
   
 

 

 

 
 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR VŠĮ DRUSKININKŲ 

JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATSKAITŲ 

 

 

2021 m. balandžio 1 d.  Nr. T1-53 

Druskininkai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 

19 punktu ir 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: 

1. Pritarti šių Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų 2020 metų veiklos ataskaitoms 

(pridedama): 

1.1. Druskininkų „Ryto“ gimnazijos; 

1.2. Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos; 

1.3. Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos; 

1.4. Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos; 

1.5. Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos; 

1.6. Druskininkų lopšelio-darželio „Bitutė“; 

1.7. Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“; 

1.8. Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos; 

1.9. Druskininkų sporto centro; 

1.10. Druskininkų švietimo centro. 

2. Pritarti VšĮ Druskininkų jaunimo užimtumo centro 2020 metų veiklos atskaitai 

(pridedama). 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras        Ričardas Malinauskas   

 

 

  



   
 

 

 

PRITARTA 

Druskininkų savivaldybės tarybos 

            2021 m. balandžio 1 d.  Nr. T1-53 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DRUSKININKŲ JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO 2020 M.  

VEIKLOS ATASKAITA 

 

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 

 

2020 m. Druskininkų JUC dirbo 9 darbuotojai: direktorius (1 etatas), direktoriaus 

pavaduotojas (1 etatas), finansininkas (1 etatas), jaunimo darbuotojas (2 etatai), renginių 

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

valytojas (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. 

Valytojas 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.  

Nacionalinio Darbo su Jaunimu forume „Ateik. Išgirsk. Dalinkis.“, kurį organizavo 

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kaip pranešėjai 

dalyvavo ir Druskininkų savivaldybės atstovai. Druskininkų JUC dalijosi apie bendruomeniškumo 

naudą atviro jaunimo centro gyvenime.   

Druskininkų JUC darbuotojai 2020 m. savo kvalifikaciją kėlė seminaruose, 

mokymuose, konferencijose, stažuotėse dėl darbo su jaunais žmonėmis specifikos. 1 darbuotojas 

dalyvavo savižudybių prevencijos mokymuose „Safetalk“, kurių metu įgijo žinių, kaip atpažinti 

žmones mąstančius apie savižudybę, kaip pradėti pokalbį apie savižudybę, kur nukreipti tęstinės 

pagalbos. 

Dalyvauta: socialinio darbo modulio programos mokymuose, kuriuose labai išsamiai 

aptarta darbo su jaunimu metodika, psichologijos, socialinio darbo aspektai, jaunimo neformaliojo 

ugdymo ir jaunimo politikos kryptys; Europos solidarumo korpuso koordinuojančių, siunčiančių 

ir priimančių organizacijų mokumuose; CPO LT elektroninės sistemos – Centralizuotų viešųjų 

pirkimų mokymuose; Antikorupcinės aplinkos kūrimo įstaigoje mokymuose; Jaunimo 

savanoriškos tarnybos bei jų kuratorių mokymuose; Centrinės projektų valdymo agentūros 

organizuojamuose mokymuose pareiškėjams, planuojantiems teikti paraiškas dėl Sporto rėmimo 

fondo finansuojamų Sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui. 

Dalintasi su kitais jaunimo centrais patirtimis, kaip pritraukti jaunimą į atvirą jaunimo centrą.  

Druskininkų JUC finansininkas dalyvavo Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų 

konsolidavimo informacinės sistemos (VSAKIS) mokymuose bei pelno nesiekiančių organizacijų 

apmokestinimas ir 2020 m. finansinės atskaitomybės dokumentų rengimo mokymuose.  

2020 metais Druskininkų JUC 2 darbuotojai vyko į partnerių susitikimą, 

Prancūzijoje, kurio metu 5 partnerės šalys aptarė pradedamą įgyvendinti Erasmus+ KA204 

strateginės partnerystės suaugusiųjų švietimo programos finansuotą projektą „TeachersWay – 

Teaching kid‘s different non-formal activities“ (liet. „Mokytojo kelias – Mokom vaikus, 

pasitelkiant neformalius metodus). 

 

2020 METŲ VEIKLA 

 

2020 metais Druskininkų JUC įgyvendino Druskininkų savivaldybės 2019–2021 

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“, 02 

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

programa), 03 priemonę „Jaunimo neformalių grupių iniciatyvų programos vykdymas“ (9 

programa), 04 priemonę „Jaunimo verslumo skatinimo ir ekonominio raštingumo ugdymo 

priemonės“ (9 programa). 

 

Programos uždaviniai: 

1. Viešinti / pristatyti Druskininkų 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.  

 

1 priemonės „Jaunimo užimtumo centro veiklos vykdymas“ įgyvendinimas bei 

pasiekti rezultatai:  

 

2020 metų balandžio mėnesį, siekiant išsiaiškinti jaunimo įsitraukimo į Druskininkų 

JUC veiklas, patraukliausius ir priimtiniausius informacijos kanalus, jaunimo dalyvavimą 



   
 

 

 

pilietiniuose procesuose ir nedalyvavimo priežastis – vykdyta jaunimo apklausa. Apklausoje 

dalyvavo 329 jaunuoliai. 

JUC veiklos viešinimas 

 

Druskininkų JUC viešinimą vykdė 5 pagrindinėmis viešinimo priemonėmis ir kiekvienai 

veiklai buvo kuriama atskira vaizdinė ir rašytinė medžiaga. Be išskirtų viešinimo priemonių, 

naudojamos ir socialinių partnerių, jaunimo organizacijų bei institucijų viešinimo platformos, kad 

Druskininkų JUC vykdomų veiklų sklaida būtų paviešinta.  

