
Finansų valdymas bei paskirstymas 
Veiklų organizavimas 
Projektų administravimas 

 „Vaikų turizmo renginių organizavimas“ 2019 m. kovo mėn. 18 d. 
Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa HB 2019 m. kovo mėn. 18 d. 
Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa PP 2019 m. kovo mėn. 22 d. 
Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa H1 2019 m. kovo mėn. 20 d. 
Nuotolinių video mokymų projekte Pedagogas.lt išklausė tobulinimosi e-programą: 
Apie vaikų pyktį 2021 m. liepos mėn. 20 d. 
Kvalifikacijos tobulinimo mokymuose www.pedagogas.lt: Pagrindiniai paauglystės etapai 2021 m. 
liepos 21 d. 

2016 m. – 2020 m. 

2021 m. – dabar 

Aukštas lygmuo: Excel, Word, PowerPoint, Zoom. 

2018 m. liepos mėn. „VšĮ vaikų poilsio stovykla
 Pareigos 
Stovyklos vaikų vadovė 

2019 m. lapkričio 03 d. – dabar 

C1 
A2 

B2 
A1 

 

MOKYMAI 

 
IŠSILAVINIMAS 

 
DARBO PATIRTIS 

 

KALBINIAI ĮGŪDŽIAI 
Lietuvių – gimtoji 

Kalbėjimas 
Anglų B2 
Rusų A1 

DARBO KOMPIUTERIU ĮGŪDŽIAI 

“ 

Supratimas 

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos 
„Apskritasis stalas“ metinės veiklų programos „PAS su Panevėžio 
jaunimu“ projekto vadovė
 

 Panevėžio 5 – oji gimnazija 
Vidurinis išsilavinimas 

VU Socialinės politikos mokslų bakalauras 

Rašymas 

Gabrielė Kučytė 
Panevėžys Gimimo data: 2001-02-05 
Tel. 8 60162235 el.paštas: gabrielekucyte@gmail.com 

 

GYVENIMO APRAŠYMAS 

• 
• 
• 
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2013 m. vasaris – dabar Lietuvos skautijos narė. 
2017 m. sausis – 2018 m. gruodis Panevėžio krašto patyrusių skautų štabo narė. Nuo 2017 m.
gruodžio mėn. Štabo pirmininkė. 
2018 m. rugsėjis – dabar Lietuvos skautijos Panevėžio krašto pat. skautų Medeinos draugovės 
draugininko pavaduotoja. 
2019 m. kovas – 2020 m. kovas Panevėžio krašto patyrusių skautų štabo kuratorė. 
2019 m. spalio 19 d. – dabar Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ 
prezidentė. 
2019 m. lapkritis – dabar Panevėžio miesto savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos narė. 
2019 m. lapkritis – dabar Panevėžio miesto savivaldybės Švietimo skyriaus tarybos narė. 
2020 m. sausis – 2020 m. gruodis Panevėžio miesto savivaldybės JNVO projektų vertinimo 
komisijos narė. 
2020 m. kovas – dabar Panevėžio vietos veiklos grupės Valdybos narė. 

4 metų patirtis dirbant su jaunimo nevyriausybinių organizacijų projektais. 2020-2021 m. esu 
Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos savivaldybių jaunimo 
organizacijų tarybų (SJOT) veiklų programos vadovė. 
Gebu planuoti savo bei kitų laiką, moku paskirstyti pareigas komandai ir jai vadovauti. Gebu 
susitvarkyti su stresinėmis situacijomis bei valdyti kylančius konfliktus. Moku išklausyti kitų 
nuomonę bei priimti kritiką. Gebu tinkamai planuoti organizacijos finansus bei juos paskirstyti. 
Žinau pagrindinius buhalterinius reikalavimus, pagal kuriuos reikia tvarkyti bei ruošti finansines 
projekto ataskaitas. Gebu tvarkingai ruošti ir administruoti dokumentus bei žinau pagrindinius 
dokumentų reikalavimus bei formalumus. Išmanau regioninę jaunimo politiką ir esu susipažinusi su 
nacionaline jaunimo politika. 

