
 
 

DRUSKININKŲ KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS  
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 
 

I.ĮVADAS 
 
Druskininkų kultūros centras yra iš savivaldybės biudžeto išlaikoma kultūros įstaiga, tenkinanti 

visuomenės kultūros poreikius (toliau tekste – Kultūros centras). Kultūros centras - daugiafunkcinis 
kultūros centras - įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas ir šio įstatymo nustatyta tvarka pripažintas 
juridinis asmuo, kuris savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, 
plėtoja švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius ir 
organizuoja profesionalaus meno sklaidą. 

Kultūros centro buveinė: Vilniaus al. 24, Druskininkai, LT – 66119 Druskininkų  savivaldybė, 
Lietuvos Respublika. 

Kultūros centras savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, kitais įstatymais bei teisės aktais, 
įstaigos nuostatais. 

Steigėjas - Druskininkų savivaldybės taryba. 

Kultūros centro ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, veikla yra neterminuota. 

2016 m. rugpjūčio 30 d. Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-170 „Dėl 
Druskininkų kultūros centro akreditavimo ir kategorijos suteikimo“ Druskininkų kultūros centrui 
suteikta aukščiausia kategorija. 

 
II. VEIKLOS APŽVALGA 

 
Įstaigos valdymas 

 
Kultūros centro asignavimų valdytojas - įstaigos direktorius, kurį skiria ir atleidžia steigėjas, 

vadovaudamasis teisės aktais ir Darbo kodeksu. 
Kultūros centro vadovas organizuoja įstaigos veiklą, dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 

teisės aktais, įstaigos nuostatais, vidaus darbo taisyklėmis, pareiginiais nuostatais, savivaldybės tarybos 
sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais. 

 
Įstaigos personalas 

Druskininkų savivaldybės taryba 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr.T1-201 „Dėl Druskininkų 
savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T1-86 „Dėl Druskininkų savivaldybės 
biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus tvirtinimo“ pakeitimo“, Druskininkų 
kultūros centrui patvirtino papildomai 5 etatus, viso 29,5 etatus.  Druskininkų savivaldybės tarybos 
2018 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T1-117 „Dėl pastato M.K.Čiurlionio g. 27, Druskininkuose, 



perdavimo Druskininkų kultūros centrui“ buvo perduotos patalpos, kuriose įsikurs Amatų centras 
„Menų kalvė“. Šiame filiale dirbs 3 darbuotojai. Kiti 2 etatai įsteigti su tikslu  sustiprinti ūkio ir 
administracinę dalį. 

Per 2018 metus darbo užmokesčiui panaudota 216 tūkst. eurų biudžeto asignavimų. Kintamosios 
darbo užmokesčio dalies darbuotojų darbo užmokesčio didinimui 2018 metams skirta  2,3 tūkst. 
eurų.  

Kultūros centrui priklauso Leipalingio ir Viečiūnų laisvalaikio salės. Visi kūrybiniai darbuotojai 
yra kultūros darbo specialistai: režisieriai, etnografai, renginių organizatoriai, choreografai, dauguma 
baigę aukštąsias ar aukštesniąsias mokyklas.  
 

 
 

Vidutinis Kultūros centro darbuotojų darbo užmokestis per mėnesį, EUR 
 

Metai 2017 2018 
Vidutinis atlyginimas 685,20 810,10 

Etatų skaičius 24,5 25,5 
 

Įstaigos veikla 

Druskininkų kultūros centro 2018 m. veiklos programa buvo Druskininkų savivaldybės tarybos 
2018 m. vasario 8 d. sprendimu Nr.T1-2  „Dėl Druskininkų savivaldybės 2018-2020 m. strateginio 
veiklos plano“ patvirtinto strateginio plėtros plano 8 programos „Kultūros plėtros programa“ sudėtinė 
dalis, parengta remiantis joje numatytu tikslu – plėtoti kultūros srities paslaugas ir gerinti jų kokybę, 
įgyvendinant pirmąjį uždavinį – tenkinti gyventojų ir kurorto svečių kultūros poreikius, puoselėti 
etninę kultūrą.  

Kultūros centro misija - sudaryti sąlygas mėgėjų meno vystymuisi ir jų veiklos tęstinumui, naujų 
kultūros formų plėtrai ir sklaidai, laisvai visuomenės kultūros raiškai ir dalyvavimui kultūrinėje 
veikloje, kultūros vertybių apsaugai, formuoti ir padėti atskleisti visuomenės dvasines ir medžiagines 
vertybes, padėti plėtoti ir ugdyti kūrybišką, demokratinę, laisvą ir atvirą bendruomenę. 

Kultūros centras, kaip kultūrinė įstaiga, siekia sudaryti sąlygas Druskininkų savivaldybės 
gyventojams naudotis kultūrinėmis paslaugomis, dalyvauti kultūriniame gyvenime. Savivaldybės 



gyventojų kultūrinė veikla, dalyvavimas mėgėjų kūrybinėje veikloje išreiškia visuomenės aktyvumą, 
jos poreikius ir vertybines nuostatas.  

2018 metais 7 kultūros centro darbuotojai dalyvavo programoje “Atvirumo menas”, kurios tikslas 
buvo padėti organizacijos komandai įsivardyti ir pažinti savo auditorijas, ieškoti kalbėjimo su jomis, 
ryšio gilinimo būdų.  Projekto metu mentoriai komandą mokė susitelkti į auditorijų vystymą kaip 
tikslą. Programa sudarė galimybes darbuotojams ugdyti bendradarbiavimo, kūrybingumo, problemų 
sprendimo kompetencijas. Programos sesijų metu darbuotojai mokėsi savo darbo vietoje, veikdami 
kartu ir spręsdami aktualius savo organizacijos iššūkius. 
 

Mėgėjų meno kolektyvai 
 

 
2018 m. Kultūros centre veikė 14 mėgėjų meno kolektyvų, jų veikloje dalyvavo 162 

druskininkiečių. Kultūros centras koordinavo 4 kolektyvų - Tremtinių ir politkalinių choro, tautinių 
šokių kolektyvo „Kadagys“, šiuolaikinio šokio grupės „Opus“, folkloro kolektyvo „Stadalėlė“ - veiklą. 
Leipalingio laisvalaikio salėje veikia 5 kolektyvai. Tai: liaudies muzikantų grupė, humoro grupė 
„Pirtis“, tautinių šokių kolektyvas „Leipūnas“, folkloro kolektyvas „Serbenta“, vaikų šiuolaikinio 
šokio grupė. Viečiūnų laisvalaikio salėje veikia 5 kolektyvai. Tai: folkloro kolektyvas „Žemynėlė“, 
kaimo kapela „Viečiūnai“ (2 grupės) , tautinių šokių kolektyvas „Avilys“, moterų dainų ir poezijos 
grupė „Brydės“. Viečiūnų laisvalaikio salėje studijų ir būrelių veiklą vykdė ir partneriai – Viečiūnų 
bendruomenė. 
 

Kultūros centro meno kolektyvų ir dalyvių 2018 m. suvestinė 
 

 Mėgėjų meno kolektyvai Studijos, būreliai, klubai Iš viso 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Druskininkų 
kultūros 
centras 

4 60 0 0 1 15 1 15 5 75 1 15 

Leipalingio 
laisvalaikio 
salė 

5 57 1 10 0 0 0 0 5 57 1 10 

Viečiūnų 
laisvalaikio 
salė 

5 48 0 0 7 82 0 0 12 130 0 0 

Iš viso 14 165 1 10 8 97 1 15 22 262 2 25 

 



 
 
 

Renginiai ir lankytojai 

2018 metais Kultūros centras kartu su filialais seniūnijose suorganizavo 252 renginius. 
Renginius aplankė 39,9 tūkst. žiūrovų. 
 
Renginių ir jų lankytojų bei dalyvių suvestinė  
Eil. 
Nr. 

Veikla Kultūros centras Kultūros centro filialai 
Renginiai Lankytojai/Dalyviai Renginiai Lankytojai/Dalyviai 

1. Mėgėjų meno kolektyvų 
renginiai  14 1950 14 1160 

2. Profesionalaus meno renginiai 
(akademiniai koncertai, 
spektakliai, parodos) 

10 3040 11 4560 

3. Konkursai, festivaliai 
(tarptautiniai, respublikiniai, 
regioniniai) 

4 620 2 340 

4. Kiti renginiai (edukaciniai, 
sociokultūriniai, kino filmai, 
pramoginės muzikos 
koncertai ir kt.) 

117 15778 80 12477 

  Viso: 145 21388 107 18537 
 

 

 
 
 
 

Pagrindiniai 2018 metais Kultūros centro organizuoti renginiai 

 
Sausio 13 d. vyko Laisvės gynėjų dienai skirti renginiai. 11.00 val. organizuotas tradicinis 

bėgimas aplik Druskonio ežerą, 16.00 val. Druskininkų vandens parko konferencijų salėje buvo 
rodomas režisierės A.Zalanskaitės dokumentinis filmas „Nepaprasta auka”, skirtas Lietuvos partizanų 
vadui J.Vitkui – Kazimieraičiui atminti. 

