
     

  UAB “Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA” parama suteikta 2018 m.   
    

Paramos teikimo 
laikotarpis Paramos gavėjas Paramos tikslas Paramos suma, Eur  

2018-01-08 VšĮ "Kantri medija" 

VšĮ „Kantri medija“ įstatuose numatytai ir nemokamai platinamo periodinio leidinio „Mano 
Druskininkai“ leidybos ir platinimo išlaidoms padengti, vykdant informacijos sklaidą, 
plėtojant ir įgyvendinant savivaldybės bendruomenei aktualias idėjas ir projektus, siekiant 
padėti savivaldybės gyventojams tenkinti savišvietos poreikius, plėtoti savo kultūrinius 
interesus, skatinti gyventojus dalyvauti neformalaus ir pilietinio ugdymo, sporto srityse, 
diegti pažangias iniciatyvas, kūrybiškumą. 5000.00 

2018-01-30 VšĮ "Kantri medija" 

VšĮ „Kantri medija“ įstatuose numatytai ir nemokamai platinamo periodinio leidinio „Mano 
Druskininkai“ leidybos ir platinimo išlaidoms padengti, vykdant informacijos sklaidą, 
plėtojant ir įgyvendinant savivaldybės bendruomenei aktualias idėjas ir projektus, siekiant 
padėti savivaldybės gyventojams tenkinti savišvietos poreikius, plėtoti savo kultūrinius 
interesus, skatinti gyventojus dalyvauti neformalaus ir pilietinio ugdymo, sporto srityse, 
diegti pažangias iniciatyvas, kūrybiškumą. 5000.00 

2018-02-27 VšĮ "Kantri medija" 

VšĮ „Kantri medija“ įstatuose numatytai ir nemokamai platinamo periodinio leidinio „Mano 
Druskininkai“ leidybos ir platinimo išlaidoms padengti, vykdant informacijos sklaidą, 
plėtojant ir įgyvendinant savivaldybės bendruomenei aktualias idėjas ir projektus, siekiant 
padėti savivaldybės gyventojams tenkinti savišvietos poreikius, plėtoti savo kultūrinius 
interesus, skatinti gyventojus dalyvauti neformalaus ir pilietinio ugdymo, sporto srityse, 
diegti pažangias iniciatyvas, kūrybiškumą. 6000.00 

2018-04-03 VšĮ "Kantri medija" 

VšĮ „Kantri medija“ įstatuose numatytai ir nemokamai platinamo periodinio leidinio „Mano 
Druskininkai“ leidybos ir platinimo išlaidoms padengti, vykdant informacijos sklaidą, 
plėtojant ir įgyvendinant savivaldybės bendruomenei aktualias idėjas ir projektus, siekiant 
padėti savivaldybės gyventojams tenkinti savišvietos poreikius, plėtoti savo kultūrinius 
interesus, skatinti gyventojus dalyvauti neformalaus ir pilietinio ugdymo, sporto srityse, 
diegti pažangias iniciatyvas, kūrybiškumą. 5000.00 

2018-04-30 VšĮ "Kantri medija" 

VšĮ „Kantri medija“ įstatuose numatytai ir nemokamai platinamo periodinio leidinio „Mano 
Druskininkai“ leidybos ir platinimo išlaidoms padengti, vykdant informacijos sklaidą, 
plėtojant ir įgyvendinant savivaldybės bendruomenei aktualias idėjas ir projektus, siekiant 
padėti savivaldybės gyventojams tenkinti savišvietos poreikius, plėtoti savo kultūrinius 
interesus, skatinti gyventojus dalyvauti neformalaus ir pilietinio ugdymo, sporto srityse, 
diegti pažangias iniciatyvas, kūrybiškumą. 5000.00 

2018-05-21 
Druskininkų kultūros 
centras 

Druskininkų kurorto šventės renginių programos, kuri yra Druskininkų kultūros centro 
vykdomo strateginio plano dalis (Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. 
sprendimas Nr. T1-2 „Dėl Druskininkų savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos 
plano“) rėmimas. 10000.00 



2018-06-01 VšĮ "Kantri medija" 

VšĮ „Kantri medija“ įstatuose numatytai ir nemokamai platinamo periodinio leidinio „Mano 
Druskininkai“ leidybos ir platinimo išlaidoms padengti, vykdant informacijos sklaidą, 
plėtojant ir įgyvendinant savivaldybės bendruomenei aktualias idėjas ir projektus, siekiant 
padėti savivaldybės gyventojams tenkinti savišvietos poreikius, plėtoti savo kultūrinius 
interesus, skatinti gyventojus dalyvauti neformalaus ir pilietinio ugdymo, sporto srityse, 
diegti pažangias iniciatyvas, kūrybiškumą. 4000.00 

2018-07-03 

Valstybės sienos 
apsaugos tarnyba prie 
LR vidaus reikalų 
ministerijos 

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos 
dviračių žygio 2018 m. liepos 6 d. Druskininkuose rėmimas.  400.00 

2018-07-03 VšĮ "Kantri medija" 

VšĮ „Kantri medija“ įstatuose numatytai ir nemokamai platinamo periodinio leidinio „Mano 
Druskininkai“ leidybos ir platinimo išlaidoms padengti, vykdant informacijos sklaidą, 
plėtojant ir įgyvendinant savivaldybės bendruomenei aktualias idėjas ir projektus, siekiant 
padėti savivaldybės gyventojams tenkinti savišvietos poreikius, plėtoti savo kultūrinius 
interesus, skatinti gyventojus dalyvauti neformalaus ir pilietinio ugdymo, sporto srityse, 
diegti pažangias iniciatyvas, kūrybiškumą. 5000.00 