2020 metais vykdytos apklausos metu, išryškėjo, kad tarp visų jaunimo amžiaus grupių, 

dažniausiai jaunimas Druskininkų JUC veiklą stebėjo socialiniame tinkle Facebook paskyroje ir 

apie Druskininkų JUC sužinojo iš draugų. 14–19 metų jaunimas apie Druskininkų JUC veiklą 

sužinojo iš mokykloje vykdytų veikų, o vyresni 25-29 metų amžiaus apie Druskininkų JUC veiklas 

sužinojo iš socialinio tinklo Instagram bei Mano Druskininkų patalpintos informacijos. 

www.juc.lt  Per 2020 metus svetainė peržiūrėta 28515 kartų, 

8558 vartotojai. 8402 – nauji lankytojai. Per 

metus puslapyje įrašyti paskelbti 86 naujienų 

įrašai. Puslapio didžiausiais lankomumas vyko 

gegužės–birželio mėnesiais. Tokio populiarumo 

svetainė sulaukė galimai dėl pradėtos 

įgyvendinti Jaunimo verslumo ir integracijos į 

darbo rinką programos. Svetainėje talpinama 

svarbiausia informacija susijusi su Druskininkų 

jaunimo užimtumo centro programos 

įgyvendinimo vykdymu, įgyvendinamų projektų 

veikla bei dalijimąsi jaunimui ir tėvams svarbia 

informacija, kurią gauname iš kitų šaltinių.  

Socialiniame tinkle Facebook: 

https://www.facebook.com/DruskininkuJUC    

2020 m. pasipildė 446 naujais nuolatiniais 

vartotojais, viso metų pabaigoje 4891 vartotojai. 

Facebook paskyroje per metus sukurti 244 nauji 

įrašai, renginiai su išsamiais aprašymais, 

talpinami vaizdo ir video reportažai, vykdomos 

mini apklausos, dalijamasi aktualia jaunimui bei 

bendruomenei informacija. 

https://www.facebook.com/holypine.fest/ 2020 m. pasipildė 39 naujais nuolatiniais 

vartotojais, viso metų pabaigoje turėjome 663 

sekėjų. Per metus patalpinta 16 įrašų, kurie 

susiję su ekstremalaus sporto festivalio 

„HolyPine“ įgyvendinimu. 

Socialiniame tinkle Instagram: 

https://www.instagram.com/druskininku.juc/ 

2020 m. įtraukėme 139 naujų sekėjų, iš viso mus 

seka 559 vartotojai. Per metus patalpinti 43 

įrašai  

Šioje platformoje dažniausia keliami dienos 

įvykiai – nuotraukų ar trumpo vaizdo įrašų 

pavidalu. Per metus įkėlėme 116 įrašų (kartais 

per dieną jų buvo daugiau nei viena). Toks 

veiklų viešinimo būdas jaunimo tarpe yra 

populiarus ir viešinamos veiklos yra prieinamos 

didesnei auditorijai. 

Mano Druskininkai Druskininkų JUC per 2020 metus savaitraštyje 

„Mano Druskininkai“ informaciją talpino 22 

http://www.juc.lt/
https://www.facebook.com/DruskininkuJUC
https://www.facebook.com/holypine.fest/
https://www.instagram.com/druskininku.juc/


   
 

 

 

kartus. Ši viešinimo priemonė labiau skirta 

jaunimui, kurie domisi veikla, kas vyksta 

Druskininkuose laikraščio pavidale bei žinoma 

jaunuolių tėvams, globotiniams ar seneliams, 

kurie paragina savo vaikus ar anūkus atvykti į 

JUC ir dalyvauti siūlomose veiklose.  

 

Emocinis palaikymas, savanoriai 

Druskininkų JUC 2020 metais gegužės mėnesį prisijungė prie jaunimo informavimo 

ir  konsultavimo taško ir 43 jaunuolius konsultavo įvairias klausimais. Artėjant vasaros atostogoms 

dažniausiai konsultuota sritis – jaunimo galimybės įsidarbinti bei kitos aktualios temos jaunimui. 

Taip pat vyko individualūs pokalbiai ir konsultacijos, padedant jiems išspręsti kasdienybėje 

kylančius iššūkius ir sunkumus: nesutarimai su tėvais, draugais, mokymosi sunkumai, darbo 

paieška, priklausomybės, savęs pažinimas ir pan. sunkumai, kuriems išspręsti jaunuoliui reikalinga 

pagalba. Tai tęstinis ir tikslingas darbas, kurio metu jaunimo darbuotojai padeda jaunam žmogui 

suvokti esamą situaciją, ieškoti sprendimų, stiprinti pasitikėjimą savimi, suteikia įgūdžių kaip kurti 

pozityvius santykius su artimais žmonėmis, draugais. Visą procesą jaunimo darbuotojas domisi 

kaip jaunuoliui sekasi, ar situacija kinta, ar reikalinga papildoma kitų specialistų ar jauno žmogaus 

tėvų pagalba, įsitraukimas. 

2020 metais Druskininkų JUC kartu su asociacija „Padėkime vaikams“ ilgalaikei 

savonorystei, 6 mėn., 40 val. per mėnesį, priėmė 2 jaunus žmones. Savanorystės metu auga 

savanoris ir organizacija, kurioje jaunuolis atlieka Jaunimo savanorišką tarnybą. Kad procesas 

vyktų sistemingai ir sklandžiai, savanorį JST programoje lydi SVOO (Savanorišką veiklą 

organizuojančios organizacijos) mentorius, PO (Priimančios organizacijos) kuratorius. Šie žmonės 

padeda savanoriui įveikti sunkumus, priimti sudėtingus sprendimus ir pasidžiaugti kompetencijų 

augimu, tobulėjimu, svarbiais pasiekimais visos savanorystės laikotarpiu.  

