

(savęs pažinimo)  

15 1 

Žygiai 17 1 

Klasių valandėlės  
(Viečiūnų pagrindinės mokyklos moksleiviams organizuota 1 

kartą, Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos mokiniams 5, 

305 17 



Druskininkų „Ryto“ gimnazijos mokiniams 2 kartus, Druskininkų 

„Saulės“ pagrindinės mokyklos mokiniams 7 kartus, Druskininkų 

Leipalingio mokyklos moksleiviams 2 kartus). 

Maisto gaminimo veikla 40 4 

Sporto renginiai  

(Kroketo, „Bočios“, Badmintono, Vikingų, Stalo teniso, Naktinio 

krepšinio, Futbolo turnyrai)  

319 7 

JUC dalyvavimas bendruomenės renginiuose 185 3 

VSB renginiai 273 9 

Kultūros centro nemokami renginiai  

(Vasario 16- osios  minėjimo šventė, Kovo 11 – osios  šventės 

minėjimas, Mokytojų dienos minėjimas, Medicinos darbuotojo 

diena, Kalėdinė šventė meno mėgėjams, kalėdinė šventė 

vaikams,). 

1035 6 

Įvairių organizacijų nemokami, mokami renginiai 

(Šokių šventės, minėjimai, susitikimai, pristatymai ir kt.) 

4023 41 

 

 

Projektinė veikla 

 

2017 metais Druskininkų JUC įgyvendino ir savivaldybės jaunimą įtraukė į 10  projektų:  

1. Įgyvendinamas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos projektas „Atrask save“. Projekto metu Druskininkų JUC įsteigtas  papildomas JGI 

koordinatoriaus etatas.  Per 2017 metus į projekto veiklas įtraukti 65 dalyviai, iš jų 58 dalyviams 

sudaryti individualūs veiklos planai: 25 įsidarbino, 12 (re)integruoti į švietimo sistemą, 5 

savanoriavo, 7 dalyviai nusiųsti į Darbo biržą kurti verslo plano ir ketinantys susikurti sau darbo 

vietą, 5 atsisakė dalyvauti projekte, 9 įgyvendino IVP, tačiau kokybiško pasiūlymo negavo, 2 

neatitiko kriterijų. Projektui 2017 metais skirtas 10319,69 eurų finansavimas 

2. Įgyvendintas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos finansuotas projektas „JUC- visada esi laukiamas“, kurio metu vykdytos stovyklos, 

žygiai, filmų peržiūros, kūrybinės dirbtuvės, klasių valandėlės, maisto gaminimo užsiėmimai, stalo 

žaidimų vakarai, edukaciniai užsiėmimai, pažintinė išvyka, nupirkti žaidimai, žurnalai. Projektui 

skirtas 5000 eurų finansavimas. Iš viso projekte dalyvavo 2547 dalyviai, iš jų 435 individualių 

lankytojų. Projekto metu įvykdytos 152 skirtingos veiklos. 

3. Įgyvendinta neformaliojo švietimo  programa mokinių atostogų metu „Vasara JUC-

e“,  kuriai finansavimas skirtas Druskininkų savivaldybės. Stovyklos metu vaikai ir jaunimas (10-13 

metų) išbandė sporto, meno, kūrybos užsiėmimus, dalyvavo edukacinėse programose, žaidė įvairius 

stalo žaidimus. Stovykloje dalyvavo 40 vaikų ir jaunimo, 4 vadovai. Stovyklai skirtas 2750 eurų 

finansavimas. 

4. Įgyvendintas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto finansuotas projektas „Ekstremalaus 

sporto festivalis“. Projekto pagrindinis tikslas – organizuoti sporto šventę visai  miesto 

bendruomenei. Į projektą įsitraukė 230 žmonių. Projektui skirtas  100 eurų finansavimas, iš rėmėjų 

gauta finansavimo suma 806 eurų. 

