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Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“  

 VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

2021-11-03  Nr. (1.6.) – 44 

Panevėžys 

Posėdžio pirmininkas: Adomas Židonis 

Posėdžio sekretorius: Viktorija Vingirevičiūtė 

Posėdis vyksta: PAS biure, Taikos al. 11, Panevėžys 

Posėdyje dalyvauja PAS valdybos nariai: Gabrielė Kučytė, Kęstutis Gedvila, Adomas Židonis, 

Viktorija Vingirevičiūtė. 

Svečiai: Kamilė Mockutė, Edvardas Ražanskas. 

 

PAS VALDYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ: 

 

1. Dėl posėdžio pirmininko patvirtinimo; 

2. Dėl posėdžio darbotvarkės patvirtinimo; 

3. Dėl organizacijų pateiktų narių sąrašų; 

4. Dėl organizacijų, kurios nebeatitinka jaunimo politikos pagrindų įstatymo ir 

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ įstatų; 

5. Dėl PAS archyvavimo ir dokumentų saugojimo taisyklių atnaujinimo; 

6. Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos finansavimo sutarties pasirašymo su savivaldybe 

(pridedama) 

7. Dėl 2022 m. PAS veiklos metų plano sudarymo; 

8. Dėl PAS prezidentės prašymo išleisti atostogų (pridedama); 

9. Dėl prezidento laikinai einančio PAS prezidento pareigas; 

10. Dėl PAS biuro vadovo (projekto vykdytojo) prašymo išeiti iš darbo; 

11. Dėl naujo PAS biuro vadovo (projekto vykdytojo) įdarbinimo; 

12. Dėl bendradarbiavimo sutarties su Pasvalio rajono jaunimo organizacijų sąjunga 

„Apskritasis stalas“. 

 

1. SVARSTYTA: Dėl posėdžio pirmininko patvirtinimo; 

 

 Gabrielė Kučytė pristato informaciją, kad šiam posėdžiui pirmininkauti negali, nes bus 

 svarstomas klausimas dėl jos atostogų prašymo. Posėdžiui pirmininkauti siūlomas Adomas 

 Židonis. Adomas sutinka.  
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 NUTARTA: Posėdžio pirmininku išrinktas Adomas Židonis. 

 

2. SVARSTYTA: Dėl PAS Valdybos posėdžio darbotvarkės papildymo.  

 

 Gabrielė Kučytė pristato klausimą. Gabrielė informuoja, kad prieš posėdį atsirado daugiau 

 klausimų, kuriuos reikia aptarti nei buvo atsiųsta būsima posėdžio darbotvarkė el. paštu 

 PAS Valdybos ir Kontrolės komisijos nariams.  

 

 NUTARTA: Papildyti PAS Valdybos posėdžio darbotvarkę. 

 

3. SVARSTYTA: Dėl organizacijų pateiktų narių sąrašų; 

 

 Kamilė Mockutė pristato klausimą. Kamilė Mockutė pristato dabartinę narių pateiktų 

 sąrašų situaciją. Adomas Židonis užduoda klausimą. Gabrielė Kučytė pasiūlo parašyti 

 aiškinamąjį raštą PAS narėms, kurios nėra pateikusios organizacijos narių sąrašų.  

 

NUTARTA: Rašyti aiškinamąjį raštą organizacijoms narėms, kurios nėra pateikusios 

organizacijos narių sąrašų. 

 

4. SVARSTYTA: Dėl organizacijų, kurios nebeatitinka jaunimo politikos pagrindų 

įstatymo ir Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ įstatų; 

 

 Kamilė Mockutė pristato klausimą. Kamilė Mockutė siūlo informuoti PAS nares, kad jos 

 turi pasikeisti savo įstatus norint atitikti jaunimo politikos pagrindų įstatymą ir PAS įstatus.  

 

 NUTARTA: Vienbalsiai pritarta informuoti organizacijas, kurios nebeatitinka įstatų ir 

 konsultuoti jas. 

 

5. SVARSTYTA: Dėl PAS archyvavimo ir dokumentų saugojimo taisyklių atnaujinimo; 

 

 Gabrielė Kučytė pristato klausimą. Gabrielė pasiūlo pridėti (1.8.) ir (1.9.) bylas PAS 

 archyvavimo ir dokumentų saugojimo taisyklėse skirtą PAS Kontrolės komisijos 

 dokumentams registruoti.  
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 NUTARTA: Vienbalsiai pritarta dokumentų saugojimo taisyklių atnaujinimui pridedant 

 (1.8.) ir (1.9.) bylas PAS archyvavimo ir dokumentų saugojimo taisyklėse skirtą PAS 

 Kontrolės komisijos dokumentams registruoti.  

