
Parama 
suteikta 

daiktais ar 
paslaugomis

-

-

-

500
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500

200

500

Pažaislio muzikos festivalis 

Įm. Kodas 135457127
2000 Remti XX Pažaislio muzikos festivalį

Stebėtojų tarybos 2015-03-26 posėdžio protokolu Nr. 15-02 patvirtinta 

paramos suma 2015 m. -  10 000 eur.,  bei įmonės vadovo sprendimas.

2015 m. paramos gavėjams suteikta parama

Paramos gavėjas               
(paramos gavėjo 

pavadinimas )

Paramos 
suma                             
Eur

Paramos tikslas
Paramos suteikimo pagrindas (įmonės vadovo įsakymas, tarybos sprendimas 

ar kt .)

Stebėtojų tarybos 2015-03-26 posėdžio protokolu Nr. 15-02 patvirtinta 

paramos suma 2015 M. -10 000 EUR., bei įmonės vadovo sprendimas 2015-

04-22.

Stebėtojų tarybos 2015-03-26 posėdžio protokolu Nr. 15-02 patvirtinta 

paramos suma 2015 M. -10 000 EUR., bei įmonės vadovo sprendimas 2015-

07-02.

Kauno prekybos, pramonės ir 

amatų rūmai  Įm. Kodas 

110068545

200
Renginio "Jonavos verslo bendruomenės 

vakaras 2015" organizavimui

Paramos sutartis nr. SUT-36 / 2015-10-05.  Stebėtojų tarybos 2015-03-26 

posėdžio protokolu Nr. 15-02 patvirtinta paramos suma 2015 m. -  10 000 

eur.

Jonavos sportinių šokių 

kolektyvas "Vėtra" 1000

Remti sportinių šokių reitingo varžybas 

"P.Janulevičiaus taurė-2015" 

Stebėtojų tarybos 2015-03-26 posėdžio protokolu Nr. 15-02 patvirtinta 

paramos suma 2015 M. -10 000 EUR., bei įmonės vadovo sprendimas 2015-

03-24.

Stebėtojų tarybos 2015-03-26 posėdžio protokolu Nr. 15-02 patvirtinta 

paramos suma 2015 M. -10 000 EUR., bei įmonės vadovo sprendimas 2015-

10-08.

Stebėtojų tarybos 2015-03-26 posėdžio protokolu Nr. 15-02 patvirtinta 

paramos suma 2015 M. -10 000 EUR., bei įmonės vadovo sprendimas 2015-

10-19.

Jonavos rajono savivaldybės 

kūno kultūros ir sporto 

centras

Remti televizijos laidą "Gyvenu čia" apie 

Jonavos miestą ir kraštą

Remti Jonavos akordeonistus su tikslu vykti į 

tarptautinį akordianistų festivalį

Remti klubo kolektyvą su tikslu vykti į 

konkursą "Kultūros sankirtoje", "Lino kelias 

2015"

Remti Baltijos regiono renginį "Eneos1000 

km lenktynes

Remti Jonavos svarsčių kilnojimo asociacijos 

narį su tikslu vykti į Pasaulio svarsčių 

kilnojimo čempionatą.

Jonavos sporto klubams "Petrochema-

Dextera", FK "Lietavos krepšinio mėgėjų 

lygai, tinklinio klubui "Achema-KKSC", JKKSC 

auklėtinių fiziniam aktyvumui bei 

atsistatymui gerinti

VŠĮ  Baltų atlantida 

HOMO LUDIENS iniciatyvių ir 

kūribingų žmonių klubas

Klubas Miks

VŠĮ Automobilių sporto 

klubas "Žaibelis"

Lietuvos svarsčių kilnojimo 

federacija

Stebėtojų tarybos 2015-03-26 posėdžio protokolu Nr. 15-02 patvirtinta 

paramos suma 2015 M. -10 000 EUR., bei įmonės vadovo sprendimas 2015-

04-09.

Stebėtojų tarybos 2015-03-26 posėdžio protokolu Nr. 15-02 patvirtinta 

paramos suma 2015 M. -10 000 EUR., bei įmonės vadovo sprendimas 2015-

04-22.