Sausio 26 d. Druskininkuose jau šešioliktąjį kartą buvo padėkota labiausiai kurortui 
nusipelniusiems žmonėms bei prisimintos ryškiausios praėjusių metų iniciatyvos. Beveik 300 šventės 



„Padėkos šventė Druskininkai 2017“ svečių prisiminė svarbiausius praėjusių metų įvykius ir nuveiktus 
darbus. Svečius pasveikino LR Seimo narys Zenonas Streikus ir Druskininkų savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas. Tradicinėje padėkos šventėje įteikta daugiau kaip 10 apdovanojimų. Jau 
daugiau kaip dešimtmetį Druskininkų bendruomenė  puoselėja  gražią tradiciją kasmet įvertinti ir 
pagerbti kultūros ir meno šviesuolius. 2017 metais  Druskininkų kultūros puoselėtojo premija skirta 
kompozitoriui ir atlikėjui Mikui Suraučiui. Jau tradicija tapo padėkoti įmonėms, įtaigoms ir 
organizacijoms, kasmet Muzikinio fontano erdvės papuošiančioms išradingai papuoštomis eglutėmis ir 
unikaliomis kalėdinėmis kompozicijomis. Net 43 originalios žaliaskarės  varžėsi dėl gražiausios ir 
originaliausios kalėdinės eglutės titulo. Už labiausiai patikusią eglutę buvo galima balsuoti 
socialiniuose tinkluose, taip pat eglutes vertino specialiai tam sudaryta komisija. Šventės metu buvo 
įteikti apdovanojimai nugalėtojams. Šventėje koncertavo Merūnas, muzikos grupė „Magnit”, 
„Diamonds show”. 

Vasario 10 d. 14.00 val. vyko Užgavėnių šventė Druskininkuose. Užgavėnių kermošius, 
orientacinės varžybos „Moremonų paieškos 2018”, dūzgės su grupe „Žemaitukai”.  

Vasario 13 d. 17.00 val.  vyko Užgavėnių šventė Viečiūnuose. Sočiai visi prisivalgė, 
triukšmavo, žaidė, rinko gražiausią Morę, linksminosi su atlikėja Laisva. Morių parkas veikė nuo 
vasario 5 d.  

Vasario 16 d. buvo organizuojami Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirti šventiniai 
renginiai Druskininkuose „PAŽINK ŠVĘSK  KURK”. 12.30 val. vyko Lietuvos bažnyčių varpų 
sąšauka „Gloria Lietuvai“. Prie šios akcijos prisijungė Druskininkų Švč. Mergelės Marijos 
Škaplierinės bažnyčia, Leipalingio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Ratnyčios bažnyčia. 
13.00 val. buvo laikomos Šv. Mišios už Lietuvą, 13.45 val. Vėliavos pakėlimo ir gėlių padėjimo 
ceremonija, šventinis koncertas prie Leipalingio Nepriklausomybės paminklo, 14.00 val. vyko 
šventinis minėjimas, teatralizuota vėliavos pagerbimo ceremonija, improvizuota vėliavų siena ir 
koncertas Grand SPA Lietuva konferencijų salėje. Dalyvavo Mikas Suraučius, Rūta Kotryna, Ronata, 
šokio studija “Opus”, pop-klasikos grupė el Fuego.  17.00 val. Viečiūnų bendruomenės centre vyko 
Valstybės vėliavos ir Mažosios kultūros sostinės vėliavos pakėlimo ceremonija, šventinis Lietuvos 
šimtmečiui ir Mažosios kultūros sostinės Viečūnuose programos pristatymui skirtas koncertas. 
Dalyvavo vokalinis ansamblis „Jazz Island”. 

Vasario 26 d. 17.30 val. Druskininkų vandens parko 2 aukšto konferencijų salėje įvyko „Misija 
Sibiras’17” dokumentinio filmo premjera bei susitikimas su ekspedicijos vadovu Arnoldu Foku. 

Kovo 2 d. 16.00 val. Viečiūnų bendruomenės salėje buvo atidaryta paroda „100 nyčių Lietuvai“, 
kurioje buvo eksponuojama 100 audėjų austų lovatiesių. 

Kovo 3 d. 13.00 val. Viečiūnų bendruomenės centre vyko Lietuvos šimtmečio dainų šventės 
„Vardan tos…“ Folkloro dienos „Didžių žmonių žemė“ Druskininkų savivaldybės folkloro kolektyvų 
apžiūra. 

Kovo 9 d. 18.00 val. Viečiūnų bendruomenės centre vyko uždarų patalpų golfo turnyras, protų 
mūšis ir koncertas, skirtas Kovo 11-ajai paminėti. 

Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. 15.00 val. Jaunimo užimtumo centre 
vyko šventinis renginys „Esame laisvi apkabinti, mylėti, gerbti ir saugoti!” Dalyvavo Druskininkų 
savivaldybės jaunimo meno kolektyvai, atlikėjai, klubai ir studijos. Po koncerto įvyko Druskininkų 
jaunimo užimtumo centro kūrėjų trumpametražio filmo “100 JAUNYSČIŲ” premjera. 12.00 val. buvo 
aukojamos Šv.Mišios  Leipalingio Šv.Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. 12.40 val. vyko 
vėliavos pakėlimo ceremonija ir himno giedojimas prie Nepriklausomybės paminklo, 13.30 val. 
Leipalingio laisvalaikio salėje vyko šaškių - šachmatų turnyro, skirto Kovo 11-jai, nugalėtojų 
apdovanojimas, šventinis koncertas „Tau - šimtmečio Lietuva”, kuriame dalyvavo meno mėgėjų 
kolektyvai. Leipalingio progimnazijos vaikų folkloro ansamblis „Gurinukai“ demonstravo tautinius 
drabužius, su kuriais dalyvavo konkurse „Išausta tapatybė. Tautinis drabužis mano šeimos ir 
bendruomenės istorijoje”.   

Kovo 21-23 17.30 val. buvo organizuojamos edukacinės meninės amatų programos šeimai, 
skirtos Šv.Velykoms „Bundantys raštai“. Jos vyko Druskininkų socialinių paslaugų centre, Viečiūnų 
bendruomenės centre, Leipalingio laisvalaikio salėje. Dalyviai susipažino su vaško žvakių liejimu, 
margučių dažymu vašku, verbų rišimu, karpiniais. 

Kovo 17 d. 18.00 val. Leipalingio laisvalaikio salėje  įvyko pasirodymas „Vienas koncertas - dvi 
dainininkės. Rūta Morozovaitė ir Elvyra”.  



Kovo 24 d. 20.30 - 21.30 val. Pramogų aikštėje vyko pilietinė iniciatyva „Žemės valanda 
Druskininkuose 2018“. Buvo organizuojami nežemiškai įtraukiantys ir žemiškai sušildantys žaidimai, 
vyko bardo Manto Baltrušaičio koncertas. 

Kovo 27 d. 17.30 val. Druskininkų miesto muziejuje įvyko „Prisiminimų vakaras. Dailininkas 
Alfonsas Šuliauskas“. Buvo dalinamasi prisiminimais, žiūrovai klausėsi dailininko minčių, užfiksuotų 
filmuotoje medžiagoje, spaudoje ir jo kūriniuose, buvo eksponuojami miestui padovanoti Alfonso 
Šuliausko darbai. Koncertavo Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos mokiniai. 

Balandžio 7 d. 11.00 val. Viečiūnų bendruomenės centre vyko Atvelykio šventė. Vaikai rideno 
kiaušinius, rinko gražiausią margutį, žiūrėjo spektaklį, kuriame Zuikučiui susitikimas su močiute 
Karve, kaimyne Antimi ir mama Zuike įmanomas tik sapnų pagalba. Po spektaklio vyko kūrybinės 
dirbtuvėlės, kurių metu teko atlikti kūrybines užduotis, improvizuoti.  

Balandžio 7 d. 18.00 val. Leipalingio laisvalaikio salėje vyko Druskininkų savivaldybės 
bendruomenių Atvelykio sueituvės "Susieikim, kaimynėliai". Dalyvavo Viečiūnų, Jaskonių - 
Naujasodės, Bilso, Jovaišių, Stračiūnų, Ricielių, Leipalingio  bendruomenės, kurios pristatė menines 
programas, skirtas Lietuvos 100-ečiui. Po meninės programos vyko nuotaikinga Atvelykio vakaronė su 
suneštinėmis vaišėmis. 

Balandžio 20 - 22 d. ir balandžio 27 - 29 d. buvo organizuojama Pavasario šventė‘ 2018 „Tu 
ateik į pasimatymą“. Vyko teminės ekskursijos. Balandžio 20 d., penktadienį, 15.00 val. ir 18.00 val.,  
balandžio 21d. (šeštadienį) ir balandžio 22 d. (sekmadienį) 13.00 val., 15.00 val. ir 18.00 val. 
Balandžio 20 d. (penktadienį) 18.00 val. Druskininkų vandens parko salėje buvo rodomas festivalio 
„Kino pavasaris“ daugiausia žiūrovų surinkęs  filmas „Jūsų Vincentas“.  

Balandžio 21 d. (šeštadienį) vyko 12.00 val. IV tarptautinis plovo virimo čempionatas 
Druskininkuose. 16.00 val. vyko dainuojamosios poezijos popietė. Dalyvavi Viktorija Pranaitytė, 
Živilė Mackevičiūtė, Tauras Zigmantas, Gedvilė Bendaravičiūtė, Mantė Baranauskaitė, Gintarė 
Bauerytė bei Aleksandras Makejevas. 17.00 val. buvo organizuojama Muilo burbulų fiesta su 
„Burbulų Dėde“. 