5. Įgyvendintas Druskininkų savivaldybės sveikatos Visuomenės sveikatos rėmimo 

programos projektas „PsichoImuno“. Projekto tikslas – sustiprinti jaunuolių psichologinį imunitetą 

prieš neigiamą išorinės komunikacijos poveikį. Projekto metu susipažinta su Panaroje esančią Pilnų 

Namų Bendruomenę, Vilniaus Krizių įveikimo centru, organizuoti susitikimai su psichologu, 

vykdyti Rytų kovos menų Aikido mokymai. Į projekto veiklas įsitraukė 50 jaunų žmonių. Projektui 

skirtas 2000 eurų finansavimas. 

6. Įgyvendintas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektas „Žaidimų 

pandemija“. Projekto metu Druskininkų JUC žaidimų klubo komanda skleidė stalo žaidimų virusą 

Dainavos krašte ir aplankė 9 skirtingas įstaigas, vykdė stalo žaidimų ekspedicijas bei kūrė naujų 



stalo žaidimų prototipus. Projektui skirtas 3930 eurų finansavimas, į projekto veiklas įsitraukė 100 

jaunuolių ir 10 kūrybinės komandos narių.  

7. Kartu su Norvegijos, Suomijos ir Olandijos partneriais  įgyvendinti programos Erasmus + 

jaunimo mainai pavadinimu „Muzika nesityčioja“ (Music does not buly) kurie vyko Norvegijoje, 

Mjondalen mieste. Mainų metu  20 jaunuolių muzikos temoje gvildeno labai svarbią patyčių temą. 

Mainuose dalyvavo 5 Druskininkų savivaldybės jaunuoliai bei 2 vadovai- Druskininkų JUC 

darbuotojai. 

8.  Kartu su Gruzijos, Armėnijos, Švedijos partneriais įgyvendinti programos Erasmus + 

jaunimo mainai pavadinimu „Veikti Žaliai“ (Go Green), kurie vyko Gruzijoje, Kabuleti mieste. 

Mainų metu 32 jaunimo žmonės gilinosi į ekologines problemas. Mainuose dalyvavo 7 Druskininkų 

savivaldybės jaunuoliai ir Druskininkų jaunimo užimtumo centro darbuotojas. 

9. Kartu su Kipro, Rumunijos, Turkijos, Vengrijos, Lenkijos, Lietuvos ir Maltos tarptautinio 

tinklo organizacijomis vykdytas projektas „Listening, Sharing, Broaden your Horizons“. 2017 

metais Kipre organizuoti mokymai jaunimo darbuotojams. Šiame projekte dalyvavo 1 Druskininkų 

JUC darbuotojas. 

10. Kartu su Jungtine Karalyste, Rumunija, Lietuva, Italija, Ispanija, Bulgarija, Lenkija, 

Slovakija, Kroatija vykdyti tarptautiniai jaunimo darbuotojų mokymai „Sportas tvariam 

Vystymuisi“ (Sport for Sustainable Development). Organizuotuose mokymuose Bulgarijoje, 2017 

m. balandžio 18-24 d., bei tęstiniuose mokymuose Ispanijoje spalio  1-8 d. dalyvavo Druskininkų 

JUC renginių organizatorius bei 2 Druskininkų savivaldybės jaunuoliai. 

 

Jaunimo klubai, neformalios grupės,  būreliai  

 

Druskininkų JUC darbuotojų iniciatyva bei atsižvelgiant į jaunimo poreikius 2017 metais 

inicijuoti  9 klubai. Jų veiklose  dalyvavo 80 jaunuolių.  

 

Neformalios grupės, klubai 

Pavadinimas Narių skaičius, 

amžius 

Veiklos pobūdis 

Renginių klubas. 15 narių, 13-18 m. Klubas skirtas visiems besidomintiems renginiais – 

nuo idėjos sukūrimo iki jos įgyvendinimo, nuo 

scenarijaus sukūrimo iki scenografijos gamybos, nuo 

renginio vedimo iki pasirodymo scenoje sukūrimo. 

Ekstremalus 

klubas 

„motociklai“ 

18-29 metai Klubas skirtas jaunimui norintiems išmokti 

ekstremaliai važiuoti motorine transporto priemone 

Baltų kultūros 

klubas „Aistava“ 

8 nariai, 14-23 m. Klubas skirtas jaunimui neabejingiems baltų kultūrai. 