Druskininkų JUC 2019 m. gruodžio 30 d. pasirašė Europos solidarumo korpuso 

„Active youth – active community“ finansavimo sutartis dėl Europos savanorių atvykimo į 

Druskininkus. Dėl pasaulyje įvykusios pandemijos 2020 metais į Druskininkus negalėjo atvykti 3 

savanoriai iš Europos sąjungos ar partnerių šalių, tačiau centras vykdė projekto viešinimo veiklą 

ir savanorių atrankas. Per 2020 m. vasaros–rudens mėnesius įvykdyti 14 skirtingų susitikimų su 

potencialiais savanoriais. 2020 metų pabaigoje atrinkti 3 savanoriai, kurie savo tarptautinės 

savanorystės kelią pradės 2021 m. pradžioje. Savanoriai į Druskininkus 9 mėnesiams atvyks iš 

Italijos, Turkijos ir Sakartvelo šalių. Parengtos savanoriškos veiklos sutartys, surastos siunčiančios 

organizacijos. Vykdyti susitikimai su priimančiomis Druskininkų organizacijomis (Druskininkų 

JUC, Druskininkų „Atgimimo“ mokykla, Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“).  

2020 metais buvo vykdomas jaunuolių emocinis palaikymas. Druskininkų JUC dirbo 

2 psichologai (vyras ir moteris), kurie konsultavo jaunimą jiems rūpimais klausimais. Per 2020 

metus konsultuota 17 jauni žmonės, įvykdytos 107 konsultacijos. 2 konsultuotiems jaunuoliams 

suteiktos rekomendacijos dėl tolimesnio psichiatrinio gydymo, paaiškėjus galimiems psichiniams 

sutrikimams.  

Atsižvelgiant į jaunuolių poreikius, aktyviam laisvalaikiui atnaujinta lauko ir vidaus 

infrastruktūra: dalinai renovuotas PLAZA parkas, parkūro aikštelė, sutvarkyti krepšinio stovai, 

atnaujintos choreografijos salės grindys, sutvarkyta įlūžusi siena.   

 

Bendradarbiavimas 

 

2020 metais Nacionaliniame Darbo su jaunimu forume „Ateik. Išgirsk. Dalinkis.“ 

Druskininkų savivaldybę atstovavo VšĮ Druskininkų jaunimo užimtumo centro direktorė Aušra 

Nedzinskienė, pristatė bendruomeniškumo naudą atviro jaunimo centro gyvenime.  

2020 m. Druskininkų JUC toliau tęsė bendradarbiavimą 4 pagrindinėmis kryptimis: 

bendri renginiai; ugdomoji jaunimo veikla, jaunimo užimtumo priemonių ir projektų 



   
 

 

 

įgyvendinimas; savanoriška veikla, viešinimas bei jaunimo verslumo ugdymo ir integracijos į 

darbo rinką programos įgyvendinimas.   

 

Bendradarbiavimo 

kryptys ir trumpas 

veiklų aprašymas 

Bendradarbiaujančios šalys 

Bendri renginiai 

 

 

1. Druskininkų kultūros centras 

2. Druskininkų savivaldybė 

3. Druskininkų savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras 

4. Druskininkų viltis, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija 

5. Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių 

pajėgų  Dainavos apygardos 1-oji rinktinė  

6. Lietuvos kompozitorių sąjunga 

7. VšĮ  Visagino atspindys 

Ugdomoji jaunimo veikla, 

jaunimo užimtumo 

priemonių ir projektų 

įgyvendinimas 

1. Asociacija Stalo žaidimų klubas „Board Punks“ 

2. Druskininkų „Atgimimo“ mokykla 

3. Druskininkų „Ryto“ gimnazija  

4. Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla 

5. Druskininkų Viečiūnų progimnazija 

6. Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras  

7. Elektrėnų atviras jaunimo centras 

8. Jaskonių ir Naujasodės kaimo bendruomenė 

9. Leipalingio miestelio bendruomenė  

10. Neravų kaimo bendruomenė 

11. Ricielių kaimo bendruomenė  

12. Stračiūnų bendruomenė 

13. Viečiūnų kaimo bendruomenė „Versmė“ 

14. Lazdijų švietimo centras 

15. Panevėžio rajono Ramygalos kultūros centras 

Savanoriškos 

veiklos  vykdymas 

Asociacija „Padėkime vaikams“ 

Jaunimo verslumo ir 

integracijos į darbo rinką 

programa 

 

Su verslo įmonėmis buvo 

pasirašytos 

bendradarbiavimo sutartys 

dėl jaunimo (14–29 metų) 

įdarbinimo.  

Dalyvauti programoje 

pateikė prašymus 45 

įmonės. 

