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Išrašas 

 
VALDYBOS NUOTOLINIO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

2018-02-25 Nr. 

Jonava 

 

Posėdis įvyko: 2018-02-24 (12:00 – 13:00 val.) 

Posėdį pirmininkas: Arnas Žebrauskas 
Posėdžio sekretorė: Viktorija Vrubliauskaitė 

Dalyviai: Arnas Žebrauskas, Kristina Timofejava, Simona Damulienė, Giedrė Tarasevičiūtė. 

Kvorumas yra. 

DARBOTVARKĖ: 

1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas; 

2. Dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo su Kauno jaunimo organizacijų sąjunga 

„Apskritasis stalas“; 

3. Dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo su Utenos jaunimo visuomeninių 

organizacijų sąjunga ,,Apskritas stalas“; 

4. Dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo su Kauno rajono jaunimo organizacijų 

sąjunga „Apvalusis stalas“; 

5. Dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo su Kėdainių r. jaunimo visuomeninių 

organizacijų sąjunga ,,Apskritasis stalas“; 

6. Dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo su Jonavos jaunimo centru; 

7. Dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo su Jonavos r. savivaldybės kultūros centru; 

8. Dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo su Jonavos r. savivaldybės viešąja 

biblioteka; 



9. Dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo su Jonavos r. savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuru; 

10. Dėl keturšalio bendradarbiavimo sutarties pasirašymo tarp JonAS, Jonavos r. 

savivaldybės, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos (JRD), ir Lietuvos jaunimo organizacijų sąjungos (LiJOT). 

11. PAPILDYTA. Dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo su VšĮ ,,Noriu augti 

laimingas“.  

 

1. SVARSTYTA. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

 

1.1. SVARSTYTA. Simona Damulienė į darbotvarkę siūlo įtraukti klausimą dėl 

bendradarbiavimo sutarties su VšĮ „Noriu augti laimingas“ pasirašymo. 

NUTARTA (vienbalsiai).  Siūlymui pritarta, papildyta darbotvarkė patvirtinta. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo su Kauno 

jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“. 

NUTARTA (vienbalsiai). Informacija išklausyta. Pasirašymui pritarta. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo su Utenos 

jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga ,,Apskritas stalas“. 

NUTARTA (vienbalsiai). Informacija išklausyta. Pasirašymui pritarta. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo su Kauno rajono 

jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalusis stalas“. 

NUTARTA (vienbalsiai). Informacija išklausyta. Pasirašymui pritarta. 

 

5. SVARSTYTA. Dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo su Kėdainių r. 

jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga ,,Apskritasis stalas“. 

NUTARTA (vienbalsiai). Informacija išklausyta. Pasirašymui pritarta. 

 



6. SVARSTYTA. Dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo su Jonavos 

jaunimo centru. 

NUTARTA (vienbalsiai). Informacija išklausyta. Pasirašymui pritarta. 

 

7. SVARSTYTA. Dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo su Jonavos r. 

savivaldybės kultūros centru. 

NUTARTA (vienbalsiai). Informacija išklausyta. Pasirašymui pritarta. 

 

8. SVARSTYTA. Dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo su Jonavos r. 

savivaldybės viešąja biblioteka. 

NUTARTA (vienbalsiai). Informacija išklausyta. Pasirašymui pritarta. 

 

9. SVARSTYTA. Dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo su Jonavos r. 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuru. 

NUTARTA (vienbalsiai). Informacija išklausyta. Pasirašymui pritarta. 

 

10. SVARSTYTA. Dėl keturšalio bendradarbiavimo sutarties pasirašymo tarp 

JonAS, Jonavos r. savivaldybės, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos (JRD), ir Lietuvos jaunimo organizacijų sąjungos 

(LiJOT). 

NUTARTA (vienbalsiai). Informacija išklausyta. Pasirašymui pritarta. 

 

11. SVARSTYTA. Dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo su VšĮ ,,Noriu 

augti laimingas“.  

NUTARTA (vienbalsiai). Informacija išklausyta. Pasirašymui pritarta. 

 

 

 

 



JonAS pirmininkas Arnas Žebrauskas 

 

Posėdžio sekretorė                                                                               Viktorija Vrubliauskaitė 


