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DRUSKININK Ų SAVIVALDYB ĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 
DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DRUSKININK Ų JAUNIMO UŽIMTUMO 
CENTRO DIREKTORIAUS ATASKAITAI APIE ĮSTAIGOS 2010 METŲ VEIKL Ą IR 

FINANSINĖS ATSKAITOMYB ĖS TVIRTINIMO 
 

2011 m. kovo 28 d. Nr. T1-64 
Druskininkai 

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio        

19 punktu, Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 5 dalimi, 12 straipsnio 1 dalimi ir remdamasi 
Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento IV skyriaus 142 punktu, Druskininkų 
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:  

1. Pritarti viešosios įstaigos Druskininkų jaunimo užimtumo centro direktoriaus 
2010 metų veiklos ataskaitai (pridedama).  

2. Patvirtinti viešosios įstaigos Druskininkų jaunimo užimtumo centro 2010 metų 
veiklos finansinę atskaitomybę (pridedama). 

 
 
 
 
Savivaldybės meras        Ričardas Malinauskas 
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PRITARTA 
Druskininkų savivaldybės tarybos 
2011 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T1-64 
 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DRUSKININK Ų JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO                   
2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 
I.  BENDROJI DALIS 

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

1998-03-06, kaip nepelno siekianti organizacija. JUC steigėjas – juridinis asmuo, Druskininkų 
savivaldybės taryba.  

Viešoji įstaiga įsikūrusi adresu – Veisiejų g.17, Druskininkuose. 
Pagrindinės veiklos sritys – jaunimo organizacijų veikla, meninė ir literatūrinė kūryba ir 

interpretacija, socialinė ir kita veikla. 
 

II.  2010 METŲ VEIKLA 
 

Programos tikslas - sudaryti sąlygas  formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jį 
integruoti į visuomenės gyvenimą. 

Programos uždaviniai: 
1. Propaguoti jaunimo neformalų ugdymąsi, pagrįstą savanoriško dalyvavimo ir 

savanoriškumo principais; 
2. Skatinti jaunimo kūrybinę – projektinę veiklą ir kurti jaunimo tradicijas; 
3. Organizuoti jaunimui, jaunimo vadovams, lyderiams naujų programų pristatymus, 

seminarus, mokymus, padedančius įgyti žinių, įgūdžių ir gebėjimų.   
4. Užmegzti naujus kontaktus su respublikiniais bei užsienio jaunimo centrais bei 

dalyvauti mokymuose, konferencijose, kuriose nagrinėjamos jaunimui aktualios problemos, kelti 
darbuotojų kvalifikaciją. 

Druskininkų JUC veikia kaip neformalaus ugdymo įstaiga. Jaunimas įtraukiamas į 
organizacijos veiklą, vadovaujantis savarankiškumo, savanoriškumo ir savivaldos principais. 
Jaunimui sudaroma galimybė išbandyti save, išmokti bendrauti ir bendradarbiauti. Per praktinę 
veiklą kuriamas  jų patyrimas, formuojami socialiniai įgūdžiai. Svarbiausią dėmesį skiriame 
aktyvios, iniciatyvios, gebančios imtis atsakomybės jaunos asmenybės ugdymui.  

2010 m. Druskininkų JUC dirbo 3 darbuotojai: direktorė (1 etatas), finansininkė (0,5 
etato), jaunimo veiklos ir projektų koordinatorius (1 etatas). 

Įgyvendinant programos uždavinius Druskininkų JUC 2010 m. savo veiklą vykdė šiomis 
kryptimis: 
 
Jaunimo iniciatyvinių grupių formavimas:  

1. JUC taryba. Tai iniciatyvinė jaunimo grupė, kurioje yra daugiau kaip 20 aktyvių 
Druskininkų savivaldybės jaunuolių nuo 13 iki 20 metų amžiaus. JUC taryba  prisideda prie 
Druskininkų jaunimo veiklos aktyvinimo, vykdant projektus, organizuojant laisvalaikį 
ir  realizuojant įvairias jaunimo iniciatyvas, renginius. VšĮ Druskininkų JUC organizavo tarybos 
nariams seminarus, kuriuose jie mokėsi formuluoti idėjas, rašyti projektus, susirasti rėmėjų 
veikloms organizuoti, bendrauti ir geriau pažinti  bendraamžius.  Taryba rinkosi 1 kartą per 
savaitę, o esant poreikiu ir dažniau.  