Balandžio 27-29 d. 12.00 val. vyko Grožio ir sveikatinimo priemonių, tautodailės ir amatininkų 
gaminių mugė Vilniaus alėjoje, buvo organizuojamos teminės ekskursijos. Balandžio 27 d., 15.00 val. 
ir 18.00 val.,  balandžio 28d. ir balandžio 29 d. 13.00 val., 15.00 val. ir 18.00 val.  

Balandžio 28 d. 15.00 val.  Vijūnėlės parke vyko Druskininkų gidų grupės „Artelė“ XIX amžiaus 
inscenizacija. Vyko edukacijos: EBRU, „Sūri pamoka“ su Druskos karaliene, stalo žaidimų klubo 
„Board punks“ programa, meninės kūrybinės „Tep šlep“ dirbtuvės. Mandalų spalvinimas. 15.00 val. 
vyko Bardo Manto Baltrušaičio koncertas, 16.00 val. Aktoriaus Justo Tertelio autorinių dainų 
programa, 17.00 val. - Evitos Cololo koncertas, 17.00 val. - Muilo burbulų fiesta su Burbulų Dėde, 
18.00 val. - Viltės ir Ado elektroninės lietuvių liaudies muzikos programa. Balandžio 29 d. 13.00 val. 
buvo organizuojama aitvarų gamyba ir laidymas, vyko edukacijos: EBRU, „Sūri pamoka“ su Druskos 
karaliene, stalo žaidimų klubo „Board punks“ programa, mandalų spalvinimas. 13.00 val. koncertavo 
Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos orkestro koncertas, 14.00 val. - duetas „Tautinis Aidas“,  
15.00 val. - Instrumentinis duetas „Music time“. 

Gegužės 1-31 d. Viečiūnų bendruomenės centre veikė sertifikuoto tradicinių amatų meistro 
Albino Šileikos (Utena) prieverpsčių paroda. 

Gegužės 4 d. 17.30 val. Viečiūnų bendruomenės centre įvyko koncertas  „Tau, mama“. 
Koncertavo Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokiniai, pramoginių šokių studija  „Rock-
Rock“,Viečiūnų progimnazijos  mokinės, Simona su Lėja. 

Gegužės 6 d. 13.30 Leipalingio laisvalaikio salėje vyko šventinis koncertas, skirtas Motinos 
dienai "Dovana mamai". Koncertavo Druskininkų “Atgimimo”  mokyklos jaunuolių šokių kolektyvas 
"Druskutis", Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos mokiniai, Akvilė Ambrasiūnaitė, 
Leipalingio laisvalaikio salės vaikų šiuolaikinio šokio grupė. 

Gegužės 10 d. 18.00 val. Viečiūnų bendruomenės centre įvyko Druskininkų kultūros centro 
jaunimo teatro premjera „Mergaitė su degtukais“. 

Gegužės 11-13 d. vyko Šeimos šventė  Viečiūnuose. Gegužės  11-12 d. buvo organizuojamas 
Edukacinis verpsčių pleneras,  Gegužės 12 d. 17.00 val. vyko fraktalinio piešimo užsiėmimai šeimoms 
„Nupiešk savo gyvenimą kokio nori“, vedė Genovaitė Rutkauskienė. 17.00 val. Silvestro katino 
programa džiugino vaikus,  18.00 val. vyko vakaronė „Vesela dainuoc ir šokc rozu“. Dalyvavo 
folkloro ansamblis „Žemynėlė“,  Viečiūnų kapela, tautinių šokių kolektyvas „Avilys“. Gegužės 13 d. 
nuo 14.00 val. vyko linksma popietė šeimai, EBRU meno edukacija, verpstės drožimo edukacija, 



linksmos šeimų rungtys batutų šalyje, „Druskininkų Šeimų klubo“ pristatymas,  “Didysis muilo 
burbulų šou su Burbulų Dėde”,  Lietuvos šimtmečiui paminėti 100 viečiūniškių šeimų į orą paleido 
trispalvius balionus. Koncertavo: Kauno vaikų dainavimo studija DND, Asta Bagdonavičienė ir 
Romas Bubnelis.  

Gegužės 26-28 d. vyko Druskininkų kurorto šventė. Kadangi buvo minimas Lietuvos 
valstybės šimtmetis, todėl ir Druskininkų Kurorto šventėje buvo daug akimirkų, skirtų šiai išskirtinei 
sukakčiai. Savaitgalį Druskininkai pasitiko vasarą gausybe renginių, tarp jų – ir įspūdingos šimtmečio 
eitynės, kurių metu tūkstančiai skėčių kurortą pavertė vilnijančia Lietuvos trispalve. Eitynių 
organizatoriai dalyviams išdalino tūkstančius Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio logotipu puoštų 
geltonų, žalių ir raudonų skėčių, kurie eitynėse dalyvavusiems žmonėms liko ir kaip atminimo dovana. 
Penktadienio popietę ALKA prieigose veikiančiame Vandens pramogų parke organizuotas pirmasis 
šeimų turnyras „Water Inn“. Iš karto po eitynių Pramogų aikštėje surengtas iškilmingas Kurorto 
šventės atidarymas. Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“, sunkiojo roko grupės 
„Thundertale“, Lietuvos kariuomenės orkestro ir folkloro atlikėjos Rasos Seros surengta programa 
„Kilkim, broliai, sakalais!“ susirinkusiems paliko neišdildomų įspūdžių. Iki vėlumos tęsėsi vakaro 
koncertas: šventės dalyvius pradžiugino aktoriaus Mariaus Jampolskio ir Irūnos koncertas bei 
Druskonio ežero amfiteatre koncertavę „Strings Of Earth“ ir Vidas Bareikis. Penktadienio renginius 
vidurnaktį vainikavo lazerių ir fejerverkų šou Druskonio ežero pakrantėje. Šeštadienį druskininkiečiai 
ir kurorto svečiai pradėjo, išmėgindami gongų terapiją ir žvaliai mankštindamiesi išpuoselėtame K. 
Dineikos sveikatingumo parke, kuris šventės dienomis sulaukė didelio dėmesio. Gydyklų parke 
surengtas tarptautinis kulinarinis konkursas „2018 m. BBQ geros valios taurė“. Pramogų aikštėje 
susirinkusieji išvydo festivalio „Skamba skamba kankliai“ svečių pasirodymus, ten surengtas ir 
jaunųjų solistų festivalis-konkursas „Rock in summer“. Šeštadienio vakarą Pramogų aikštėje 
koncertavo „La forza“ (Vaida Genytė, Neringa Nekrašiūtė, Živilė Gedvilaitė), o ypatingo publikos 
susižavėjimo sulaukė tris kartus „Grammy“ nominuotos grupių „Tiempo Libre“ ir „Copa Room” 
buvusios vokalistės Yunierkys Goris Maldonado ir grupės „Havana libre“ iš Kubos koncertas. 
Sekmadienį šventė baigėsi pramoginių šokių choreografijų festivaliu „Šoku Tau!“. Pramogų aikštėje 
druskininkiečiams ir Druskininkų svečiams šoko kolektyvai iš Raseinių, Kauno, Alytaus, Nemenčinės, 
Vilniaus ir Druskininkų.Visą savaitgalį Druskininkuose šurmuliavo amatų ir tautodailės mugė. Mažieji 
šventės svečiai taip pat turėjo daug veiklos: jie pramogavo drauge su linksmuoju Lagaminu, dalyvavo 
Muilo burbulų šou su Burbulų dėde, linksminosi Kakės Makės batutų parke. Amfiteatre ant Druskonio 
ežero pakrantės prie Miesto muziejaus surengtas projekto „100 tortų Lietuvai“ dalyvių pristatymas ir 
tortų degustacija sulaukė didžiulio šventės dalyvių susidomėjimo. Druskininkai Lietuvai ir visiems 
smaližiams padovanojo ypatingą šventę – finišavo Druskininkų savivaldybės ir kulinarinių knygų ir 
maisto tinklaraščio autorės Renatos Ničajienės inicijuota akcija „Druskininkai sveikina Lietuvą“, 
kitaip – „100 tortų Lietuvai“. Ta proga druskininkiečiai ir kurorto šventės svečiai turėjo galimybę 
paragauti net 100 skirtingų tortų. Kiekvieno torto pirmasis gabalėlis buvo skirtas Maltos ordino 
globojamiems senoliams.  

