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Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“  

 VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

2021-01-18  Nr. (1.6.) – 25  

Panevėžys 

Posėdžio pirmininkas: Gabrielė Kučytė 

Posėdžio sekretorius: Adomas Židonis 

Posėdis vyksta: „Zoom“ platformoje 

Posėdyje dalyvauja PAS valdybos nariai: Gabrielė Kučytė, Justas Kirailis, Adomas Židonis, 

Dominykas Masiulis 

PAS biuro nariai: Kasparas Vaičelis 

 

PAS VALDYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ: 

 

1. Dėl pavasario mokymų sesijos; 

2. Dėl siūlymo JRT savivaldybei pirkti paslaugas iš PAS; 

3. Dėl PAS darbinės grupės; 

4. Dėl PAS XXXIX asamblėjos šaukimo; 

5. Dėl JST įgyvendinimo Panevėžyje; 

 

1. SVARSTYTA: Dėl pavasario mokymų sesijos; 

 

Gabrielė Kučytė pristato klausimą. Kasparas Vaičelis siūlo pavasario mokymų sesiją 

organizuoti balandžio mėnesį. Gabrielė Kučytė pristato PAS strategijoje numatytą 

suorganizuoti mokymų temą – NVO dokumentų tvarkymas ir archyvavimas bei PAS 

viešojoje erdvėje išreikštą poziciją 2018 metais, jog PAS suorganizuos organizacijų 

strategijos kūrimo mokymus. Tokie mokymai nebuvo kol kas suorganizuoti. Adomas 

Židonis pasisako už mokymų temas. Kasparas Vaičelis palaiko Valdybos sprendimą. 

 

NUTARTA: Pavasario mokymų sesiją organizuoti balandžio mėnesį. Temas: NVO 

dokumentų tvarkymas ir archyvavimas bei organizacijų strategijos kūrimo mokymus 

siūlyti PAS vadovams per PAS vadovų klubą. 

 

2. SVARSTYTA: Dėl siūlymo JRT savivaldybei pirkti paslaugas iš PAS; 

 

Gabrielė Kučytė pristato klausimą. Gabrielė Kučytė pristato Panevėžio miesto 

savivaldybės problematikos plane numatytą sukurti metodinį leidinį skirtą JNVO, už 
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kurio įgyvendinimą yra atsakingas PAS bei SJRK. Adomas Židonis pritaria Gabrielės 

siūlymui. Adomas Židonis siūlo tęsti rudens bei pavasario mokymų sesijų paslaugų 

pardavimą Panevėžio miesto savivaldybei. Gabrielė Kučytė ir Justas Kirailis sutinka. 

 

NUTARTA: Vienbalsiai pritarta siūlyti JRT skirti finansavimą PAS, jog šis galėtų 

sukurti metodinį leidinį skirtą JNVO bei tęsti mokymų pirkimo paslaugą. 

 

3. SVARSTYTA: Dėl PAS darbinės grupės; 

 

Gabrielė Kučytė pristato klausimą. Gabrielė pristato, jog I ketvirtyje yra numatyta PAS 

darbinė grupė dokumentams rengti. Gabrielė Kučytė pristato JRD išleistą leidinį 

draugiškos jaunimui savivaldybės rekomendacijos, LiJOT atliktus tyrimus. 

Adomas Židonis siūlo rengti dokumentą pagal Gabrielės pristatytus dokumentus. Adomas 

Židonis siūlo pradėti ruošti dokumentą vasario pradžioje. 

 

NUTARTA: Pradėti ruoštis darbinei grupei vasario pradžioje. 

 

4. SVARSTYTA: Dėl PAS XXXIX asamblėjos šaukimo; 

 

Gabrielė Kučytė pristato klausimą. Gabrielė informuoja Valdybą, jog JRT jaunimo atstovai 

buvo išrinkti 2019 metų vasario mėn, todėl jau praėjo 2 metai nuo asamblėjos priimto 

sprendimo deleguoti jaunimo atstovus į JRT. Kasparas Vaičelis siūlo Valdybai šaukti 

asamblėją vasario pabaigoje. Gabrielė Kučytė informuoja, jog JRD veiklų programos plane 

asamblėja yra numatyta II ketvirtyje bei kol kas nėra žinomos buhalterės galimybės 

paruošti finansinės ataskaitas vasario mėnesiui. Adomas Židonis siūlo šaukti dvi 

asamblėjas. Vieną – neeilinę asamblėją vasario mėnesį skirtą JRT jaunimo atstovų 

rinkimams, kitą – eilinę asamblėją skirtą tvirtinti finansinėms bei veiklos ataskaitoms. 

Adomas Židonis taip pat siūlo, jog dokumentus, kurie bus paruošti darbinėje grupėje teikti 

svarstyti balandžio mėnesio asamblėjoje. Gabrielė Kučytė siūlo šaukti neeilinė asamblėją 

vasario 25 d. 18 val. „Zoom“ platformoje. 

 

NUTARTA: Šaukti XXXIX neeilinę asamblėją vasario 25 d. 18 val. „Zoom“ platformoje. 

Darbotvarkės projektas bus paruoštas likus savaitei iki asamblėjos ir išsiųstas organizacijos 

narėms. Šaukti XL eilinę asamblėją balandžio mėnesį. 

 

5. SVARSTYTA: Dėl JST įgyvendinimo Panevėžyje 
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Gabrielė Kučytė pristato klausimą. Gabrielė Kučytė informuoja, jog dalyvavo susitikime 

su JRD Programos „Jaunimo savanoriška tarnyba“ vadove Sandra Gaučiute. Susitikimo 

metu buvo Gabrielė buvo informuota, jog organizacija „Tau penki“ neteko savanoriškos 

veiklos organizuojančios organizacijos akreditacijos, todėl Panevėžio apskritį apsiima 

kuruoti Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“. Gabrielė informuoja, jog 

reikia pasirašyti paslaugų pirkimo sutartį su RJOS „Apvalus stalas“ dėl JST programos 

finansavimo ir įgyvendinimo 

 

NUTARTA: Vienbalsiai nutarta pasirašyti paslaugų pirkimo sutartį su RJOS „Apvalusis 

stalas“ dėl JST programos finansavimo ir įgyvendinimo. 

 

 

 

 

 Pirmininkė                                                                          Gabrielė Kučytė 

 

 Sekretorius                                                                          Adomas Židonis 
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