Gabrielė Kučytė 
Panevėžys Gimimo data: 2001-02-05 
Tel. 8 60162235 el.paštas: gabrielekucyte@gmail.com 

ASMENINĖS SAVYBĖS 

PAPILDOMA INFORMACIJA 
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Veiklos programa 

Ieškosime finansų, rašysime projektus, jog galėtume sukurti reklamą, filmuką, kuris būtų apie 
Panevėžyje veikiančias JNVO ir būtų rodomas Panevėžio miesto autobusuose. 

Sieksime, jog jaunimo nevyriausybinės organizacijos galėtų gauti Savivaldybės adresą, siekiant 
apsaugoti organizacijų vadovų asmens duomenis. 

Sieksime, jog būtų įgyvendinta PAS rezoliucija dėl savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų 
institucinio palaikymo ir stiprinimo finansavimo tvarkos. 
Sieksime, jog būtų įgyvendinta PAS rezoliucija dėl Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo 
įsitraukimo ir dalyvavimo. 

• Sieksime užtikrinti nemokamų teisinių, buhalterinės apskaitos paslaugų, prieinamumą 
vietos lygmeniu. 

• Sieksime užtikrinti, jog būtų įgyvendintas pilotinis dalyvaujamojo biudžeto projektas 
Panevėžio miesto gimnazijose. 
Sieksime, jog Panevėžio miesto Savivaldybė pamatytų naudą ir pradėtų pirkti socialines paslaugas 
iš jaunimo nevyriausybinių organizacijų. 
Užtikrinsime ir toliau stiprų Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos atstovavimą Lietuvos 
jaunimo organizacijų taryboje. 

Sieksime, jog būtų sukurtas elektroninis metodinis leidinys skirtas Panevėžio jaunimo ir su 
jaunimu dirbančioms organizacijoms, jaunimo lyderiams, kuriame būtų aktuali informacija, kuri 
nuolatos galėtų būti atnaujinama. 

Atnaujinsime PAS naudų paketą, kuriame bus didesnis mokymų pasirinkimas. 

Sieksime, jog Panevėžio nevyriausybinių organizacijų taryboje būtų atskira vieta jaunimo atstovui. 

Sieksime, jog jaunimo atstovai būtų įtraukti į daugiau Panevėžio miesto savivaldybės darbo 
grupių, komitetų, tarybų bei posėdžių. 
Sieksime užtikrinti, kad ir toliau sėkmingai būtų įgyvendinama bei didinamas finansavimas 
jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programai. 

Jaunimo organizacijų viešinimas 

Jaunimo organizacijų stiprinimas 

Jaunimo organizacijų atstovavimas 

Jaunimo politikos įtakos didinimas Panevėžio miesto savivaldybėje. 



Sieksime užtikrinti didesnį jaunimo informavimą apie jaunimo savanoriškos tarnybos programą. 

Sieksime užtikrinti naujų priimančių organizacijų savanorius akreditavimąsi. 

Sudarysime sąlygas PAS struktūrų nariams kelti kompetencijas mokymuose. 

Sieksime, jog PAS biuras turėtų daugiau samdomų darbuotojų. 

Kursime naują, aktualią, rodikliais paremtą PAS strategiją, kuri atlieptų PAS narių poreikius ir 
būtų orientuota į Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo problemų sprendimo plano 
įgyvendinimą. 

Reguliariai peržiūrėsime PAS strategiją ir pasiektus rodiklius. 

Sieksime, jog ir toliau PAS finansai augtų, bent 10 % per metus. 

Sieksime pritraukti bent 10% finansų iš privataus sektoriaus. 

Sieksime užauginti naujus organizacijų lyderius, kurie galėtų užimti PAS Valdybos, o vėliau ir 
Prezidento pareigą. 

Teiksime Panevėžio miesto savivaldybei siūlymą skirti premijas įvairiose srityse nusipelnusiam 
jaunimui. Alytaus miesto savivaldybės pavyzdys.1 

Savanorystė 

PAS augimas 

Jaunimo lyderių skatinimas 

https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAD/2b4c7dc0897d11e78939acf99f6e54eb/ 

 
1
 Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14-29 metų jaunimo atrankos konkurso nuostatai 
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Panevėžio jaunimo organizacijų sajungos 
„Apskritasis stalas“ asamblėjai 

 Gabrielė Kučytė – pilietiška bei aktyvi panevėžietė, kuri jau ne pirmi metai stropiai 
dirba Panevėžio jaunimo labui. 
Atsižvelgę į Gabrielės Kučytės savybes bei jos pastangas, mes rekomenduojame ją į 
Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ prezidento postą tvirtai tikėdami, kad 
užėmusi šias pareigas ji tęs savo darbą kryptingai bei atsakingai. 