Birželio 1 d. Pramogų aikštėje buvo suorganizuota Paramos akcija #Už galimybę sveikti 
linksmiau, skirta Druskininkų ligoninės Vaikų ligų skyriaus atnaujinimui. 14.00 val. Dviračių žygio 
dalyviai atvažiavo nuo Druskininkų jaunimo užimtumo centro ir surengė fgūrinio važiavimo dviračiu 
pasirodymą. 15.00 val.  erdvėje prie Druskininkų gydyklos vyko krepšinio varžybos 3 prieš 3. 15.00 
val. vyko muilo burbulų „Burbuliatorius“, „Akmens-popieriaus- žirklių“  ir  „Spirdžiaus“  turnyrai, 
interaktyvi viktorina, veikė batutai ir karuselės. Buvo organizuojami edukaciniai užsiėmimai visai 
šeimai: „Menas kitaip“, meninės kūrybinės dirbtuvės  „Tep šlep“  su Deividu. Lankytojų laukė AQUA 
skanioji erdvė, Viečiūnų ir Leipalingio seniūnijų kiemelis. 17.00 val. vyko Paramos akcijos šventinis 
koncertas. Dalyvavo Druskininkų savivaldybės vaikų ir jaunimo grupė, pop - choras „O lia lia vaikai“, 
grupė „Majamio merginos“, Justinas Lapatinskas, Ronata ir Rūta Kotryna, „The Groovy group“. 
Masinis šokis „Flash Mob“. Vakaro viešnia – Lietuvos atstovė „Eurovizijos“ dainų konkurse Ieva 
Zasimauskaitė. Vyko apžvalginiai pakilimai oro balionu, ekskursinio traukinuko maršrutai iš Pramogų 
aikštės į Vijūnėlės parką. 

Birželio 2 d. 16.00 val. Pramogų aikštėje vyko Druskininkų baltarusių draugijos „Spadčina“ 25-
mečio koncertas. Dalyvavo meno kolektyvai „Kryžačiok“ (Minskas), „Litarynka“ (Minskas), 
„Zadorinka“ (Gardinas). 



Birželio 3 d. 13.15 val. Pramogų aikštėje vyko senjorų meno kolektyvų koncertas „Draugystės 
pynė“, skirtas Tėvo dienai, Lietuvos 100-mečiui, ir K.Dineikos 120-osioms gimimo metinėms 
paminėti. Dalyvavo Druskininkų, Jonavos ir Vilniaus „Bočių“ meno kolektyvai. 

Birželio 16 d. 17.00 val. Pramogų aikštėje vyko „Baltarusių kultūros diena“. Dalyvavo vokalinis 
ansamblis „Kupalinka“, nusipelnęs meno mėgėjų ansamblis „Niva“. 

Birželio 23 d. Druskininkuose vyko žolynais kvepianti ir vainiku dabinta Joninių šventė. Vyko 
tradicinės apeigos – Joninių laužas, žolynų vartai, paparčio žiedo paieškos, ugnies garbinimas ir 
aukojimas, varduvininkų pagerbimas, šventės simbolių dirbtuvėlės, eitynės su žvakelėmis prie 
Nemuno ir vainikėlių plukdymas. Joninių šventėje grojo folko dvasios grupė „Kūjeliai“. Prie 
Leipalingio dvaro vyko Joninių šventė „Buvo naktys švento Jono“. 18 val. Leipalingio progimnazijos 
stadione  vyko futbolo varžybos. 19.00 val. buvo organizuotas edukacinis kiemelis vaikams, nuo 20.00 
val. vyko Joninių apeigos, vainikėlių plukdymas, varduvininkų pagerbimas, atrakcijos, virvės 
traukimas, Joninių laužas, paparčio žiedo paieškos, šauniausios Janinos ir Jono rinkimai. Linksmio 
Leipalingio muzikantai, šokių kolektyvas „Leipūnas“, folkloro ansamblis „Serbenta“, Simona 
Karauskaitė iš Viečiūnų, Kristina Radžiukynaitė ir nuotaikinga vakaro diskoteka. 

Liepos 1-6 d. Lietuvos šimtmečio Dainų šventė „Vardan tos…“. Jubiliejinė, dvidešimtoji, 2018 
m. dainų šventė skiriama Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. „Vardan 
tos…“ yra Lietuvos valstybės himno – „Tautiškos giesmės“ frazė. Ši giesmė tapo šventės idėjų 
pagrindu, visų jos renginių jungtimi. Šventės  programą sudarė šios pamatinės dalys: Folkloro diena, 
skirta tradicinei kultūrai, Ansamblių vakaras, spalvinga teatralizuota, stilizuota forma pateikiantis 
liaudiško prado programą, Šokių diena, kurios pagrindas – profesionalių choreografų sukurtos lietuvių 
papročius, simbolius interpretuojančios šokių kompozicijos. Programą papildė Teatro diena, Liaudies 
meno paroda, nacionalinio instrumento – kanklių, pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertai ir paradai, 
profesionaliosios kūrybos renginiai, emocingos ir spalvingos šventės dalyvių eitynės. Šventę vainikavo 
Dainų diena, į vieną milžinišką chorą subūrusi tūkstančius dainininkų. Šimtmečio Dainų šventėje 
dalyvavo ir  druskininkiečiai - 242 įvairių kolektyvų narių delegacija. 

Liepos 6 d. buvo švenčiama Valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena. 16.00-20.00 
val. Aitvariukų ir vėjagaudžių tūbų dirbtuvės Vijūnėlės parke. Danguje aitvarų keliamos skrido 
spalvingos vėliavos ir vėliava su M.K.Čiurlionio paveikslo reprodukcija. 20.00 val. Pramogų aikštėje 
Muzikos grupė „Žalvarinis“ surengė koncertą. 21.00 vyko Tautiškos giesmės giedojimas pramogų 
aikštėje, prie Leipalingio dvaro, prie Viečiūnų bendruomenės centro. 20.00 val. prie Viečiūnų 
bendruomenės centro vyko folko grupės „Sutaras” koncertas, 20.30 val. prie Leipalingio dvaro - Miko 
Suraučiaus koncertas.  

Liepos 7 d. 18.00 val. Druskininkų pramogų aikštėje įvyko muzikos grupės „Klezmer Klangen“ 
ir Polinos Belilovsky koncertas.  

Liepos 7 d. 17.00 val. Vijūnėlės parke vyko Klounų teatro studijos „Dulidu“ šmaikštus, 
ironiškas klounados spektaklis visai šeimai „Blusa ir Profesorius”.  

Liepos 14 d. 18.00 val. K.Dineikos sveikatingumo parke  vyko akordeono muzikos vakaras su 
muzikos duetu “Tautinis aidas”. Programoje skambėjo žinomų pop atlikėjų Michael Jackson, Freddie 
Mercury, Bobby Hebb, Richard Galliano bei autoriniai kūriniai. 

Liepos 21 d. 19.00 val. Druskininkų pramogų aikštėje  Kretingos kultūros centro Darbėnų 
skyriaus liaudiškos kapela "Ontrep" surengė koncertą. 

Liepos 22 d. 16.00 val. K.Dineikos sveikatingumo parke instrumentinio vyko dueto „Music 
Time“ retro improvizacijos. 

Liepos 28 d. 22.00 val. prie Leipalingio dvaro buvo rodoma Muzikinė-mitologinė drama 
„Dūšelės“. Šiuo projektu Aistė Smilgevičiūtė ir grupė „Skylė“ tikisi paskatinti lietuvių domėjimąsi 
savo šaknimis, šalies istorija bei pažadinti žmonių patriotiškumą saugojant tautos paveldą.  

Liepos 29 d. Leipalingio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje po Šv.Onos atlaidų vyko 
varduvininkių pagerbimas ir instrumentinio dueto „Music time“ koncertas. 

Liepos 21 d. 19.00 val. Pramogų aikštėje vyko Darbėnų kaimo kapelos koncertas.  
Liepos 29 d.17.00 val. K.Dineikos sveikatingumo parke vyko autorinė Tomo Čiukausko 

programa „Čia ir dabar“.  
Rugpjūčio 2 d.18.00 val. K. Dineikos parke vyko Jogos asanų praktikavimas.   
Rugpjūčio 3 d. 19.00 val. vyko operos solisto Rafailio Karpio ir pianisto Dariaus Mažinto 

koncertas.  



Rugpjūčio 3 d. 17.00 val. Viečiūnuose vyko Druskininkų savivaldybės kaimo bendruomenių 
sąskrydis. Koncertavo muzikos grupė „Žemaitukai“. 

Rugpjūčio 10 -11 d. vyko 25-oji regioninė Dainavos krašto folkloro šventė. 19.00 val. vyko 
šventės atidarymo koncertas. Šakių rajono folkloro ansamblis NOVA parodė programą „Zanavykija – 
knygnešių kraštas“, Trakų Vokės dvaro sodybos folkloro ansamblis  „Vija“  parodė programą 
„Gervėčių krašto pateikėjų dainos“, Druskininkų „Ryto“ gimnazijos folkloro ansamblis „Racilukai“ – 
programą „Man daina – tai džiaugsmas“. Taip pat vyko Vilniaus m. folkloro grupės „Ritingo“ 
kompaktinės plokštelės „Anksti rytą kėliau“ pristatymo koncertas. Antrąją dieną Pramogų aikštėje 
buvo demonstruojamas etno kinas „Lietuvių tikėjimai ir žinios apie sveikatą“, vyko kalvystės, sodų 
rišimo, žalvario kalimo edukaciniai mokymai. Užsiėmimus vedė tautodailininkai J. Kavaliauskas, I. 
Šilkūnaitė, J. Mochnačiovas. 18.00 val. Vakaro koncerte dalyvavo Druskininkų kultūros centro 
folkloro ansambliai „Stadalėlė“, „Serbenta“, „Žemynėlė“, Alytaus raj. kultūros centro Butrimonių 
skyriaus folkoro ansamblis „Dėdės ir dėdienės“, Varėnos kultūros centro Vilkiautinio folkloro 
ansamblis, Trakų Vokės dvaro sodybos folkloro ansamblis „Vija“, Druskininkų „Ryto“ gimnazijos 
folkloro ansamblis „Racilukai“ Vilniaus m. folkloro grupė „Ritingo“, Šakių rajono folkloro ansamblis 
„Nova“, Lazdijų raj. Kapčiamiesčio kapela „Kapčius“. Rugpjūčio 11 d. Prie Druskininkų gydyklos 
12.00-21.00 val. vyko Senovės karybos ir amatų klubo  „Aistva“  edukaciniai mokymai (senovinės 
kalvystės, pynimo iš vytelių, juvelyrikos, indų iš molio gamyba ir dekoravimas). Ginklų ir indų 
ekspozicija. Ieties, kirvuko mėtymas  į taikinius, šaudymas  iš lanko, arbaleto. 