 

6. SVARSTYTA: Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos finansavimo sutarties pasirašymo 

su savivaldybe (pridedama); 

 Gabrielė Kučytė pristato klausimą. Gabrielė Kučytė pristato Jaunimo savanoriškos 

 tarnybos sutarties sąlygas. 

 NUTARTA: Vienbalsiai nutarta pritarti sutarties su Panevėžio miesto savivaldybės 

 administracija dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos finansavimo pasirašymui. 

7. SVARSTYTA: Dėl 2022 m. PAS veiklos metų plano sudarymo; 

 

 Gabrielė Kučytė pristato klausimą. Gabrielė pristato informaciją. 

 

 NUTARTA: Informacija išklausyta. 

 

8. SVARSTYTA: Dėl PAS prezidentės prašymo išleisti atostogų. (pridedama) 

 

 Adomas Židonis pristato klausimą. Adomas Židonis pristato Gabrielės Kučytės gautą 

 prašymą ją išleisti nuo lapkričio 05 d. iki lapkričio 30 d. imtinai atostogų. Gabrielė Kučytė 

 nuo šio klausimo sprendimo nusišalina. 

 

 NUTARTA: Vienbalsiai pritarta PAS prezidentės išėjimui atostogų nuo lapkričio 05 d. iki 

 lapkričio 30 d. (imtinai) 

 

9. SVARSTYTA: Dėl laikinai einančio PAS prezidento pareigas; 

 

 Adomas Židonis iškelia klausimą dėl laikinai PAS prezidento pareigas einančio. Viktorija 

 Vingirevičiūtė siūlo laikinai eiti PAS prezidento pareigas Adomą Židonį. 

 NUTARTA: Vienbalsiai pritarta laikinai PAS prezidento pareigas eiti Adomui Židoniui. 

 

10. SVARSTYTA: Dėl PAS biuro vadovo (projekto vykdytojo) prašymo išeiti iš darbo; 
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 Gabrielė Kučytė pristato klausimą. Gabrielė Kučytė pristato PAS biuro vadovo (projekto 

 vykdytojo) Kasparo Vaičelio prašymą išeiti iš darbo nuo lapkričio 16 d. Gabrielė Kučytė 

 primena, kad PAS biuro vadovui (projekto vykdytojui) yra mokamas priedas prie darbo 

 užmokesčio. PAS Valdyba siūlo už lapkričio mėnesį neišmokėti priedo. 

 NUTARTA: Atsižvelgiant į gautą PAS biuro vadovo (projekto vykdytojo) Kasparo 

 Vaičelio prašymą atleisti iš darbo nuo lapkričio 16 d. ir neišmokėti darbo užmokesčio 

 priedo už lapkričio mėn.  

11. SVARSTYTA: Dėl naujo PAS biuro vadovo (projekto vykdytojo) įdarbinimo; 

 Gabrielė Kučytė pristato klausimą. Gabrielė Kučytė pristato kandidatą PAS biuro 

 savanorį Dominyką Masiulį į PAS biuro vadovo (projekto vykdytojo) pareigas projekte 

 „PAS su Panevėžio jaunimu!“ Pagal Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie 

 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos 

 „Apskritasis stalas“ projekto finansavimo sutartį Nr. JFP-37. Adomas Židonis 

 pasisako už. Kęstutis Gedvila pasisako už. Viktorija Vingirevičiūtė pasisako už. 

 Gabrielė Kučytė pristato, kad darbo užmokesčiui yra 485 eur už mėnesį dirbant 0,5 etato. 

 Darbo valandos nuo 16 val. iki 20 val. Darbuotojo prašymu kitaip. 

 NUTARTA: Įdarbinti Dominyką Masiulį į PAS biuro vadovo (projekto vykdytojo 

 pareigas) nuo lapkričio 17 d. projekte „PAS su Panevėžio jaunimu!“ Pagal Socialinių 

 paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir 

 Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ projekto finansavimo sutartį 

 Nr. JFP-37.  Mokant 485 eur. už mėnesį dirbant 0,5 etato, 20 valandų per savaitę. Darbo 

 valandos nuo 16 val. iki 20 val.  

12. SVARSTYTA: Dėl bendradarbiavimo sutarties su Pasvalio rajono jaunimo 

organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“. 

 Gabrielė Kučytė pristato klausimą. Gabrielė Kučytė pristato bendradarbiavimo sutartį su 

 Pasvalio rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“. Adomas Židonis 

 pasisako už. Kęstutis Gedvila pasisako už. 

 NUTARTA: Vienbalsiai pritarta pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su sutartį su 

 Pasvalio rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“. 

 Pirmininkas                                                                          Adomas Židonis 

 Sekretorius                                                                            Viktorija Vingirevičiūtė 
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