1. Andželika Sukackienė (individuali veikla)  

2. Anatolijus Koroliovas (individuali veikla) 

3. Audriaus Stravinsko IĮ „Aironas“ 

4. Aurimas Kadziauskas (individuali veikla) 

5. Dovilė Ciūnienė (individuali veikla) 

6. Egidijus Trikšys (individuali veikla) 

7. Indrė Burlinskaitė (individuali veikla) 

8. Inga Urbanavičienė (individuali veikla) 

9. Virgilijus Urbonas (individuali veikla) 

10. Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla 

11. Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“ 

12. Druskininkų švietimo centras 

13. Lietuvos kompozitorių sąjunga 

14. MB Kebaberis 

15. MB Keturi laukai 



   
 

 

 

16. MB „Trinvesta“ 

17. UAB „Aclean LT“ 

18. UAB „AD Transport“ 

19. UAB „ART HOTEL“ 

20. UAB „Asprovita“ 

21. UAB „DB“ 

22. UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“  

23. UAB Druskininkų komunalinis ūkis 

24. UAB „Elingas“ 

25. UAB „Eurolona“ 

26. UAB „Galia“ 

27. UAB „Gretos viešbutis“ 

28. UAB Geros verslo idėjos  

29. UAB ,,Hesona“ 

30. UAB „Jaukus viešbutis“ 

31. UAB „Jerevan“ 

32. UAB „Kac“ 

33. UAB „Linveda“ 

34. UAB Lorem 

35. UAB „Mirasta“ 

36. UAB „Obesta“ 

37. UAB „Pavilijonų pasaulis“ 

38. UAB „Poilsis Druskininkuose“ 

39. UAB „RAIFA” 

40. UAB Tvarka 

41. UAB Vasaros idėja 

42. UAB Vido malūnas 

43. VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras 

44. VšĮ Hesonos klubas 

45. VšĮ „Kantri medija“ 

 

Atviras darbas su jaunimu, jaunimo laisvalaikis 

 

Vienas iš svarbiausių Druskininkų jaunimo užimtumo centro prioritetų – kokybiškas 

jaunimo laisvalaikio užimtumas. 2020 m. dėl paskelbto karantino Druskininkų JUC 4 mėn. 

dirbdamas nuotoliniu būdu, darbui su jaunuoliais inovatyviai naudojo uždarą facebook grupę 

„Erdvėlaivis“, kuri žaibiškai paplito ir į savo būrį įtraukė 161 narį bei išnaudojo tokias platformas 

kaip discord (pokalbiams, vaizdo skambučiams skirta programa su žaidimų ir programų 

integracija), kahoot (virtualus klausimynas / viktorina, su įvairiomis mokymo / pamokų 

funkcijomis), zoom (nuotolinių susitikimų ir video konferencijų organizavimo programa) ir 

žaidimų platformą „steam“, kurios dėka su jaunimu virtualiai galime žaisti įvairiausius 

kompiuterinius žaidimus. 

2020 metais Druskininkų JUC iš viso apsilankyta 6224 kartų, iš jų 3369 jaunimo nuo 

14 iki 29 metų, įgyvendinta 220 veiklų, iš jų 134 Druskininkų JUC. Druskininkų jaunimo 

užimtumo centras sulaukė 500 unikalių lankytojų bendrai. Kadangi Druskininkų JUC vyksta daug 

kultūros, sporto, sveikatinimo ir kitų bendruomeninių renginių, čia besilankančiųjų amžius – 10 – 

60+ m.  

Dirbant atviro darbo principu Druskininkų JUC (jaunimo laisvalaikio erdvėje) per 

metus apsilankyta 3298 kartų, iš kurių 125 unikalūs lankytojai, 30 nuolatinių lankytojų.  



   
 

 

 

Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad jaunimas, visose amžiaus grupėse, virš 40 proc., į 

Druskininkų JUC ateina kelis kartus per metus, 3 proc. apklaustųjų ateina kiekvieną dieną ir apie 

7 proc. ateina kelis kartus per savaitę. Pasiteiravus jaunimo, kodėl neateina į Druskininkų JUC 

atsakymai tarp skirtingų amžiaus grupių skyrėsi: 

14–24 metų jaunuoliai, į JUC neateina dėl to, kad daug laiko užima mokslas ir darbas 

po jo. Taip pat pažymėjo, kad turi kitos veiklos; 

14–24 metų jaunimas neateina dėl to, kad Druskininkų JUC nebejaučia poreikio ir 

taip pat daug laiko užima darbas ar kita veikla. 

Teiravomės jaunimo, kokių veiklų jiems trūksta. Daugiau nei 50 atsakė, kad visko 

užtenka, daliai trūksta daugiau renginių, stovyklų, paskaitų, seminarų, varžybų, mainų. 14–19 

metų jaunimas pasigenda filmų, nori kad jų vyktų daugiau, na o vyresnis jaunimas (24–29 metai) 

pasigenda veiklos tėvams su mažais vaikais.  

2020 metais, Druskininkų JUC, atsižvelgdamas į jaunimo poreikius, įgyvendino 10 

skirtingo pobūdžio veiklų 

 

Veiklos specifika Dalyvavusių 

skaičius (iš 

jų jaunų 

žmonių nuo 

14 iki 29 

metų 

skaičius) 

Įvykdytų 

veiklų 

skaičius 

Informaciniai renginiai ir viešinimo veikla  

Druskininkų JUC veiklų pristatymai visose mokyklose, Jaunimo 

savanoriškos tarnybos modelio, Jaunimo verslumo programos 

pristatymai, JUC pristatymas kitiems jaunimo centrams 

206 (156) 9 

Filmų, žaidimų vakarai, naktys 

Skirtingų filmų peržiūros jaunimui, įvairūs nuotoliniai žaidimai 

karantino metu, žaidimai su Elektrėnų jaunimo centru.     