 

Orginizacijos „Panevėžio kolegijos Studentų atstovybės“ 
Prezidentė Vestina Simanavičiūtė 

Laisvės a. 23, 35200 Panevėžys 

panko.studentu.atstovybe@gmail.com 

Rekomendacija 

2021-10-05
Panevėžys 
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Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos 
„Apskritasis stalas“ asamblėjai 

 

REKOMENDACIJA 

2021-10-06 

Mūsų organizacija pastebėjo ir gali teigti, kad Gabrielė Kučytė puikiai orientuojasi 
administraciniuose ir įstaigos valdymo procesuose. Yra aktyvi, bendruomeniška, iniciatyvi, lanksti, 
mielai prisidedanti prie įvairių iniciatyvų. Ji stengiasi tobulinti jaunimo politiką Panevėžio mieste, 
bando įtraukti Panevėžio miesto jaunimo organizacijas į įvairias veiklas, organizuodama ir 
inicijuodama renginius, akcijas ir projektus. Šios savybės labai svarbios ir reikalingos vykdant PAS 
veiklas. Mūsų šeimų bendruomenė „Mamos varom kavos“ išreiškia didelį pasitikėjimą ir palaiko 

Gabrielės Kučytės kandidatūrą dalyvaujant Panevėžio jaunimo „Apskritasis stalas“ prezidento 
rinkimuose. 

VŠĮ „Septynios akimirkos“ direktorė Ieva Grigaitė 

VšĮ „Septynios akimirkos” Projektuotojų g. 19-19, Panevėžys, LT-38126, 
tel. 8 635 40657, el. p. septyniosakimirkos@gmail.com 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304934486 
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Panevėžio 5-oji gimnazija
2019 rugsėjis - dabar

Jau dvejus metus metus 
veikiu jaunimo 
organizacijose, kuriose 
aktyviai dalyvauju, ugdau
savo kompetenciją.

Panevėžio liberalaus jaunimas, 
Valdybos narys

Darbas komandoje 
Renginių organizavimas 
Vadovavimo įgūdžiai 
Jaunimo politikos išmanymas 
Derybiniai gebėjimai 

Esu atsakingas už žmogiškuosius išteklius 
Padėjau suorganizuoti kandidatų į seimą debatus
„Vakarinės apygardos“ ir „Nevėžio apygardos“ 
Prisidėjau prie aktų dalinimo akcijos, kurios metu 
stengėmės atkreipti dėmesį į pilietiškumo ir 
lytiškumo ugdymą. 

I

A P I E  M A N E

Š S I L A V I N M A S

G D I A I

V I S U O M E N I N Ė  V E I K L A

2021 SAUSIS - DABAR 

K O N T A K T A I

862681988

KĘSTUTIS GEDVILA

kestutisgedvila@gmail.com

Į Ū Ž



Sveiki, 

Esu Kęstutis Gedvila ir kandidatuoju į Panevėžio jaunimo sąjungos „Apskritasis stalas“ valdybos 
nario pareigas. 
Šiuo metu esu mokinys Panevėžio 5-ojoje gimnazijoje ir einu į 11-tą klasę. Aktyviai organizacijose 
pradėjau veikti maždaug prieš 2 metus, prisijungdamas prie Panevėžio Liberalaus Jaunino ir šiuo 
metu esu tarybos narys. Stengiuosi aktyviai dalyvauti visuose renginiuose, o kai pasitaiko galimybė 
padedu juos suorganizuoti. Iš renginių stengiuosi pasiimti kuo daugiau žinių, kompetencijų, kurios 
galį būti naudingos ateitį ar valdybos nario pareigose. 

Patekęs į valdybos nario pareigas stengsiuosi įtraukti kuo daugiau jaunimo į jaunimo organizacijas, 
išlikti aktyvus, padėti viskuo kuo gelsiu ir išmokti viską ką „Apskritasis stalas“ gali mane išmokyti. 