2. Merginų klubas. Susibūrusios 3 atskiros 14-19 metų merginų iniciatyvinės grupės 
rinkosi 3 kartus per savaitę. Iš esmės organizuojant merginų grupės veiklą buvo siekiama: 
stiprinti merginų pasitikėjimą savimi bei sąmoningumą; Išryškinti merginų stipriąsias puses; 
Suteikti merginoms galimybę atrasti savyje tai, kas teigiama, ir mokyti tuo pasinaudoti; Suteikti 
merginoms galimybę tobulėti, išreikšti save per šokį, muziką, teatrą, pokalbį, kūrybą ir kt.; 
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Dalyvaujant ir vadovaujant veiklai, mokyti merginas demokratijos; Padėti merginoms įveikti 
visus sunkumus, susijusius su paauglystės periodu. 

3. Neformali breiko komanda „The DESK crew“. Jaunimas savo tarpe jungia 12-26 
metų amžiaus jaunimą. Šios grupės pagrindinė užduotis – mokyti jaunimą breiko šokio. 
Jaunimas repetavo Socialinių paslaugų centre esančioje sporto salėje du, tris kartus per savaitę.   

 
Renginių, švenčių, akcijų, stovyklų, mokymų  organizavimas:  

1. Suorganizuotas rungtynės „Rogučių slalomas“. Jaunimas galėjo išbandyti esančio 
 kalno nuožulnumą bei slidumą.  

2. Paroda „Jaunimas profiliu“. Paroda buvo atidaryta 2010 m. vasario 4 d. Socialinių 
paslaugų centre. Parodoje pristatyti dailininko Sauliaus Rudziko karpiniai - Druskininkų jaunimo 
portretai. 

3. Dalyvavome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos šventinėje eisenoje 
Vilniuje.  

4.  Suorganizuota maisto ruošimo pamokėlė. Jos metu virėjas Augustinas demonstravo 
kaip pasigaminti itališką desertą bei egzotiškas salotas. 

5. Suorganizuotas pažintinis vizitas  Druskininkuose. Pažintinio vizito metu pristatytas 
Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo per sieną Smulkių projektų fondo finansuotas projektas 
„ART-EXPLORE-ADVENTURE“, dalintasi patirtimi, sukonkretintos jaunimo mainų veiklos, 
bendradarbiavimo būdai.  

6. Jaunimo užimtumo centrui – 12 metų. Renginys vyko Druskininkų savivaldybės 
Socialinių paslaugų centre. Gimtadienio metu visoms Druskininkų jaunimo užimtumo centre 
veikiančioms iniciatyvinės grupėms buvo suteikta galimybė prisistatyti, pasireikšti kūrybinėse 
interpretacijose, sudalyvauti grupiniuose, komandiniuose žaidimuose ir linksmai praleisti laiką.  

7.  Suorganizuota „Sūri pamoka pas skulptorių“.  Druskininkų jaunimo užimtumo 
centro jaunimas aplankė Česnuliavičių šeimyną, kitaip vadinamą „Sūrenio šeimą“. Kiekvienas 
jaunuolis turėjo galimybę nulipdyti sūrų suvenyrą. 

8. Prisijungėme prie akcijos „Darom‘2010“ rengimo ir įvykdymo. 2010 m. balandžio 
17 d. prie visoje šalyje vykusios švarinimosi akcijos prisijungė ir aktyviausias miesto jaunimas. 

9. Vykome į „Sėkmės mokyklos“ organizuotą konferenciją „Įkvėpk. Žinok. Sukurk!“. 
Trimis įkvepiančiomis paskaitomis apie finansų valdymą, lyderystę ir viešojo kalbėjimo meną 
susidomėjo Druskininkų jaunimo užimtumo centro jaunuoliai. 

10. Dalyvavome jaunimo muzikos mainuose Lenkijoje. 20 jaunų žmonių grupė vyko į 
Jaunimo muzikos mainus, kurie įgyvendinti Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo per sieną 
programos projekto „ART-EXPLORE-ADVENTURE“.  

11. Suorganizuota popietė su Druskininkų menininku Alfonsu Šuliausku.  Menininkas 
pasidalino savo patirtimi bei žiniomis ne tik apie meną, bet ir keliones, minties galią, magiją. 

12. Suorganizuotas Jaunimo kūrybos vakaras skirtas Mamyčių dienai paminėti, vykęs 
Druskininkų M. K. Čiurlionio muzikos mokykloje. Organizuotas renginys buvo atgaiva muzikos 
ir poezijos mylėtojams.  