350 (266) 29 

Pramoginio pobūdžio renginiai 

XBOX turnyrai, Diskotekos su Freestyle kovomis, tradicinės JUC  

šventės bei karantino laiku pamėgti kahoot žaidimai; 

524 (454) 14 

Susitikimai, paskaitos, diskusijos, mokymai 

Susitikimai su kaimo bendruomenėmis dėl jaunimo veiklos kaimo 

bendruomenėse; susitikimai su projektų partneriais; komandiniai 

darbuotojų savaitiniai susitikimai, nuotoliniai susitikimai su kitais 

jaunimo darbuotojais;  

Prevencinio pobūdžio paskaitos apie lytiškumą, kokybiško 

gyvenimo, judesio bei mitybos darną, savęs ir kitų pažinimą; 

Diskusija su jaunimu apie kūrybą bei knygos pristatymas;  

Plaukų pynimo, makiažo, riedlenčių merginoms pamokymai; 

Komandos formavimo bei naujų kūrybinio mąstymo metodų 

mokymai JUC komandai, 5 skirtingi mokymai tėvams apie vaikų ir 

tėvų santykius, motyvaciją, supratimą, pareigas ir paauglystę.  

1085 (522) 90 

Stovyklos vaikams ir jaunimui 311(65) 13 



   
 

 

 

Žygiai  17 (15) 1 

Klasių valandėlės  

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos pirmokams  

60 (55) 3 

Sportinės veiklos  

Ekstremalus sporto festivalis „HolyPine“; Naktinis krepšinis Weels 

Up, TAG your Move, ,,Uno“ parko ir Vandens parko apsilankymai  

745 (446) 5 

Jaunimo iniciuotos veiklos Druskininkų JUC 

Parkūro treniruotės; Gatvės šokiai; kaimo bendruomenių veiklos;  

1144 (851) 18 

Druskininkų JUC dalyvavimas kituose renginiuose 

Sausio 13-osios ir kovo 11-osios minėjimai, dienos be automobilio 

akcijoje; Eglučių parko atidarymas 

17 (9) 4 

Druskininkų JUC savo veiklas vykdė ir Druskininkų savivaldybėje veikiančios 

įstaigos, kurioms buvo sudaryta galimybė centro patalpomis naudotis nemokamai bei įvairūs 

mokami renginiai skirti visai bendruomenei.  

Veiklos specifika Dalyvavusių 

skaičius (iš jų 

jaunų žmonių 

nuo 14 iki 29 

metų 

skaičius) 

Įvykdytų 

veiklų 

skaičius 

Skirtingų organizacijų nemokami renginiai bendruomenei  

(VSB sveikatinimo mankštos, susitikimai, paskaitos, joga, 

renginiai; Kultūros centro organizuoti renginiai, Šeimos paramos 

centro vykdomo projekto „Kompleksinės paslaugos Druskininkų 

savivaldybėje“ veiklos; paskaitos, renginiai; Kariuomenės 

renginiai, nemokami koncertai, spektakliai, įvairių organizacijų 

šventės, Druskininkų Bočių susitikimai. 

1895 (693) 79 

Įvairūs mokami renginiai bendruomenei  

Įvairūs lietuviški filmai visai šeimai  (4 kartus), Spektakliai (1 

kartas), sportiniai užsiėmimai (5 kartus), DOSADO šokių 

užsiėmimai (2 kartus per savaitę); KANGOO POWER JUMP 

užsiėmimai (2 kartus per savaitę); J&J šokių užsiėmimai (2 kartus 

per savaitę). 

323 (76) 11 

Projektinė veikla 

2020 metais Druskininkų JUC pateikė 10 skirtingų projektų, 3 iš jų įgyvendinami 

nuo 2019 metų. Vieni jų teikti tik Druskininkų JUC iniciatyva, kiti kartu su partneriais. Pateikta 

šioms skirtingoms programoms: Druskininkų savivaldybei, Europos žemės ūkio fondo kaimo 

plėtrai, Europos solidarumo korpusui, Lietuvos sporto rėmimo fondui; Jaunimo reikalų 

departamentui prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Europos regioninės plėtros fondui 

Interreg V-A Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimo programai projektas teiktas su Druskininkų 

savivaldybe bei Lenkijos Sokolkos savivaldybe. Pusė jų įvertinti teigiamai bei jų įgyvendinimui 

gautas finansavimas. 2020 metais įgyvendinti projektai: 



   
 

 

 

1. „Veiklus jaunimas – veikli bendruomenė“ – projekto metu buvo siekiama 

suaktyvinti kaimo bendruomenių jaunimą, aiškinamasi jaunimo savirealizacijos poreikiai bei 

siūloma įsitraukti į aktyvią bendruomenės veiklą. Projektas buvo pristatytas dar 2019 metais 5 

Druskininkų sav. kaimo bendruomenėse, surengta stovykla, suorganizuota gerosios patirties 

išvyka į Ilgių kaimo bendruomenę, kuri įsikūrusi Rimšės miestelyje. 2020 m. surengti 4 dalyvių 

organizuoti renginiai skirtingose bendruomenėse ir baigiamoji konferencija. Projektą finansuoja 

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai. Projektui skirtas 12142 eurų finansavimas. 

2. „JUC – namai jaunimo idėjoms“ – Projekto metu taikant aktyvaus dalyvavimo 

metodus buvo siekiama stiprinti jaunuolių psichologinį atsparumą, buvo vykdomos nuoseklios 

individualios psichologo, jaunimo darbuotojo konsultacijos, komandos formavimo, savęs 

pažinimo užsiėmimai, jaunimo stovyklos, patyriminės išvykos, stalo teniso, futbolo, biliardo, 

stalo žaidimų, turnyrai. Veiklų metu buvo stiprinama jaunuolių psichologinis imunitetas, 

didinamas pasitikėjimas savimi, ugdomas gebėjimas kritiškai mąstyti, tobulinamos asmeninės 

bei socialinės kompetencijos. Projektui skirtas 32000 eurų finansavimas. Projektą finansuoja 

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Trukmė: 2020–

2021 m.  