Rugpjūčio 11 d. nuo 12.00 val. Pramogų aikštėje vyko penktasis Sūrių festivalis 
Druskininkuose. Renginio programoje – produkcijos mugė, vaikų kūrybinės dirbtuvės, edukacinės 
programos, sūrių konkursas.   

Rugpjūčio 11 d. 20.00 val. Druskininkų aerodrome vyko renginys „Šimtmečio rekordai“. 
Koncertavo Indrė Grikšelytė su grupe. Planuotas Akrobatinių skrydžių grupės ANBO pasirodymas 
neįvyko dėl lietaus. 

Rugpjūčio 16 d. prie sankryžos Druskininkai – Merkinė – Gardinas žiedo surengta iškilminga 
naujojo Druskininkų ženklo atidarymo ceremonija. Į renginį atvyko įvairių kurorto įstaigų, kaimiškųjų 
bendruomenių atstovai, Savivaldybės tarybos nariai ir svečiai. Simbolinę atidarymo juostelę perkirpo 
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, LR Seimo narys Zenonas Streikus ir akcinės 
bendrovės „Montuotojas“ Alytaus filialo direktorius Klemensas Mitrulevičius. Buvo šaudomas 
spalvingas dūmų fejerverkas. 

Rugpjūčio 17 d. vakarą Pramogų aikštėje vyko ART Bridge plenero atidarymas bei Arinos ir 
grupės koncertas.  

Rugpjūčio 18 d. 18.00 val. K.Dineikos sveikatingumo parke vyko Gongų terapija su Gongo 
meistru ir garso terapijos specialistu Raimondu Binkausku. 

Rugpjūčio 19 d. 13.00 val. Pramogų aikštėje vyko neįgaliųjų „Spalvų orkestro“ koncertas, 16.00 
val. festivalio „Muzika be sienų“ dalyvių koncertas. 

Rugpjūčio 19 d. 18.00 val. Viečiūnų bendruomenės centre vyko Žolinių šventė  Viečiūnuose. 
Koncertavo moterų vokalinis ansamblis „Brydės“, folkloro ansamblis „Žemynėlė“, tautinių šokių 
kolektyvas „Avilys“, kapela „Viečiūnai“. 

Rugpjūčio 22 d. ir 24 d. pramogų aikštėje vyko ART Bridge plenero renginys – tapybinė akcija  
„Caparol +Snaigė“. 

Rugpjūčio 25 d. Druskininkuose buvo organizuojama Atsisveikinimo su vasara šventė „Vasaros 
aidai“. Nuo 11.00 val. veikė atrakcionų miestelis, tautodailės darbų ir amatų mugė. 15.00 val. Tautinių 
šokių ir muzikos popietė. Dalyvavo Druskininkų savivaldybės tautinių šokių kolektyvai „Kadagys“, 
„Avilys“, „Leipūnas“, liaudies muzikantai. 16.00 val. Klounų teatro studija „Dulidu“ edukacinę 
programą „Malūnų slėnis“ rodė Vijūnėlės parke. 16.00 val. vyko populiariosios muzikos popietė. 
Dainavo Simona Karauskaitė, Viktorija Čaplikaitė, diksilendo grupė „Vilniaus šypsena“. 19.00 val. 
Vakaro koncerte pasirodė Deivis ir Renata Norvilai,  „BASSVIM“  ir Mikas Suraučius, reperių duetas 
„Golden Age“, šokių kolektyvas „Sfinx“, Videoheads DJ's, KingDj. 

Rugpjūčio 26 d. 16.00 val. K.Dineikos parke vyko Roko Barzdžiaus solo saksofonu koncertas.  
Rugsėjo 27-30 dienomis organizuota šventė „Turizmo gurmanai – į Druskininkus!“, skirta 

pasaulinei turizmo dienai paminėti. Pirmą kartą įspūdingomis lazerių šviesomis nušvitęs K. Dineikos 
sveikatingumo parkas, susitikimai, koncertai ir keturias dienas trukusių renginių maratonas skirtingo 
amžiaus ir pomėgių žmonėms – tokia ji buvo šiemet. . Penktadienį „Grand SPA Lietuva“ konferencijų 
salėje surengta konferencija „Karolis Dineika – kūno ir dvasios kultūros puoselėtojas“, skirta 120-



osioms K. Dineikos gimimo metinėms. Vilniaus alėjoje visą savaitgalį buvo galima apsilankyti 
kulinarijos, tautodailės ir amatų darbų mugėje. K. Dineikos sveikatingumo parke iškilmingai 
atidengtos atminimo lentos E. Levickai ir K. Dineikai. Pramogų aikštėje buvo galima pasiklausyti 
dainų autoriaus ir atlikėjo Virgio Stakėno ir grupės „EL Quadro“ koncerto. Penktadienio vakaro 
renginius vainikavo šviesų instaliacijos ir gyvos muzikos koncertas K. Dineikos sveikatingumo parke. 
Parkui nepakartojamo žavesio suteikė iki pat vidurnakčio medžius ir įvairias erdves ryškiomis 
spalvomis apšvietusios prožektorių ir lazerių šviesos. Grojo Tomas Čiukauskas, skambėjo elektroninės 
muzikos garsai. Šeštadienį Pramogų aikštėje visą šeštadienio popietę karaliavo grožis ir maistas. 
Šeimos verslo įmonė „Medicata“ pristatė įvairius bičių ir medaus produktus, veido mankštos trenerė 
Viktorija Baltramiejūnienė pasakojo, kaip savo pačių rankomis galima veide padaryti stebuklus ir 
atjaunėti bent keletu metų. Kulinarinių knygų autorė ir tinklaraštininkė Renata Ničajienė pasakojo 
skanias rudens istorijas apie saldžius pyragus su daržovėmis iš naujosios savo knygos „Sezoninių 
skanumynų istorijos“ ir kvietė į pyrago ir torto degustaciją. Didelio susirinkusių žiūrovų dėmesio 
sulaukė Liucina Rimgailė, kuri kartu su renginio dalyviais kepė lietinius ir pristatė komandos „Liu 
desertinė“ desertus. Žurnalistas ir keliautojas Vytaras Radzevičius gamino ispanišką čioriso sriubą ir 
pasakojo maisto istorijas. Šeštadienio vakaro kulminacija tapo „Snow Arenoje“ surengtos „Gurmanų 
dūzgės“, kuriose pasirodė Vilniaus kojūkininkai, Evita Cololo, Donatas Montvydas, DJ Simona 
Bandita ir Orijus Gasanovas. Vakaro metu paaiškėjo, kas tapo žaidimo „Turizmo gurmanai – į 
Druskininkus!“ nugalėtojai. Sekmadienį Pramogų aikštėje dalyviai išbandė įvairias pramogas ir 
edukacijas „Tep šlep“ dirbtuvėlėse, tapė ant vandens, žaidė įvairius žaidimus šeimai, stebėjo 
„Labaiteatro“ muzikinį spektaklį šeimai „Aplink pasaulį 2“. Popietę surengtas muzikinis projektas 
„Lithuanian trombone project & Loreta Sungailienė“. Sekmadienį Pasaulinei turizmo dienai skirtus 
renginius vainikavo kino gurmanų vakaras, kuriame buvo galima pamatyti unikalią, ranka tapytą 
animacinę, „Oskaro“ apdovanojimui nominuotą kino juostą „Jūsų Vincentas“.  

Rugsėjo 6 d. 20.00 val. buvo rodomas Kino karavano filmas „Gražuolė ir Sebastijanas“, rugsėjo 
14 d. 19.30 val. “Užburtas ratas”, rugsėjo 15 d. 19.30 val. “Dar stipresnis”. 

Rugsėjo 11 d. prie Neravų bendruomenės centro vyko bendruomenės popietė „Ruduo su 
šypsena“. 17.30 val. buvo rodomas Alytaus teatro spektaklis vaikams „Žaidžiame pasaką“, 18.00 val. 
Manto Baltrušaičio koncertas ir dailininko Deivido Sinkevičiaus kūrybinės dirbtuvės visai šeimai „Tep 
šlep“. 

Spalio 2 d. 10.00 val. Jaunimo užimtumo centre buvo organizuojamas Policijos – Angelų sargų 
– dienos minėjimo renginys. Pareigūnams buvo įteikti apdovanojimai, koncertavo “Diamond show” ir 
Rūta Kotryna. 