13. Suorganizuota popietė su dietologe Angele Asakavičiene. Popietės metu pristatyta 
kaip reikėtų derinti maistą, kiek kartų valgyti per dieną norint puikiai jaustis ir gerai atrodyti. 

14. Druskininkų kurorto šventės metu JUC iniciatyvinių grupių jaunimas dalyvavo 
šventinėje eisenoje „Gera kurti kartu“.   

15. Dalyvavome jaunimo tapybos ir drožinėjimo mainuose Lenkijoje. 22 jaunų žmonių 
grupė vyko į Jaunimo dailės mainus, kurie įgyvendinti Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo per 
sieną programos projekto „ART-EXPLORE-ADVENTURE“.  

16. Suorganizuotas jaunimo muzikos grupių festivalis „Foozas 2010“. Jaunimo muzikos 
grupių festivalyje dalyvavo 7 kolektyvai iš Druskininkų, Kuršėnų, Širvintų, Kauno, Vilniaus, 
Alytaus, Veisiejų. Pirmą kartą jaunimo muzikos grupių festivalyje grojo 2 suomių grupės 
„Scarecrow“ ir „Harha“. Miesto centre esančioje aikštėje vykęs koncertas patraukė svečių ir 
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miesto gyventojų dėmesį. Festivalio kompetentinga komisija išrinko geriausius, kurie buvo 
apdovanoti  Druskininkų JUC bei rėmėjų įsteigtais prizais.  

17. Suorganizuota jaunimo teatro stovykla Druskininkuose, kurios metu, 6 dienas,  40 
jaunų žmonių iš Druskininkų ir Punsko kūrė kiek kitokį Žalgirio Mūšį. Stovykla vyko 
įgyvendinant Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „ART-
EXPLORE-ADVENTURE“.  

18. Dalyvavome jaunimo fotografijos mainuose Lenkijoje. 18 jaunų žmonių grupė vyko į 
Jaunimo fotografijos mainus, kurie įgyvendinti Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo per sieną 
programos projekto „ART-EXPLORE-ADVENTURE“.  

19. Vasaros atostogų metu organizuoti jaunimo amatų (vilnos vėlimo, dekupažo bei 
karoliukų vėrimo) mokymo kursai. Kursų metu jaunimas išmoko pagrindinių vilnos vėlimo, 
dekupažo bei karoliukų modeliavimo darbų.  Iš viso kursuose dalyvavo 65 jauni dalyviai.  

20. Surengta bei atidaryta Mingailės Bakevičiūtės personalinė darbų paroda. Darbai 
pagaminti iš polistireninio putplasčio, audinių ir tapybos kompozicijos.  

21. Suorganizuota jaunimo menų diena Druskininkuose. Jos metu buvo organizuota 
jaunimo konferencija, atidarytos dvi skirtingos parodos: TAPYBA ir FOTOGRAFIJA. Dar kartą 
parodytas Lietuvos-Lenkijos jaunimo sukurtas spektaklis „Žalgirio mūšis“ bei išgirsta savaip 
aranžuota Lietuvos – Lenkijos jaunimo grupių (Sammagon, Ahmada, Acme) muzika – 
Druskininkų pramogų aikštėje. Jaunimo menų diena vyko įgyvendinant Lietuvos-Lenkijos 
bendradarbiavimo per sieną programos projektą „ART-EXPLORE-ADVENTURE“.  

22. Gatvės krepšinio turnyras „3X3“, kurių metu tarpusavyje varžėsi 9 susibūrusios 
krepšinio komandos. Geriausi apdovanoti Jaunimo užimtumo centro  ir rėmėjų įsteigtais prizais.  

23. Suorganizuota akcija apleistų kapų tvarkymas prieš vėlines. 2010 m. spalio 27 dieną 
Druskininkų jaunimo užimtumo centro 8 jaunų žmonių grupė prieš Vėlines kvietė prisidėti prie 
gražios iniciatyvos – apleistų kapų tvarkymo. Smagu, kad iniciatyva sulaukė pritarimo, ir viena 
moksleiviškų  atostogų popietė buvo praleista darant iš tiesų kilnų darbą.  

24. Mokymai jaunimo iniciatyvinėms grupėms. Rudens atostogų metu organizuotose 
mokymuose jaunimas gilinosi į komandinio darbo ypatumus.   

25. Suorganizuota seminaras - paskaita apie savanorystę „savo noru“.  Jurgita 
Brazauskaitė, 10 mėn. Prancūzijoje praleidusi mergina, papasakojo apie savo patirtį, darbą 
svečioje šalyje ir pristatė organizacijas,  besidomintiems savanoriško darbo Europoje 
galimybėmis. Šio susitikimo tikslas - supažindinti jaunus žmones su ES programa, kuri remia 
jaunimo mobilumą Europoje, skatina kultūrinį pažinimą bei populiarina neatlygintino darbo 
principus. 