Pagrindinė klubo idėja buvo teikti paraišką kultūros 

tarybai dėl senosios kultūros puoselėjimo ir 

atgaivinimo Druskininkų savivaldybėje. 

„The pink 

project“ 

6 nariai, 14-19 m. Muzikinis projektas. Muzikinės grupės veikla.  

„Unknow artist“ 4 nariai, 16-18 m. Muzikinė grupė. Muzikinės grupės veikla. 

Didžėjų klubas 4 nariai, 14-16 m. Pagrindinė veikla šviesos ir pulto panaudojimas, 

muzikinių dainų paieška, perdėliojimas, 

panaudojimas.  

Žaidimų klubas 20 narių komanda,  

14-25 m. 

Klubas skirtas mėgstantiems žaisti, galvoti, dėlioti. 

Žaidimas – tai mokymosi forma kurios metu jaunimas 

išbando komandinio darbo principus,  priiminėja 

loginius sprendimus, lavina vaizduotę, kūrybinį 

mąstymą.  

Diskotekų klubas 15 žmonių Ypatingą dėmesį skiria diskotekų tematikos 



komanda, 13-18 m. parinkimui, pasiruošimui, vedimui. Klubas ne tik kuria 

diskotekos scenarijus, dekoracijas, bet ir rūpinasi 

tvarka bei saugumu diskotekų metu.  

Klubas 

„Druskininkų 

Runners“ 

15 narių, 7-26 m. Pagrindinė klubo veikla  - kūno valdymas. Svarbiausia 

šioje veikloje – aistra, jėga, vikrumas, kontrolė, 

ištvermė.  

 

Bendradarbiavimas 

 

2017 m. Druskininkų JUC bendradarbiavimą vykdė 6 pagrindinėmis kryptimis: bendra 

projektinė veikla, renginiai,  ugdomoji jaunimo veikla, savanoriška veikla, viešinimas bei verslumo 

ugdymo ir integracijos į darbo rinką programa.   

 

Bendradarbiavimo 

kryptys 

Bendradarbiaujančios šalys 

Bendra projektinė veikla 1. Stalo žaidimo „Baltų žemė“ kūrybinė komanda „RogerRoger“ 