3. „Active youth – active community“ (2019–2021 m.) – Savanorystės projektas, 

kurio metu bus sulaukta 3 savanoriai iš kitų Europos šalių. Šio projekto tikslas – skatinti 

savanorišką veiklą, populiarinti ją ir sudaryti galimybes jaunimui tobulinti savo socialines 

kompetencijas. Projektą finansuoja ES programa „Europos Solidarumo korpusas“. 2020 metais 

– stiprintos priimančios organizacijos bei atrinkti būsimi savanoriai. Savanorystės pradžia 2021 

m sausio mėn. Projektui skirtas 26374,00 eurų finansavimas.  

4. „Vienybė judant“ – tai projektas skirtas pagerinti parkūro ir laisvojo bėgimo 

sąlygas Druskininkuose. Projekto veiklos – nemokamos treniruotės, pasirodymai, pilnametražis 

filmas. Projektą finansuoja ES programa „Europos Solidarumo korpusas“. Projektui skirtas 4000 

eurų finansavimas. 

5. „Teachersway“ (2020–2022 m.) – Tai strateginės partnerystės projektas, kuriame 

Druskininkų JUC bendradarbiaujama su partneriais iš Prancūzijos, Šiaurės Makedonijos, Italijos, 

Estijos ir Rumunijos. Projekto tikslas yra aktyviai įtraukti mokytojus į savo mokinių ugdymo 

procesą rengiant ir vykdant įvairias popamokines veiklas, pvz. namų mokymas / namų ugdymas, 

alternatyvios mokyklos, veikla po pamokų, individualus mokymasis. Projektą finansuoja 

Erasmus+ programa. Bendra projekto suma – 204087 eurų Druskininkų jaunimo užimtumui 

skiriamas finansavimas – 23669 eurų.  

6. „Bullying from Reality to Virtual and Back – Busteni 2020“ – Jaunimo mainai, 

kurių tema – patyčios virtualioje realybėje. Dalyviai iš Lietuvos, Rumunijos, Šiaurės 

Makedonijos, Bulgarijos, Lenkijos, Estijos, Italijos 10 dienų dalinosi savo patirtimi apie patyčias, 

pasitelkdami neformalaus ugdymo metodus. Druskininkų JUC dalyvavo kaip partneris. 

7. „Be streso“ – Druskininkų jaunimo užimtumo centras vykdė Druskininkų 

savivaldybės finansuojamą visuomenės sveikatos projektą „Be streso“. Darbe su jaunimu buvo 

pastebėta, kad jaunuoliai kasdien susiduria su vis naujais iššūkiais, kurie kenkia jauno žmogaus 

psichologiniai sveikatai, todėl įvairių metodų pagalba buvo siekiama stiprinti jaunuolių 

psichologinį atsparumą. Projektas orientuotas į jaunimo psichologinės sveikatos saugojimą ir 

gerinimą, didinant psichosocialinių paslaugų plėtrą. Projektą finansavo Druskininkų 

savivaldybė. Projektui skirtas 4500 eurų finansavimas. 

8. IV-osios Dzūkų žaidynės (2020–2021 m.) – Projektas „IV-osios Dzūkų 

žaidynės“ – tai unikalus renginys, vykstantis kas ketverius metus Dzūkijos regiono 

savivaldybėse. Tikslinė projekto grupė – vaikai ir jaunimas. Šio projekto tikslas – siekti pagerinti 

vaikų ir jaunimo fizinį aktyvumą, įtraukiant juos į Dzūkų žaidynes. Projekto tikslui įgyvendinti 

keliami du uždaviniai: skirtingų sporto šakų varžybų organizavimas, sporto bazės inventoriaus 

atnaujinimas. Skirtingų sporto šakų varžybų organizavimas: Žaidynės planuojamos organizuoti 

Druskininkuose 2021 metais gegužės 8 d. Šio renginio metu vyks net 5 skirtingų sporto šakų 

varžybos: jėgos trikovė, krepšinis, tinklinis, rankinis, futbolas. Žaidynėse dalyvaus net 6 

skirtingų savivaldybių atstovai: Alytaus miesto savivaldybės, Druskininkų savivaldybės, 

Varėnos rajono savivaldybės, Lazdijų rajono savivaldybės, Alytaus rajono savivaldybės, Trakų 



   
 

 

 

rajono savivaldybės. Projektą finansuoja Sporto rėmimo fondas. Projektui skirtas 37901 eurų 

finansavimas.  

9. JUC vasara 2020 – Viešoji įstaiga Druskininkų jaunimo užimtumo centras 

įgyvendino Druskininkų savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų 

metu programą „JUC VASARA 2020“. Druskininkų JUC jau 9 metus iš eilės organizuoja 

dienines vasaros stovyklas Druskininkų savivaldybės vaikams ir jaunimui. Vasaros stovyklos 

labai populiarios dėl vykdomų programų, veiklų, ugdymo metodų įvairovės, saugios aplinkos, 

sukuriamo puikaus mikroklimato ir tarpusavio bendravimo santykių. Projektą finansuoja 

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Projektui skirtas 11750 eurų 

finansavimas.  