Spalio 5 d. 14.00 val. Jaunimo užimtumo centre vyko Mokytojų dienai skirtas renginys. 
Geriausiems Druskininkų savivaldybės pedagogams buvo įteiktos atminimo dovanos, koncertavo 
Kristina ir Rimantas Žaldokai. 

Spalio 7 d. nuo 14.00 val. vyko Rudens šventė 2018 Viečiūnuose. Programoje: Verpsčių plenero 
atidarymas, bendruomenių kiemeliai, asmeninės ir komandinės sportinės rungtys, edukacijos  EBRU, 
keramika, „Tep – šlep“ dirbtuvėlės, kaštonų loterija,  mugė, dalyviai vaišinosi  daržovių sriuba, veikė 
pramogos šeimoms batutų parke, galima buvo pakilti pririštu oro balionu, pasivažinėti Druskininkų 
traukinuku, 15.30 val. vyko medžio drožėjų plenero “Lietuviško ąžuolo pasaka” uždarymas ir darbų 
foto paroda, 15.45 val. obuolių sulčių gėrimo rekordo siekimas, kuriame sudalyvavo virš 600 dalyvių, 
koncertavo „Naisių vasaros teatras“ ir folkloro kapela „Ratilai“. Renginį vedė Darius Mockevičius. 

Spalio 13 d. 13.00 val. pramogų aikštėje vyko Savivaldos dienos šventė „MŪSŲ bendruomenės 
diena“.  Koncertavo Druskininkų savivaldybės meno kolektyvai, vyko savivaldybės įstaigų, miestelių 
ir kaimų bendruomenių veiklų pristatymas, rudens gėrybių mugė, nuotraukų konkurso „Būk 
Druskininkų ambasadorius“ laimėtojų apdovanojimai, vaišinomės sriuba. 

Spalio 14 d. 15.00 val. Viečiūnų bendruomenės centre, 18 val. Leipalingio laisvalaikio salėje 
vyko Vitalijos Katunskytės jubiliejinis koncertas „Auksiniai šlageriai“. 

Nuo lapkričio 1 d. pramogų aikštėje veikė Alytaus kraštotyros muziejaus paroda „Pastatyk 
istorijai namus“. 

Lapkričio 15 d. 16.00 val. Viečiūnų bendruomenės centre vyko knygos „Druskininkų krašto 
tautotyros metraštis“ pristatymas. Dalyvavo knygos sudarytoja Alvyra Grėbliūnienė. 



Lapkričio 17 d. 18.00 val. Leipalingio laisvalaikio salėje įvyko muzikos grupės „Balius“ 
koncertas. 

Lapkričio 23 d.15.00 val. Leipalingio laisvalaikio salėje  vyko piešimo ir žaidimų popietė 
vaikams "Kartu smagiau". 

Lapkričio 25 d. 13.00 val. Leipalingio laisvalaikio salėje įvyko popietė dailininkui A.Šuliauskui 
atminti " Laiko tėkmė": knygos "Saulės dėmės " pristatymas, tapybos darbų paroda "Ekspromtas".  

Lapkričio 29 d. 18.00 val. Leipalingio laisvalaikio salėje įvyko A.Vilčinsko jubiliejinis turas 
„Man – 60”.  

Lapkričio 23 d. 11.00 val. prie Mergelių Akių memorialo vyko Lietuvos kariuomenės dienos ir 
kariuomenės atkūrimo 100-ųjų metinių minėjimas Druskininkuose. Vyko karių ir šaulių rikiuotė, 
iškilmingas Lietuvos Respublikos valstybinės vėliavos pakėlimas, Kariuomenei dedikuotos karių 
salvės, Karo kapeliono mjr. Sauliaus Kasmausko bendra malda. 

Lapkričio 30 d. 17.00 val. vyko Kalėdinių eglučių parko atidarymo šventė. Stebėjome šou 
baleto su ugnimi trupės „Ugnies valdovai” ugnies šou „Ugnies griausmas”. Gruodžio 1 d. 17.00 val. 
Druskininkų pramogų aikštėje vyko Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė. Griaudėjo įspūdingi 
fejerverkai,  veikė Kalėdų senelio paštas, koncertą surengė Kauno vaikų grupė „Saulės vaikai“ ir dainų 
autorė bei atlikėja Jūratė Miliauskaitė. 

Gruodžio 2 d. 13.30 val. Pramogų aikštėje buvo pašventinta Prakartėlė. Dainavo Druskininkų 
M.K.Čiurlionio meno mokyklos suaugusiųjų mišrus choras „Druskininkai“. 

Gruodžio 8 d. 16.00 val. Pramogų aikštėje vyko Kakavos popietė. “Kaukių akademijos” aktorių 
programa, Kalėdų senelio paštas ir susitikimas su Kalėdų seneliu.  

Gruodžio 15 d. 16.00 val. pramogų aikštėje vyko Kakavos popietė. Programa „Magiškos 
Kalėdos su Elfe”, Kalėdų senelio paštas ir susitikimas su Kalėdų seneliu.  

Gruodžio 22 d. 16.00 val. pramogų aikštėje vyko Kakavos popietė. Sniego senio programa 
“Paslaptingosios durys”, Kalėdų senelio paštas ir susitikimas su Kalėdų seneliu.  

Gruodžio 22 d. 12.00 val. Leipalingio laisvalaikio salėje, 16.00 val. Viečiūnų bendruomenės 
centre vyko susitikimas su Kalėdų seneliu ir „Labaiteatro“ muzikinis interaktyvus kalėdinis spektaklis 
„Kalėdų žinios“. Daug linksmų stebuklingų  istorijų, muzikos ir šėlsmo kupinas spektaklis padėjo 
vaikams geriau pajusti Kalėdų dvasią ir suprasti artimų žmonių lūkesčius. 

Gruodžio 26 d. Gruodžio 26 d. 16.00 val. Grand SPA Lietuva konferencijų centro „Nemunas“ 
salėje įvyko šventinis koncertas „Meilės burtai Paryžiuje“. Atlikėjai: Dovilė Kazonaitė, sopranas; 
Elzita Girčytė, sopranas; Petra Zahumenska, mecosopranas; Edgaras Davidovičius, tenoras; Tadas 
Motiečius, akordeonas.  

Gruodžio 27 d. 18.00 val. vyko Meno mėgėjų pagerbimo vakaras. Dalyvius linksmino rimti ir 
nuotaikingi „Mimų teatro“ aktorių etiudai bei pašmaikštavimai, liaudiškos muzikos kolektyvo 
„Nešpėtini bernai“ koncertas. 

Gruodžio 29 d. 17.00 val. Viečiūnų bendruomenės centre įvyko Šventinis bendruomenės 
vakaras. Iškilminga Viečiūnų Mažosios Kultūros Sostinės 2018 programos uždarymo ceremonija, 
apdovanojimai ir padėkos programos savanoriams bei rėmėjams, koncertavo atlikėja Laura 
Remeikienė su grupe, grupė “Lietuvaičiai”, diskoteka.  

Gruodžio 30 d. Mokymo centro „Dainava” salėje vyko Senųjų metu palydų koncertas su 
Valstybiniu Vilniaus kvartetu. Programos svečiai – Guoda Gedvilaitė (fortepijonas), Arnoldas 
Gurinavičius (kontrabosas). 

Gruodžio 31 d. Pramogų aikštėje įvyko Naujųjų metų sutiktuvės prie miesto eglės. 00.15 val. 
Šventiniai fejerverkai.  

 
Lauko kino seansai 

 



Druskininkų pramogų aikštėje vasaros ir ankstyvo rudens metu buvo įrengtas lauko kino teatras, 
kur druskininkiečiai ir kurorto svečiai mėgavosi nemokamais kino filmais po atviru dangumi. 
Atsižvelgiant į druskininkiečių ir kurorto svečių išsakytus pageidavimus, repertuaras buvo pritaikytas 
įvairaus amžiaus žiūrovams. Lauko kino teatras veikė savaitgaliais, žiūrovams buvo pasiūlyti dramos, 
komedijos, veiksmo ir net siaubo filmų. Bendradarbiaujant su Izraelio ambasada, penkis vasaros 
ketvirtadienius druskininkiečiams ir kurorto svečiams papildomai buvo pristatytas Izraelio kinas. Jau 
penktus metus Lietuvos regionuose vyko projektas „Kino karavanas“, kurio metu  buvo rodomi 
festivalio „Kino pavasaris“ žiūrovų labiausiai pamėgti, pripažintų režisierių filmai. Keturis seansus 
organizatoriai surengė ir Druskininkuose. Šio projekto tikslas supažindinti Lietuvos miestų ir miestelių 
gyventojus su naujausiais pripažintų kino menininkų darbais ir tuo būdu praturtinti kultūrinį Lietuvos 
regionų gyvenimą bei mažinti jų socialinę atskirtį.   