2. Marijampolės moksleivių kūrybos centras 

3. Vilkaviškio stalo žaidimų klubas „Visažiniukas“ 

4. Kybartų „Saulės“ progimnazija 

5. Lazdijų r. Savivaldybės viešoji biblioteka 

6. Varėnos švietimo centras 

7. Lazdijų r. Šventažerio mokykla 

8. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos 

9. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 

10. UAB „ETKC“ 

11. VšĮ „Tėviškės namai“ 

Bendri renginiai 1. Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų 

Dainavos apygardos 1-oji rinktinė  

2. Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 

3. VšĮ  Visagino atspindys 

4. Druskininkų savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras 

5. VšĮ Druskininkų ligoninė 

6. VŠĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras 

7. Druskininkų kultūros centras 

8. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas 

9. UAB RB RUTA model 

10. UAB VILNIAUS MODELIAI 

11. Viešoji įstaiga „Juoko kalvė“ 

12. Alytaus miesto teatras 

13. Druskininkų lopšelis – darželis „Žibutė“ 

14. Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras 

15. Druskininkų miesto „Rotary“ klubas 

Ugdomoji jaunimo 

veikla, jaunimo 

užimtumo priemonių 

įgyvendinimas 

1. Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras  

2. Druskininkų savivaldybės „Atgimimo“ mokykla 

3. Alytaus teritorinės darbo biržos Druskininkų skyrius 

4. Jovaišių kaimo bendruomenė 

5. AB „Eglės“ sanatorija 

6. Stalo žaidimo „Baltų žemė“ kūrybinė komanda „RogerRoger“ 

7. Marijampolės moksleivių kūrybos centras 

8. Vilkaviškio stalo žaidimų klubas „Visažiniukas“ 

9. Kybartų „Saulės“ progimnazija 



10. Lazdijų r. Savivaldybės viešoji biblioteka 

11. Varėnos švietimo centras 

Lazdijų r. Šventažerio mokykla 

Savanoriškos veiklos  1. VšĮ Druskininkų ligoninė 

2. VšĮ „Tėviškės namai“  

3. Druskininkų lopšelis – darželis „Žibutė“ 

Viešinimo 

bendradarbiavimo veikla 

1. VšĮ „Kantri medija“. 

Jaunimo verslumo ir 

integracijos į darbo rinką 

programa 

1. UAB HESONA 

2. UAB Druskininkų viešbutis „Pušynas“ 

3. UAB „STAMITA“ 

4. UAB „Draugystės sanatorija“ 

5. UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ 

6. UAB „Dzūkijos tvenkiniai“ 

7. UAB „Poilsis Druskininkuose“ 

8. UAB „Travel Technology“ 

9. VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras 

„Dainava“ 

10.  MB Vacys ir Vacys 

11.  UAB „DZŪKIJOS ARNIKA“ 

12.  UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ 

13.  UAB Vido malūnas 

14.  Druskininkų lopšelis – darželis „Žibutė“ 

15.  VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras 

16.  VšĮ „Kantri medija“ 

17.  UAB „TPL Technologies“ 

18.  Vilija Urbanavičienė (individuali veikla) 

19.  UAB „Grand SPA Lietuva“ 

20.  UAB Inkliuzija 

21.  UAB „JEREVAN“ 

22.  UAB Transeta Invest 

23.  Andželika Sukackienė (individuali veikla) 

24.  MB Kurorto vaikai 

25.  UAB „AD Transport“ 

26.  Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla 

27.  MB „Trinvesta“ 

28.  UAB „Argenti Axis ir Ko“ 

29.  UAB „Šventė Jums“ 

30.  Antano Vailionio ūkis 

31.  Almos Vilčinskienės ūkis 

32.  UAB „Linveda“ 

33.  UAB „Mirasta“ 

34.  MB Kuzavas, Babenskas ir partneriai 

35.  Druskininkų lopšelis-darželis „Bitutė“ 

36.  UAB „Raminora“ 

 

Informacijos leidyba ir platinimas 

 

Druskininkų JUC viešinimą vykdė šiomis kryptimis: 

1. Druskininkų JUC svetainėje. Per 2017 metus svetainė peržiūrėta 35909 kartų, naujų 

vartotojų 8237,  iš viso 16329 vartotojai. 84,3 proc. vartotojų yra pastovūs, 15,7 proc. -  nauji 



vartotojai. Visa informacija susijusi su Druskininkų JUC veikla talpinama interneto tinklapyje 

www.juc.lt. 

2. Socialinis tinklas Facebook. 2017 m. facebook.com/Druskininkų JUC puslapis pasipildė  

636   naujais nuolatiniais vartotojais, viso metų pabaigoje 3443 vartotojai: 96434 sudominti 

lankytojai (Engaged users). 

3. Plakatai ir lankstinukai. 2017 m.  leisti atskiroms iniciatyvoms, renginiams, projektams. 

4. Informacija apie įgyvendintus projektus, renginius, akcijas ir kitas veiklas buvo 

talpinama įvairiose interneto svetainėse: www.manodruskininkai.lt, www.youtube.com, 

www.zinauviska.lt  ir kituose tinklapiuose bei leidiniuose.  

5. Druskininkų JUC veikla, projektai, renginiai pristatyti Druskininkų savivaldybės 

švietimo įstaigose. 

 

IV. FINANSAVIMAS, APSKAITOS POLITIKA IR KONTROLĖ, TURTAS 

 

Druskininkų JUC apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų įstaigų apskaitą ir 

finansus.  

Druskininkų JUC finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Apskaita tvarkoma 

dvejybiniu įrašu naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą eurą. 