2018-07-10 

Tėviškės pažinimo 
draugijos Druskininkų 
skyrius 

Tėviškės pažinimo draugijos Druskininkų skyriaus knygos „Druskininkų krašto tautotyros 
metraštis“ leidybos rėmimas. 750.00 

2018-07-31 VšĮ "Kantri medija" 

VšĮ „Kantri medija“ įstatuose numatytai ir nemokamai platinamo periodinio leidinio „Mano 
Druskininkai“ leidybos ir platinimo išlaidoms padengti, vykdant informacijos sklaidą, 
plėtojant ir įgyvendinant savivaldybės bendruomenei aktualias idėjas ir projektus, siekiant 
padėti savivaldybės gyventojams tenkinti savišvietos poreikius, plėtoti savo kultūrinius 
interesus, skatinti gyventojus dalyvauti neformalaus ir pilietinio ugdymo, sporto srityse, 
diegti pažangias iniciatyvas, kūrybiškumą. 6000.00 

2018-08-23 

Druskininkų M.K. 
Čiurlionio meno 
mokykla 

Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos mišraus suaugusiųjų choro 
„Druskininkai“ išvykos į Tarptautinį chorų konkursą Bratislavoje,  Slovakijoje, rėmimas. 4000.00 

2018-08-31 
VšĮ "Lietuvos triatlono 
taurė" 

Lietuvos triatlono taurės varžybų (septintojo) etapo 2018 m. rugsėjo 1 d. Druskininkuose 
rėmimas.  2000.00 

2018-09-03 VšĮ "Kantri medija" 

VšĮ „Kantri medija“ įstatuose numatytai ir nemokamai platinamo periodinio leidinio „Mano 
Druskininkai“ leidybos ir platinimo išlaidoms padengti, vykdant informacijos sklaidą, 
plėtojant ir įgyvendinant savivaldybės bendruomenei aktualias idėjas ir projektus, siekiant 
padėti savivaldybės gyventojams tenkinti savišvietos poreikius, plėtoti savo kultūrinius 
interesus, skatinti gyventojus dalyvauti neformalaus ir pilietinio ugdymo, sporto srityse, 
diegti pažangias iniciatyvas, kūrybiškumą. 5000.00 



2018-10-01 VšĮ "Kantri medija" 

VšĮ „Kantri medija“ įstatuose numatytai ir nemokamai platinamo periodinio leidinio „Mano 
Druskininkai“ leidybos ir platinimo išlaidoms padengti, vykdant informacijos sklaidą, 
plėtojant ir įgyvendinant savivaldybės bendruomenei aktualias idėjas ir projektus, siekiant 
padėti savivaldybės gyventojams tenkinti savišvietos poreikius, plėtoti savo kultūrinius 
interesus, skatinti gyventojus dalyvauti neformalaus ir pilietinio ugdymo, sporto srityse, 
diegti pažangias iniciatyvas, kūrybiškumą. 5000.00 

2018-10-31 VšĮ "Kantri medija" 

VšĮ „Kantri medija“ įstatuose numatytai ir nemokamai platinamo periodinio leidinio „Mano 
Druskininkai“ leidybos ir platinimo išlaidoms padengti, vykdant informacijos sklaidą, 
plėtojant ir įgyvendinant savivaldybės bendruomenei aktualias idėjas ir projektus, siekiant 
padėti savivaldybės gyventojams tenkinti savišvietos poreikius, plėtoti savo kultūrinius 
interesus, skatinti gyventojus dalyvauti neformalaus ir pilietinio ugdymo, sporto srityse, 
diegti pažangias iniciatyvas, kūrybiškumą. 5000.00 

2018-11-21 
Druskininkų kultūros 
centras 

Druskininkų kultūros centro šokių studijos „OPUS“ vykimo į Tarptautinį šokių ir muzikos 
festivalį „Keliaujantis festivalis“ 2018 m. lapkričio 22-24 d. rėmimas. 500.00 

2018-12-03 VšĮ "Kantri medija" 

VšĮ „Kantri medija“ įstatuose numatytai ir nemokamai platinamo periodinio leidinio „Mano 
Druskininkai“ leidybos ir platinimo išlaidoms padengti, vykdant informacijos sklaidą, 
plėtojant ir įgyvendinant savivaldybės bendruomenei aktualias idėjas ir projektus, siekiant 
padėti savivaldybės gyventojams tenkinti savišvietos poreikius, plėtoti savo kultūrinius 
interesus, skatinti gyventojus dalyvauti neformalaus ir pilietinio ugdymo, sporto srityse, 
diegti pažangias iniciatyvas, kūrybiškumą. 4000.00 

2018-12-11 
Paramos ir labdaros 
fondas "Mamų unija" 

„Šeimos namų“ baseino įrengimo, reabilitacijos ir kitų su liga susijusių poreikių tenkinimo 
rėmimas. 5338.08 

2018-12-11 VšĮ "Youthto" 
Unikalaus projekto „The Coldest ride“ (kelionės motociklu į šalčiausią apgyvendintą pasaulio 
vietą) 2019 m. sausio 30 d. - vasario 16 d. rėmimas.  1000.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
   

 