26. Minint Pasaulinę jaunimo dieną  Druskininkų savivaldybės jaunimui buvo 
organizuotas renginys „Šaunusis penketukas“. Renginyje dėl šauniausios komandos titulo 
varžėsi  6 švietimo  įstaigų komandos – „Ryto“ gimnazijos, „Atgimimo“ vidurinės mokyklos, 
„Saulės“, Leipalingio, Viečiūnų pagrindinių mokyklų ir Druskininkų amatų mokyklos 
komandos, o jų palaikyti susirinko nemažai sirgalių. Nugalėtojai apdovanoti Druskininkų JUC ir 
rėmėjų įsteigtais prizais. 

27. Prisimenant Pasaulinę kovos su AIDS dieną organizuota akcija, kurios tikslas – 
atkreipti bendruomenės ir miesto svečių dėmesį į šią visuomeninę problemą. Druskininkų 
Kautros viename viešajame autobuse buvo įrengtas informacinis stendas. Vakare rodėme filmą 
„Amerikos istorija X“.  

28. Surengta tailandietiškų patiekalų gaminimo popietė.  Jos metu Druskininkuose 
gyvenanti ir dirbanti tailandietė Boot demonstravo mums kaip pasigaminti tuno salotas bei 
saldžiarūgštį faršą.  

29. Kalėdinio vakaro metu JUC iniciatyvinių grupių nariams (40 jaunimo atstovų), 
rėmėjams, globėjams, muzikantams įteikti 2011 metų Druskininkų JUC kalendoriai bei linksmai 
praleistas laikas.  
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Projektinė veikla.  
Vietiniai, regioniniai, tarptautiniai jaunimo projektai: 

1. Įgyvendintas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos finansuotas projektas  „Aš ESU. Aš GALIU. Aš TURIU“, kurio metu vykdyti 
jaunimo amatų mokymai vasaros atostogų metu. Projektui skirtas  4500 Lt finansavimas. Iš viso 
projekte dalyvavo 65 dalyviai.  

2. Įgyvendintas Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną Smulkiųjų projekto 
fondo finansuotas projektas  „ART – EXPLORE - ADVENTURE“ („MENAS – TYRINĖJIMAS 
– NUOTYKIS“). Projekto metu suorganizuotas pažintinis vizitas, vykęs Druskininkuose, 4 
skirtingos krypties jaunimo mainai (Druskininkuose ir Rodowoje (Lenkijoje)), jaunimo 
baigiamoji konferencija ir jaunimo menų diena Druskininkuose.  Projektui skirta suma 45440 
EUR (156895,24 Lt) . Iš viso projekte iš Lietuvos pusės dalyvavo 150 druskininkiečių. 

3. Pradėtas įgyvendinti Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną projektas 
„Pasienio kultūros infrastruktūros ir bendradarbiavimo tarp Druskininkų ir Augustavo 
plėtojimas“. Projekto trukmė 2010 rugsėjo mėn. – 2013 rugpjūčio mėn. Projekto metu Lietuvos 
pusėje bus rekonstruotas Druskininkų jaunimo užimtumo centro pastatas, vyks fotografijos 
stovykla, organizuota jaunimo parodos, jaunimo festivalis Druskininkuose. Projekto partneriai: 
Augustavo (Lenkija) savivaldybė, Augustavo (Lenkija) kultūros įstaiga, Druskininkų 
savivaldybė ir VšĮ Druskininkų jaunimo užimtumo centras. Iš viso projektui skirta 3 291 048,50 
EUR.  

 
Bendradarbiavimas  

2010 m. JUC bendradarbiavo ir kartu veiklą vykdė su: 
1. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro Dienos užimtumo centro  

vaikais ir jaunimu įtraukdami juos į projektinę JUC veiklą (bendradarbiavimo sutartis). 
2. Bendradarbiavome su Prancūzijos organizacija La Roche sur Yon. 

Bendradarbiavimo metu vykome į Prancūzijoje organizuotą partnerių susitikimą – seminarą.  Iš 
viso susitikime dalyvavo 6 šalys.  
 