Druskininkų JUC balanse turtas įkainotas: 

1. Nematerialusis turtas – įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją; 

2. Ilgalaikis materialusis turtas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą; 

3. Atsargos – įsigijimo savikaina; 

4. Gautinos sumos – grynąja verte, atėmus abejotinas skolas. 

Druskininkų JUC  kapitalas – 1990 eurų,  kuris yra suformuotas iš dalininkų įnašų –290 

eurų ir ilgalaikio nekilnojamo turto -1700 eurų. Druskininkų savivaldybės taryba yra vienintelė 

dalininkė, kuriai priklauso visas 1990 eurų įnašas, jis 2017 m. pradžioje ir pabaigoje nesikeitė. 

Druskininkų JUC  yra pelno nesiekiantis, ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. 

Druskininkų JUC  direktorė – Aušra Nedzinskienė, finansininkė – Vida Bakevičienė. 

2017 m. pradžioje Druskininkų JUC sąrašuose buvo 9,5 etato,  pabaigoje – 10 etatų, dirbo 

10 darbuotojų.  

Druskininkų JUC įgyvendino Druskininkų savivaldybės 2016-2018 metų strateginio 

veiklos plano Įgyvendinti jaunimo politiką Druskininkų savivaldybėje 01 tikslo  „Įgyvendinti 

jaunimo politiką Druskininkų savivaldybėje“ 01 uždavinio „Užtikrinti vaikų ir jaunimo laisvalaikio 

įvairovę, sudarant galimybes atsiskleisti individualiems gebėjimams  01 priemonės „Jaunimo 

užimtumo centro veiklos vykdymas (JUC)“ įgyvendinimas bei 02 priemonės Paslaugų plėtros ir 

gerovės jaunimui didinimas“, finansuojamą iš Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšų, jai 

įgyvendinti buvo skirta 214400,00 eurų, įsisavinta 214400,00 eurų (2017 m. kovo 17 d. 

finansavimo sutartis Nr. 26-114- (7.7.). 

 

Druskininkų JUC gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus  

 

Pavadinimas Ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje 

Gauta 

 

Panaudota Grąžinta 

sutaupytas 

finansavimas 

Ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje 

Tikslinis finansavimas 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracijos 

0,00 214400,00 214400,00  0,00 

Tikslinis finansavimas 

Druskininkų 

savivaldybės 

 2000,00 2000,00  0,00 



administracijos 

Tikslinis finansavimas 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo 

centras 

 3930,00 3930,00  0,00 

Tikslinis finansavimas 

Socialinių paslaugų 

priežiūros 

departamento prie 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 

962,90 25000,00 15319,69  10643,21 

Kitas finansavimas ir 

parama 

15945,36 4399,80 7674,61  12670,55 

Panaudota dotacija 2498,34 0,00 1338,36  1159,98 

Iš viso 19406,60 249729,80 244662,66  24473,74 

 

Druskininkų JUC 2017 metais buvo mokami šie mokesčiai: garantinio fondo, įmokos 

Sodrai, gyventojų pajamų mokestis nuo su darbo santykiais susijusių pajamų. 

Įstaigos sąnaudos sudarė 247226,00 eurų, iš jų darbo užmokesčiui 101210,00  eurų. 

Viešosios įstaigos valdymo išlaidos sudarė 143680 eurų.  

Direktoriui  per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota darbo užmokesčio suma (su mokesčiais) 

18213,75 eurų, kitos išmokos direktoriui išmokėtos nebuvo.  

Įstaigos dalininkui ir patariamam kolegialiam organui – tarybai, išmokos per  2017 metus 

nebuvo mokamos.  

 

V. BAIGIAMOJI DALIS 

 

Įgyvendindamas 2017 m. veiklos planą Druskininkų JUC  prisidėjo prie Druskininkų 

savivaldybės nuoseklaus ir kokybiško jaunimo politikos įgyvendinimo, inicijuotomis veiklomis 

užpildė jaunimo laisvalaikį, kultūrinį miesto gyvenimą, sustiprėjo dalyvavusių jaunimo atstovų 

ryšiai, tarptautinis bendradarbiavimas. Lyginant su praėjusiais metais, pastebimas gausesnis 

bendruomenės įsitraukimas į JUC veiklą bei didesnis į Druskininkų JUC pirmą kartą atvykusių 

jaunuolių skaičius.  

 

 

 

_________________________ 

   

 

 

 

 