 
 

Projektinė veikla 
 

 
Projekto „Medžio drožėjų pleneras „Lietuviško ąžuolo pasaka“ metu buvo surinkta informacija 

apie Druskininkų savivaldybėje esančius senuosius kryžius, koplytstulpius, stogastulpius. 
Bendradarbiaujant su Viečiūnų  ir Leipalingio seniūnijomis buvo užfiksuoti 93 kryžiai, koplytstulpiai, 
stogastulpiai. Rugsėjo 10-14 d. surengtas medžio drožėjų pleneras, kurio metu buvo restauruoti  
blogiausios būklės Kamorūnų, Liepiškių kryžiai bei Pališkiavės ir Randamonių koplytstulpiai. Plenere 
dalyvavo: meno kūrėjas, liaudies meno parodos „Aukso vainikas“ šalies turo laureatas Gintautas 
Akstinas, meno kūrėjas, liaudies meno parodos „Aukso vainikas“ regioninio turo laureatas, P. 
Galaunės premijos laureatas Antanas Česnulis, meno kūrėjas Vytautas Dabrukas, tautodailininkai 
Vidmantas Kaminskas, Eugenijus Paukštė, Jonas Dudulis. 

Nuo spalio 7 d. iki  spalio 14 d.  Viečiūnų bendruomenės cente ir nuo spalio 15 d. iki spalio 28 d. 
Leipalingio laisvalaikio salėje surengtos medžio drožėjų plenero „Lietuviško ąžuolo pasaka“ veiklos 
foto parodos.  

Buvo išleistas katalogas „Druskininkų savivaldybės kryžiai, koplytstulpiai, stogastulpiai“, 
kuriame publikuojami 93 užfiksuoti Druskininkų savivaldybėje esantys kryžiai, koplytstulpiai, 
stogastulpiai. 

Kultūros centras prisidėjo prie Tarptautinio dviračių maratono ir Bėgimo maratono „Gardinas – 
Druskininkai“, „Unicef“ bėgimo, Bekelės maratono, rytietiškų šokių  festivalio „Orientalis“ ir kitų 
renginių organizavimo. 
 

III.LĖŠOS IR JŲ PANAUDOJIMAS 
 

Lėšos renginiams organizuoti 
 
              Renginių organizavimui Kultūros centras lėšas gauna iš kelių šaltinių: Druskininkų 
savivaldybės biudžeto, fizinių bei juridinių asmenų paramos, įvairių ES fondų ir programų, už 
teikiamas mokamas paslaugas, kurių kainas 2016 m. sausio 29 d. patvirtino Druskininkų savivaldybės 
taryba sprendimu Nr. T1-24 „Dėl Druskininkų savivaldybės kultūros įstaigų teikiamų paslaugų kainų 
tvirtinimo“. 
 
 
 



 
Eil. Nr. Lėšų šaltiniai 2017 2018 

1. Druskininkų savivaldybė 162325 225727 
2. Kultūros ministerija 13990 6550 
3. Rėmėjai (tame tarpe ir 2 proc. GMP lėšų) 30378 43225 
4. Už teikiamas paslaugas 7420 7735 

5. Viso: 214113 283237 
 

 
 

 
 

Lietuvos kultūros taryba dalinį finansavimą - 2,8 tūkst. eurų - 2018 metais skyrė projektui „Medžio 
drožėjų pleneras „Lietuviško ąžuolo pasaka“. „Sūrių“ festivaliui finansavimą skyrė LR Žemės ūkio 
ministerija – 3,75 tūkst. eurų. Iš viso Kultūros centras projektų vykdymui gavo 6,55 tūkst. eurų. 

Druskininkų kultūros centro organizuojamų renginių metu buvo organizuojamos tautodailės ir 
amatų dirbinių mugės, kuriose dalyvaujantys amatininkai rinkliavos mokesčiu Druskininkų 
savivaldybės biudžetą papildė 43 tūkst. eurų. 
 

 
Bendras Kultūros centro biudžetas 

 
Bendras Kultūros centro biudžetas 2018 metais sudarė 580,3 tūkst. eurų, iš jų už teikiamas 

paslaugas surinkta  7,7 tūkst. eurų. Druskininkų kultūros centro lėšų panaudojimo lentelė (priedas 
Nr.1). 

2018 m. gruodžio 31 d. pagal buhalterinius duomenis atlikta metinė  materialaus ir 
nematerialaus turto, piniginių lėšų, skolų, sutarčių inventorizacija. Inventorizacijos metu komisija 
nustatė, kad Kultūros centre ilgalaikio turto bei pas atsakingus asmenis užbalansinėje dalyje 



esančio naudojamo trumpalaikio turto yra visiškai pasenusio ir fiziškai susidėvėjusio. Pagal 
komisijos sudarytą nurašymo aktą Nr.1 nurašyta trumpalaikio turto už 4,4 tūkst. eurų vertės.  

Ilgalaikio turto įsigijimui iš Druskininkų savivaldybės buvo gauta 15,4 tūkst. eurų. Už šias 
lėšas buvo įsigyta: scenos užuolaidos ir kalėdinės dekoracijos. 

2018 metais nurašyta kuro sąnaudų už 2,2 tūkst. eurų, kuris buvo skirtas transportui.  Kas 
mėnesį buvo nurašomos medžiagos ir priemonės, panaudotos ūkio reikalams, renginiams 
organizuoti, viso už 45,3 tūkst. eurų.  

2018 metais Druskininkų vidaus audito tarnyba, vadovaujantis vidaus audito tarnybos įsakymu 
patvirtintu 2018 metų veiklos planu, atliko Druskininkų kultūros centro 2018 m. veiklos auditą. Audito 
ataskaitos išvadose buvo įvardinta, kad nepatvirtinti Druskininkų kultūros centro darbo laiko apskaitos 
žiniaraščio pildymo formos bei informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų 
stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkų aprašai; nesudarytas darbuotojų atostogų grafikas. 
Kultūros centras tvarkų aprašus pasitvirtino suderinusi su darbo taryba pagal nustatytą laiko terminą, 
darbuotojų atostogų grafikas bus sudarytas kaip nurodyta darbo kodekse - 2019-05-31. 

 

Investicijos ir techninis aprūpinimas 
 
Druskininkų savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Druskininkų kultūros centro 

lauko scenos, Vilniaus al. 24, Druskininkai, modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams“ pagal 
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Modernizuoti savivaldybių 
kultūros infrastruktūrą“, Nr. 7.1.1 – CPVA-R-905. Bendra projekto vertė 352 401  Eur, ES struktūrinių 
fondų lėšos 299 541 Eur, Druskininkų savivaldybės lėšos 52 860 Eur. Remonto darbai baigti 2018 
metais. Buvo įsigytos kėdės žiūrovams, dabar vykdomos apšvietimo įrangos pirkimo procedūros.  
Baiginėjami darbai įgyvendinant Druskininkų savivaldybės projektą „Amatų centro „Menų kalvė“ 
Druskininkuose įkūrimas“, pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 
įgyvendinimo priemonę 07.1.1.-CPVA-R-903 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. 
II“. Rekonstruotame pastate  įsikurs Druskininkų kultūros centro padalinys, kur po vienu stogu 
atvirose dirbtuvėse susiburs vaizduojamojo ir taikomojo meno, dailiųjų amatų atstovai, o visi norintieji 
iš arti galės pamatyti jų veiklą, vyks pažintinės ekskursijos ir edukacijos, rengiamos parodos, plenerai, 
kūrybinės stovyklos, meninės akcijos, bus galima įsigyti menininkų kūrinių.  
 
Kultūros centro administruojami projektai 
 

Vadovaujantis Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 21 d. 
įsakymu Nr.V35-140 „Dėl Druskininkų savivaldybės 2018 metų kultūros projektų sąrašo ir jiems 
įgyvendinti skirtų lėšų tvirtinimo“ Kultūros centras administravo kultūros projektus, finansuotus iš 
Druskininkų savivaldybės biudžeto. 2018 metais šių projektų finansavimui iš Druskininkų 
savivaldybės biudžeto buvo skirta 24,0 tūkst. Eurų.  Atrinkti ir finansuoti 28 projektai. 

 
Turtas 
Kultūros centro materialųjį turtą sudaro įstatymų nustatyta tvarka Druskininkų savivaldybės 

tarybos perduotas ilgalaikis turtas ir įstaigos įsigytas turtas, kurį Kultūros centras patikėjimo teise 
valdo, naudoja ir įstatymų nustatyta tvarka juo disponuoja. Įstaigos ilgalaikio turto likutinė vertė 
2018-12-31  dienai buvo  789,7 tūkst. eurų: 

1. pastatai – 694,7 tūkst. eurų, iš jų: 
- Alėjos g. 3, Leipalingis – 27,9 tūkst. eurų; 
- Vilniaus al. 24, Druskininkai – 164,9 tūkst. eurų; 
- Jaunystės g. 17-1, Viečiūnai – 501,9 tūkst. eurų; 
2.Kompiuterinė technika – 2,9 tūkst. eurų; 
3.Gamybinis ir ūkinis inventorius – 20,2 tūkst. eurų; 
4.Transporto priemonės – 8,3 tūkst. eurų; 
5.Techninė įranga – 63,6 tūkst. eurų. 

 
 
 



IV. PAGRINDINĖS PROBLEMOS 
 

Neatidėliotina rekonstrukcija būtina Leipalingio laisvalaikio salės scenoje, kur repetuoja penki 
gausūs dalyvių skaičiumi meno kolektyvai, fojė. Ten taip pat dar trūksta modernios apšvietimo ir garso 
įrangos, reikalinga pakeisti salės grindų dangą, langus, suremontuoti darbo kabinetus, įsigyti naujas 
kėdes žiūrovams. Viečiūnų bendruomenės centre įrengus Vaikų dienos centrą, sumažėjo patalpų 
persirengimui ir muzikos instrumentų sandėliavimui. Reikalinga padaryti rakinamas pertvaras 
artistinėje, kad būtų saugu laikyti instrumentus. 