 

Pateikti, bet finansavimo negavę projektai: 

1. Kartu su parteriais buvo pateikti  2 jaunimo mainų projektai „Choose to speak 

out“ ir „We are all equal“. Projektai nefinansuoti. 

2. Sporto rėmimo fondui buvo pateikta paraiška „Skriejančių ratukų arena“. 

Projektas nefinansuotas.  

3. Kartu su Druskininkų savivaldybe Interreg V-A 

Lietuvos−Lenkijos bendradarbiavimo programai buvo pateiktas projektas „Atrask. Išbandyk. 

Veik“. Projektas yra rezerve ir bus finansuotas tik tuo atveju, jeigu bus sutaupytos programos 

lėšos.  

 

Neformalus ugdymas 

 

Druskininkų jaunimo užimtumo centras, karantino metu, siekdamas sustiprinti bei 

praplėsti žinias neformalaus ugdymo srityje, dalyvavo mokymuose bei gilimo žinias į 

kūrybiškumą. Per 2020 metus, kartu su UAB „Eksperimentine kūrybinio mąstymo laboratorija“ 

atsinaujino neformalaus ugdymo metodines priemones. Visi Druskininkų JUC darbuotojai bei 

savanoriai apmokyti ir naujos metodinės priemonės bus naudojamos komandinio darbo įgūdžių 

formavimui klasės valandėlių ir kitų užsiėmimų metu. 

Projekto „Teachersway“ metu, bendradarbiaujant su partnerėm šalim, taip pat 

kuriamas metodinių priemonių rinkinys mokytojams, padėsiantis mokytojams labiau įtraukti ar 

sudominti mokinius ugdymo procesu.  

 

2 priemonės „Jaunimo verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką programos 

vykdymas“ įgyvendinimas bei pasiekti rezultatai: 

 

Druskininkų savivaldybėje jau ketvirtus metus vykdoma jaunimo ir verslumo bei 

integracijos į darbo rinką programa – 2020 m. jai skirtas 58815,79 Eur programinis finansavimas. 

Programa orientuota į verslumo ugdymą ir pagalbą jauniems žmonėms įgyjant praktinių įgūdžių 

bei užtikrinant kitas reikalingas priemones įsitvirtinimui darbo rinkoje. Programos dėka užtikrintas 

jaunimo užimtumas vasaros atostogų metu, o uždirbtos savarankiškos pajamos leido jaunuoliams 

planuotis asmeninį biudžetą. Programa kompensavo 50 proc. darbo užmokesčio, verslas prie 

programos prisidėjo papildomai 52 proc. Druskininkų JUC vykdoma programa tolygiai užtikrina 

tiek miesto, tiek kaimo bendruomenių jaunimo integraciją į darbo rinką. 

2020 metais jaunimui buvo suteikta reali galimybė dirbti pagal tam tiktą profesiją: 

el. parduotuvės administravimas, barista, reklamos vadybininkas, ūkvedžio padėjėjas, 

administratorius, gamybos darbuotojas ir kt.  

 2017 2018 2019 2020 

Finansavimas 109 000,00 Eur 135 000,00 Eur 118 000,00 Eur 58 815,79 Eur 

Įmonių sk. 36 56 64 45 

Jaunuolių sk. 196 245 259 132 

Iš jų:     

14–15 metų 25 36 18 9 

16–17 metų 79 116 73 35 



   
 

 

 

18–29 metų  81 93 168 88 

 

Lyginant keturių metų rezultatus pastebimas pilnamečių aktyvesnis dalyvavimas, 

todėl galima daryti išvadą, kad į darbo vietas jie sugrįžta kiekvienais metais.  

 

3 priemonės „Jaunimo neformalių grupių iniciatyvų programos vykdymas“ įgyvendinimas 

bei pasiekti rezultatai: 

 

2020 m. Druskininkų JUC įgyvendino naują Jaunimo neformalių grupių iniciatyvų 

programą. Kovo pradžioje išdiskutota forma bei patvirtas programos tvarkos aparašas. Numatytas 

3 kvietimų laikotarpis, tačiau dėl vykusio karantino, jaunimas teikė incityvas 1 kartą. Siekiant kuo 

patraukliau ir paparščiau pakviesti jaunimą teikti paraiškas, sukurtas trumpas video klipas apie 

eigą, galimybes ir kryptis. Video nuoroda https://youtu.be/VQUWY8u1P_M   

Paraiškas dalyvauti šioje programoje ir gauti finansavimą pateikė 3 jaunimo 

neformalios grupės, kurios įgyvendino: renginį skirtą paminėti Tarptautinę jaunimo dieną - 

„Iš(si)saugok vasarą 2020“ jaunimo diena Druskininkuose, renginius  „Miniatiūrų dirbtuvės“ ir 

„CS:GO turnyras Druskininkai 2020“. Jaunimo iniciatyvoms įgyvendinti buvo skirta 1500,00 eurų 

(po 500,00 eurų kiekvienai jaunimo neformaliai grupei), renginiuose dalyvavo 268 jaunuoliai. 

 

4 priemonės „Jaunimo verslumo skatinimo ir ekonominio raštingumo ugdymo priemonės“ 

įgyvendinimas bei pasiekti rezultatai: 

 

Priemonė neįgyvendinta, dėl šalyje paskelbto karantino. Mokymo institucijos 

neturėjo galimybės pasirengti verslumo bendrovių diegimui bei plėtrai. Priemonė būtų leidusi dar 

didesniu masteliu įgyvendinti labai svarbias ir Europos komisijos rekomenduojamas verslumo 

ugdymo metodikas – populiarinti jaunųjų bendrovių veiklą, užtikrinti ryšį tarp švietimo ir verslo, 

didinti jaunimo ekonominį raštingumą.  