Pagarbiai, 

Kęstutis Gedvila 

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ Asamblėjai 

Motyvacinis Laiškas 



Panevėžio jaunimo organizacijų sajungos 
„Apskritasis stalas“ asamblėjai

 Orginizacijos „Panevėžio kolegijos Studentų atstovybės“ 
Prezidentė Vestina Simanavičiūtė

Kestutis Gedvila – pilietiškas bei aktyvus panevėžietis, kuris jau ne pirmi metai 
stropiai dirba Panevėžio jaunimo labui. 
Atsižvelgę į Kestučio Gedvilo savybes bei pastangas, mes rekomenduojame jį į 
Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ valdybos nario postą tvirtai tikėdami, 
kad užėmęs šias pareigas jis tęs savo darbą kryptingai bei atsakingai.

Laisvės a. 23, 35200 Panevėžys 

panko.studentu.atstovybe@gmail.com

2021-10-06
Panevėžys

Rekomendacija
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Panevėžio 5-oji gimnazija 
2021
Vidurinis išsilavinimas

Patirtis organizuojant renginius
Panevėžio krašto patyrusių skautų štabas 
2018 - 2019

Kontrolės komisijos pirmininkė
Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga "'Apskritasis stalas" 
2021 - Dabar

Vilniaus Universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų 
institutas
2025
Politikos mokslų bakalauras

Anglų kalba (C1) 

Vokiečių (B2)

+37063073517 
vikaving@gmail.com 
Vilnius/Panevėžys, Lietuva

Laisvas rašymas anglų kalba 

Greitas mąstymas stresinėse 
situacijose
Esu susipažinusi su vidiniais 
organizacijos dokumentais
Patirtis renginių organizavime

Patirtis atstovaujant jaunimą

Ketverius metus įsitraukiu į jaunimo orgnizacijų 
veiklą ir jau antrus metus aktyviai dalyvauju 
jaunimo politikoje. Per ši laikotarpį sukaupiau 
pakankamai patirties toliau tęsti veiklas ir augti 
katu su organizicija

P A T I R T I S

I Š S I L A V I N I M A S

K A L B O S

Į G Ū D Ž I A I

S A N T R A U K A

Viktorija 
Vingirevičiūtė



Manau, kad mano sukaupta patirtis bei noras ir motyvacija toliau plėsti savo kompetencijas 
jaunimo politikos reikaluose padės užtikrinti PAS tikslų įgyvendinimą.

Sveiki, esu Viktorija Vingirevičiūtė ir kandidatuoju į Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos 
“Apskritasis stalas” valdybą. Šiuo metu esu pirmo kurso studentė Vilniaus Universiteto 
tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. Jau ketverius metus dalyvauju jaunimo
organizacijų veiklose – pirmiausia tapau skaute, vėliau įsitraukiau į PAS struktūras.

Dar būdama gimnaziste aktyviai įsitraukiau į mokyklos debatų klubo veiklą, kur išmokau 
konstruktyviai išreikšti savo poziciją įvairiais klausimais. Taip pat, 2018-2019 metais priklausiau
Panevėžio patyrusių skautų štabui, ten įgavau patirties 14-17 metų amžiaus jaunimo 
atstovavime ir renginių organizavime. 2020 metais tapau PAS kontrolės komisijos nare, o šiek 
tiek vėliau ir jos pirmininke.

Viktorija Vingirevičiūtė

Motyvacinis laiškas
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PANEVĖŽIO JAUNIMO ORGANIZACIJŲ SĄJUNGOS “APSKRITASIS STALAS” 

XLI-AJAI EILINEI ASAMBLĖJAI 

REKOMENDACIJA 

 

Panevėžio liberalus jaunimas (toliau – PLJ) rekomenduoja Viktoriją Vingirevičiūtę 

kandidatuojančią į Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos “Apskritasis stalas” (toliau – PAS) 

Valdybą. 

Pastebėję, kad Viktorija šiuo metu pareigingai atlieka savo pareigas kaip PAS kontrolės 

komisijos pirmininkė, aktyviai įsitraukia į visas organizacijos veiklas manome, kad ji turi 

potencialo ir toliau tobulėti. Atsižvelgę į Viktorijos Vingirevičiūtės patirtį PAS kontrolės komisijoje, 

asmenines savybes, motyvaciją, bei pastangas skatiname PAS nares palaikyti Viktorijos 

kandidatūrą. 

Domantas Katelė 
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