
  
UAB “Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA” parama suteikta 2019 m. 
  

Paramos teikimo 
laikotarpis Paramos gavėjas Paramos tikslas Paramos suma, Eur  

2019-01-04 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 

2019-01-16 
VšĮ "Druskininkų 
ligoninė" 

Druskininkų ligoninės Vaikų ligų skyriaus atnaujiinimo (remonto, rekonstrukcijos, interjero 
keitimo) rėmimas. 14000.00 

2019-02-05 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 

2019-03-27 
VšĮ "Druskininkų 
ligoninė" Druskininkų ligoninės Vaikų ligų skyriaus atnaujiinimo (remonto, rekonstrukcijos) rėmimas. 1000.00 

2019-04-01 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 

2019-05-02 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 

2019-05-27 
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 

2019-06-05 
Druskininkų švietimo 
centras 

Druskininkų švietimo centro organizuojamų mokymų „Strateginis mokyklų valdymas: veiklos 
planavimas ir įgyvendinimas naudojant aktualius duomenis“ rėmimas.  700.00 



2019-06-05 
Druskininkų “Ryto” 
gimnazija 

Jaunimo verslumo bei finansinio raštingumo plėtojimo mokymų mokiniams, kuriuos 
organizuoja Lietuvos Junior Achievement (nevyriausybinė organizacija, ekonominio švietimo 
ir verslumo vykdymo programų lyderis Lietuvoje), organizavimo rėmimas.  1500.00 

2019-07-02 

Valstybės sienos 
apsaugos tarnyba prie 
Lietuvos Respublikos 
Vidaus reikalų 
ministerijos Varėnos 
pasienio rinktinė 

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos 
dviračių žygio, 2019 m. liepos 6 d. Druskininkuose, rėmimas. 400.00 

2019-10-17 

Druskininkų Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio 
meno mokykla 

Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos mišraus suaugusiųjų choro 
„Druskininkai“ 2019 m. gruodžio 5-9 d. išvykos į „X Krakow Advent and Christmas Choir 
Festival 2019“ Lenkijoje, rėmimas. 2000.00 

2019-11-11 

Tėviškės pažinimo 
draugijos Druskininkų 
skyrius   

Tėviškės pažinimo draugijos Druskininkų skyriaus knygos „Druskininkų krašto tautotyros 
metraštis II“ leidybos rėmimas. 
 500.00 

 