 Informacijos leidyba ir platinama: 

1. Interneto svetainės palaikymas ir naujienų, projektų, renginių, iniciatyvinių grupių 
publikavimas, naujinimas www.juc.lt  

2. Išleisti plakatai, kalendoriai  ir kita atributika įgyvendinat projektus. 
3. Informaciją apie įgyvendintus projektus, renginius, akcijas ir kitas veiklas buvo 

aprašoma savaitraštyje „Druskonis“, reportažai rodomi Druskininkų regiono televizijoje bei 
publikuojama socialiniame tinklapyje www.facebook.com. 

4. Jaunimui aktuali informacija (konkursai, renginiai, mainai ir kt.)  siunčiama el. paštu, 
SMS žinutėmis.  

5. Išleistas 2011 metų kalendorius, kuriame atsispindi jaunimo veikos Druskininkuose.  
 
Įstaigos finansai bei apskaitos politika ir kontrolė 

VšĮ Druskininkų jaunimo užimtumo centras, vykdydamas savo veiklą, vadovaujasi 
Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, kitais 
poįstatyminiais teisės aktais, Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės 
administracijos direktoriaus įsakymais. Vadovaujantis šiais teisės aktais, VšĮ Druskininkų 
jaunimo užimtumo centre suformuota Apskaitos politika, kurioje apibrėžtos bendrosios 
nuostatos, įstaigos finansinės apskaitos bei mokamų mokesčių apskaičiavimo ir apskaitos 
vedimo, drausminės ir materialinės darbuotojų atsakomybės tvarkos, finansų kontrolės taisyklės. 
Savivaldybės biudžeto asignavimai įsisavinti efektyviai, taupiai ir pagal paskirtį.  
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Įstaigos finansavimas 
2010 m. Jaunimo užimtumo centrui buvo skirta 157000, Lt. iš savivaldybės biudžeto lėšų.  

Finansavimo šaltiniai Gauta Panaudota 
Druskinink ų savivaldybės taryba 157000 157000 
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 

4500 4500 

Lietuvos ir Lenkijos programos smulkių projektų 
fondas 

18650,37 18650,37 

Kiti finansavimo šaltiniai  453,56 453,56 
VISO: 180603,93 180603,93 

Mokesčiai. Buvo mokami  šie mokesčiai: garantinio fondo, įmokos Sodrai, gyventojų 
pajamų mokestis su darbo santykiais susiję pajamos. 

 
Įstaigos finansinės veiklos rodikliai (tūkst., Lt): 

2008 m. 250,50 Lt.  
2009 m. 314,32 Lt 
2010 m. 180,60 lt 

 
VšĮ Druskininkų JUC buhalterinė apskaita vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr.1K-372 patvirtintomis Pelno nesiekiančių 
ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis ir įstaigos patvirtinta apskaitos politika.  
 
Įstaigos turtas 

Ilgalaikis materialus turtas: 
Įstaigoje yra pagal panaudos sutartis gauto ilgalaikio materialaus turto, kurio vertė: 

324447,39 
Trumpalaikis turtas: 
2010 m.  trumpalaikio turto neįsigijome.  

 
III.  ĮSTAIGOS VEIKLOS PROGNOZ ĖS 

 
Savivaldybės tarybai skyrus įstaigos veiklos programai finansavimą, įgyvendinsime 

numatytus uždavinius. Paruošėme projektus jaunimo reikalų departamentui, ruošiame projektus 
Jaunimo tarptautinei bendradarbiavimo agentūrai. Esame pasirašę partnerystės deklaracijas su 
kitomis ES šalių jaunimo organizacijomis, todėl Druskininkų jaunimas turės galimybę dalyvauti 
įvairiuose tarptautiniuose renginiuose Lietuvoje, Europos Sąjungoje.  

Įgyvendinsime Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo per sieną projektą „Pasienio kultūros 
infrastruktūros ir bendradarbiavimo tarp Druskininkų ir Augustavo plėtojimas“. 

Skatiname jaunimą prisidėti prie jaunimo užimtumo veiklos organizavimo Druskininkų 
savivaldybėje.  

Dirbame ir dirbsime, ieškodami papildomų lėšų organizacijos numatytiems tikslams 
pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti.   
 

IV.  IŠVADOS 
Jaunimo užimtumo programos poveikis –  jaunimo projektai intelektualia veikla užpildė 

jaunimo laisvalaikį, kultūrinį miesto gyvenimą, sustiprėjo dalyvavusių jaunimo atstovų ryšiai, 
tarptautinis bendradarbiavimas.  

Finansinė atskaitomybė parodo viešosios įstaigos Druskininkų jaunimo užimtumo centro 
finansinę būklę ir 2010 m. veiklos rezultatus.  

___________________________ 
 