Ruošiantis 2018 metų Lietuvos dainų šventei buvo atnaujinti Leipalingio laisvalaikio salės meno 
kolektyvo „Leipūnas“ sceniniai kostiumai ir nupirkta 10 vyriškų sermėgų. Dalinį finansavimą skyrė 
Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Viečiūnų laisvalaikio salės kolektyvui „Avilys“ nupirktos 
klumpės, šiuolaikinio šokio kolektyvas „Opus“ įsigijo sukneles ir sijonus-šortus.  

Po atrankos į Lietuvos dainų šventę paaiškėjo, jog dalis drabužių neatitinka tautiniam dzūkiškam 
kostiumui keliamų reikalavimų, todėl būtina įsigyti trūkstamas kostiumų dalis arba pakeisti/atnaujinti 
esamas. Dėl lėšų trūkumo neišspręstas ir meno kolektyvų aprūpinimo muzikos instrumentais 
klausimas.  
 

V.VEIKLOS PROGNOZĖS 
 

2019-ųjų metų veiklos laikotarpiui buvo pateikti 6 projektai Lietuvos kultūros tarybai, iš kurių 
vienam jau patvirtintas dalinis finansavimas. 3 tūkst. eurų skirta Lietuvos pasakotojų konkursui 2019. 
Kitų projektų finansavimas bus patvirtintas vasario mėnesį. 

2017 metais Druskininkų kultūros centras kartu su Leipalingio miestelio bendruomene bei 
Viečiūnų kaimo bendruomene „Versmė“ pateikė paraiškas pagal Druskininkų vietos veiklos grupės 
teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategijos priemonę  „Regioninių produktų kūrimas 
panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-8. Pagal numatytas 
paraiškose veiklas 2018-2019 metų laikotarpiu bus surengta Jotvingių šventė Leipalingyje bei Verpstės 
festivalis Viečiūnuose.  

2018 metais Kultūros centras kartu su Suvalkų (Lenkija) kultūros centru Interreg V-A Lietuvos-
Lenkijos programos 2 prioriteto 2.2 tikslo „Sumažinti nedarbą taikant koordinuotas užimtumo abiejose 
sienos pusėse iniciatyvas“ programai pateikė projektą „Kūryba be sienų“, tačiau finansavimas 
neskirtas. Patobulinus paraiškos turinį šį projektą ketinama teikti kitam šaukimui, kuris numatomas 
2019 metais. 

2019 metų laikotarpiu numatoma teikti paraišką Žemės ūkio ministerijai Sūrių festivalio 
organizavimui.  

Druskininkų savivaldybė ir Druskininkų kultūros centras kartu su Baltarusijos partneriu Gardino 
nacionaliniu religijos istorijos muziejumi 2018-2020 metais įgyvendina 2014-2020 metų Latvijos, 
Lietuvos ir Baltarusijos programos finansuotą projektą „Kultūros paveldas abipus sienos“, kurio vertė 
– 1,1 milijono eurų. Projekto metu bus atnaujinta likusi Leipalingio dvaro dalis. Rekonstruojant 
Leipalingio dvaro pastato dalį bus įrengta koncertų salė, patalpa konferencijoms, suremontuota 
laiptinė, įrengtas liftas neįgaliesiems, administraciniai kabinetai, vestibiulis, pagalbinės patalpos, 
rūsyje įrengta laikinųjų ekspozicijų ir repeticijų salė, įsigyta reikalinga įranga ir baldai. Druskininkų 
kultūros centras įgyvendins minkštąsias projekto veiklas. 2019 metais vyks mokymai, prasidės „Dvaro 
festivalis“, Kalvystės pleneras, Gardino religijos istorijos muziejuje balandžio ir gruodžio mėnesiais 
bus surengtos dvi Druskininkų savivaldybės tradicinių menininkų parodos. Bus įsigytos priemonės 
veikloms įgyvendinti, teatriniai kostiumai ir kt. 

Kultūros centras kartu su Druskininkų savivaldybės kaimo bendruomenėmis teiks paraišką 
„Kultūrinio bendradarbiavimo keliu“ pagal  Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 
2015–2020 m. strategijos priemonę „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas 
Nr. LEADER-19.2-SAVA-5. Projekto metu planuojama surengti kaimo bendruomenių aktyvui 
komandos formavimo, renginių organizavimo ir kitų įgūdžių stiprinimo mokymus, organizuoti veiklas 
ir renginius kaimo bendruomenėse. Bendra projekto vertė planuojama 21 tūkst. eurų. 

2019 metais kultūros centras plės savo veiklos programą ir daugiau dėmesio skirs Lauko kino ir 
kitų kultūrinį turizmą skatinančių iniciatyvų įgyvendinimui, renginių vaikams ir koncertų kaimiškose 
vietovėse organizavimui. Kartu su kaimų bendruomenėmis bus inicijuojami kultūros projektai 
finansavimui gauti iš Žemės ūkio ir Socialinių reikalų ministerijų programų.  



 2019 metais veiklą pradės Amatų centras „Menų kalvė“, kurioje vaizduojamojo ir taikomojo 
meno kūrėjams bei dailiųjų amatų meistrams bus įrengtos patalpos ne tik darbui, bet ir parodoms, 
pažintinei edukacinei veiklai. Amatų centras padės plėtoti su menu susijusius verslus, skatins kurti 
naujas darbo vietas šioje srityje. Tikimasi, kad druskininkiečiams ir miesto svečiams Amatų centras 
taps puikia kūrybiško laisvalaikio užimtumo erdve, kurioje kiekvienas galės susipažinti su kurorte 
kuriančiais menininkais, pažinti skirtingus vaizduojamojo ir taikomojo meno bei dailiųjų amatų raiškos 
būdus, priemones, technikas ir technologijas, o taip pat išbandyti save kūryboje.  

 

 

 

Direktorė                                                                                                       Rimutė Viniarskaitė 

 

 

_____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Priedas Nr.1 
 

Druskininkų kultūros centro lėšų panaudojimo lentelė 
 

Išlaidų 
klasifikacijos 
kodas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Išlaidų pavadinimas 2017 

Lėšos, panaudotos programai vykdyti (tūkst. EUR) 

2018 

Iš jų 
Savivaldybės 

biudžeto Kitų šaltinių 

Asignavi
mai 
įstaigos 
veiklai 

Pajamos 
už 
teikiama
s paslau-
gas 

Paramo
s lėšos  
(rėmėjai 
ir 2%) 

Projektų 
lėšos 
(valstybė
s lėšos) 

DSA 
(tiksli-
nės 
lėšos) 

Valstybės 
lėšos 
(tikslinės 
lėšos) 

2 Išlaidos 543,6 624,3 567,7 7,7 41,9 6,6 0,4  

2.1. 
Darbo užmokestis ir 
socialinis draudimas 254,5 282,2 282,2      

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis  194,7 216,0 216,0      

2.1.2.1.1.1. 
Socialinio draudimo 
įmokos  59,8 66,2 66,2      

2.2. 
Prekių ir paslaugų 
naudojimas 289,1 342,1 285,5 7,7 41,9 6,6 0,4  

2.2.1.1.1.3. Šildymas 7,7 6,3 6,3      

2.2.1.1.1.4. Elektros energija 6,7 6,2 6,2      

2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos 1,0 0,9 0,9      

2.2.1.1.1.6. 
Transporto 
išlaikymas 2,8 2,9 2,9      

2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė 3,2 2,3 2,3      

2.2.1.1.1.8. Spaudiniai 0,2 0,2 0,2      

2.2.1.1.1.10. Kitos prekės 15,0 11,4 11,4      

2.2.1.1.1.11. Komandiruotės  1,3 1,4 1,4      

2.2.1.1.1.13. 
Vandentiekis ir 
kanalizacija 0,5 0,6 0,6      

2.2.1.1.1.20 Atliekų mokestis 0,7 0,7 0,7      

2.2.1.1.1.14. 

Ilgalaikio 
materialiojo turto 
nuoma         

2.2.1.1.1.15. 

Ilgalaikio 
materialiojo turto 
einamasis remontas 1,9 0,7 0,7      

2.2.1.1.1.16. 
Kvalifikacijos 
kėlimas 0,7 1,1 1,1      

2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos 247,4 306,4 249,8 7,7 41,9 6,6 0,4  

2.7.3.1.1.1. Socialinė parama  1,0 1,0      

3 Turto išlaidos 61,8 15,4 4,9    10,5  

3.1. 

Materialiojo ir 
nematerialiojo turto 
įsigijimo išlaidos 61,8 15,4 4,9    10,5  

3.1.1. 

Ilgalaikio 
materialiojo turto 
kūrimas ir įsigijimas 61,8 15,4 4,9    10,5  

3.1.1.2.1.2. 
Negyvenamieji 
pastatai         

3.1.1.3.1.2. 
Kitos mašinos ir 
įrenginiai         

3.1.2. 
Nematerialiojo turto 
kūrimas ir įsigijimas         

3.1.2.1.1.2. 
Kompiuterinė 
programinė įranga         

  Asignavimai,  iš viso  605,4 639,7 572,6 7,7 41,9 6,6 10,9  
 