FINANSAVIMAS, APSKAITOS POLITIKA IR KONTROLĖ, TURTAS 

Druskininkų JUC nuo 2020 m. sausio 1 d. tvarkoma pagal Lietuvos Respublikos 

Finansų ministerijos patvirtintus Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

standartus. 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 – 1989,62 eurų, kuris yra suformuotas iš dalininkų įnašų 

– 289,62 eurų ir ilgalaikio nekilnojamo turto – 1700,00 eurų. Druskininkų savivaldybės taryba yra 

vienintelė dalininkė, kuriai priklauso visas 1989,62 eurų įnašas, jis 2020 m. pradžioje ir pabaigoje 

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

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

2020 m. pradžioje Druskininkų JUC sąrašuose buvo 9 etatai ir dirbo 9 darbuotojai.  

 

Druskininkų JUC įgyvendino Druskininkų savivaldybės 2019–2021 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 Jaunimo 

verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką programą, finansuojamą iš Druskininkų 

https://youtu.be/VQUWY8u1P_M


   
 

 

 

savivaldybės biudžeto lėšų, jai įgyvendinti buvo skirta 195000,00 eurų, įsisavinta 195000,00 eurų, 

finansavimo sutartis 2020 m. kovo 3 d Nr. 26-159.  

Druskininkų JUC gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus  

Pavadinimas  Ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje 

Gauta 

 

Panaudota Grąžinta 

sutaupytas 

finansavimas 

Gautinas 

finansavimas 

Ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje 

Tikslinis 

finansavimas 

Druskininkų 

savivaldybės 

biudžetas 

 195000,00 187937,79 7062,21  0,00 

Tikslinis 

finansavimas 

iš valstybės 

biudžeto  

 77952,54 54468,47 48,40 2993,97 26429,64 

Tikslinis 

finansavimas 

iš Europos 

Sąjungos, 

užsienio 

valstybių ir 

tarptautinių 

organizacijų 

22062,45 16980,50 10961,38   28081,57 

Tikslinis 

finansavimas 

iš kitų 

šaltinių 

3508,71 113,80    3622,51 

 

Kiti 

finansavimo 

šaltiniai – 

dotacija 

3,00     3,00 

Viso 25574,16 290046,84 253367,64 7110,61 2993,97 58136,72 

Druskininkų JUC 2020 metais buvo mokami šie mokesčiai: socialinio draudimo 

įmokos ir gyventojų pajamų mokestis nuo su darbo santykiais susijusių pajamų. 

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro: 248076,98 eurų 

1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 135342,79 

eurų. 

2. Nusidėvėjimo sąnaudos – 1592,49 eurų. 

3. Komunalinių paslaugų ir ryšių – 3323,81 eurų.  

4. Komandiruočių sąnaudos – 857,21 eurų.  

5. Transporto sąnaudos – 884,93 eurų.  

6. Kvalifikacijos sąnaudos – 171,07 eurų.  

7. Sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos – 13529,07 eurų.  

8. Kitų paslaugų sąnaudos – 92346,07 eurų.  

9. Kitos sąnaudos – 29,54 eurų. 

Ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos pajamas sudaro – 1737,00 eurų.  

Ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos sąnaudos – 569,45 eurų. 

Viešosios įstaigos valdymo išlaidos sudarė 248076,98 eurų.  

Direktoriui per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota darbo užmokesčio suma (su 

mokesčiais) 27687,84 eurų, kitos išmokos direktoriui išmokėtos nebuvo.  

Grynasis perviršis 2020 metų 6458,21 eurų. 

Įstaigos dalininkui ir patariamam kolegialiam organui – tarybai, išmokos per 2020 

metus nebuvo mokamos.  

 

 

 

 



   
 

 

 

BAIGIAMOJI DALIS 

 

Įgyvendindamas 2020 m. veiklos planą Druskininkų JUC prisidėjo prie Druskininkų 

savivaldybės nuoseklaus ir kokybiško jaunimo politikos įgyvendinimo, inicijuotomis veiklomis 

užpildė jaunimo laisvalaikį, kultūrinį miesto gyvenimą. Pastebėta, kad įsitraukusių jaunuolių į 

Druskininkų JUC veiklą gerėja pažinimo, komunikavimo, socialinės komunikavimo 

kompetencijos. Pastebimas aktyvesnis jaunimo iniciatyvumas, todėl galima teigti, kad apie 20 

proc. atvykstančių išsakydami savo pastebėjus ar lūkesčius, vėliau dalyvaudami skirtingose 

iniciatyvų veiklose tobulina iniciatyvos, mokymosi mokytis bei kūrybingumo kompetencijas. 

Lyginant su praėjusiais metais, pastebimas gausesnis jaunuolių, patiriančių socialinę atskirtį, 

įsitraukimas. Atėjęs jaunuolis į jaunimo laisvalaikio erdvę visų pirma yra priimamas, 

supažindamas su taisyklėmis bei gauna jaunimo darbuotojų dėmesį bei emocinį palaikymą.   

Žvelgiant į perspektyvą, toliau didelis dėmesys bus skiriamas skirtingoms saugaus 

laisvalaikio leidimo galimybėms. Bus stiprinama vietinės bei tarptautinės savanorystės platforma, 

atnaujinta bazė, identifikuotos vasaros poilsio laisvalaikio galimybės bei keliamos kompetencijos. 

 

______________________ 

 


