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Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“  

 VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

2021-12-30  Nr. (1.6.) – 48 

Panevėžys 

Posėdžio pirmininkas: Adomas Židonis 

Posėdžio sekretorius: Viktorija Vingirevičiūtė 

Posėdis vyksta: Nuotoliu, „Zoom“ platforma. 

Posėdyje dalyvauja PAS valdybos nariai: Adomas Židonis, Viktorija Vingirevičiūtė, Kęstutis 

Gedvila, Gabrielė Kučytė. 

 

PAS VALDYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ: 

 

PAS Valdybos posėdžio darbotvarkė:  

1. Dėl posėdžio pirmininko patvirtinimo; 

2. Dėl atstovų delegavimo į AJOT pilotinį modelį; 

3. Dėl PAS Prezidentės (projekto vadovės) darbo užmokesčio; 

4. Dėl PAS Biuro Vadovo (projekto vykdytojo) darbo užmokesčio; 

5. Dėl PAS Prezidentės (projekto vadovės) darbo vietos; 

6. Dėl PAS Biuro Vadovo (projekto vykdytojo) darbo vietos; 

7. Dėl rekomendacijos dėl lyčių lygybės politikos įgyvendinimo Panevėžio miesto 

savivaldybėje; 

8. Dėl PAS neeilinės Asamblėjos šaukimo; 

9. Dėl Panevėžio miesto jaunimo politikos metodinio leidinio pristatymo; 

 

1. SVARSTYTA: Dėl posėdžio pirmininko patvirtinimo; 

  Gabrielė Kučytė pristato, kad šiam posėdžiui pirmininkauti negali, todėl į   

  pirmininko vietą siūlo Adomą Židonį. Adomas sutinka. 

  NUTARTA: Vienbalsiai pritarta posėdžio pirmininku išrinkti Adomą Židonį. 

 

2. SVARSTYTA: Dėl atstovų delegavimo į AJOT pilotinį modelį; 
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  Adomas Židonis pristato klausimą. Gabrielė Kučytė siūlo savo ir Viktorijos  

  Vingirevičiūtės kandidatūras. Viktorija sutinka. 

 

  NUTARTA: Vienbalsiai pritarta į AJOT pilotinį modelį deleguoti Gabrielę Kučytę 

  ir Viktoriją Vingirevičiūtę. 

3. SVARSTYTA: Dėl PAS Prezidentės (projekto vadovės) darbo užmokesčio; 

 

  Adomas Židonis pristato klausimą. Adomas  Židonis siūlo Gabrielei Kučytei  

  projekto vadovei 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 ir socialinių paslaugų ir priežiūros departamento prie Socialinės   

  apsaugos ir darbo ministerijos subsidiją skirtą finansuoti dėl COVID-19   

  atsiradusias išlaidas dėl padidėjusio darbo krūvio pandemijos metu. Adomas  

  Židonis siūlo Gabrielei skirti 254,43 eurų premiją. Gabrielė Kučytė nusišalina nuo 

  klausimo svarstymo. 

 

  NUTARTA: Vienbalsiai pritarta skirti Gabrielei Kučytei projekto vadovei 254,43 

  eurų premiją. Pagal Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės  

  apsaugos ir darbo ministerijos ir Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos   

  „Apskritasis stalas“ projekto finansavimo sutartį Nr. JFP-37 ir socialinių paslaugų 

  ir priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos subsidiją 

  skirtą finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas dėl padidėjusio darbo krūvio  

  pandemijos metu. 

4. SVARSTYTA: Dėl PAS Biuro Vadovo (projekto vykdytojo) darbo užmokesčio; 

  Adomas Židonis pristato klausimą. Adomas  Židonis siūlo Dominykui Masiuliui  

  projekto vykdytojui 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 ir socialinių paslaugų ir priežiūros departamento  

  prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos subsidiją skirtą finansuoti dėl  

  COVID-19 atsiradusias išlaidas dėl padidėjusio darbo krūvio pandemijos metu.  

  Adomas Židonis siūlo Gabrielei skirti 254,43 eurų premiją.  
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  NUTARTA: Vienbalsiai pritarta skirti Dominykui Masiuliui projekto vykdytojui  

  254,43 eurų premiją. Pagal Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie  

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Panevėžio jaunimo organizacijų  

  sąjungos „Apskritasis stalas“ projekto finansavimo sutartį Nr. JFP-37 ir socialinių 

  paslaugų ir priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

  subsidiją skirtą finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas dėl padidėjusio darbo 

  krūvio  pandemijos metu. 

 

5. SVARSTYTA: Dėl PAS Prezidentės (projekto vadovės) darbo vietos; 

 

  Adomas Židonis pristato klausimą. Adomas Židonis informuoja, kad baigiasi  

  Jaunimo reikalų departamento SJOT veiklų programos finansavimas pagal, kurį yra 

  įdarbinta PAS Prezidentė. Taip pat Adomas Židonis informuoja, kad PAS yra  

  pateikęs projekto paraišką Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų 

  finansavimo 2022 m. konkursui, kuriame yra numatytas darbo užmokesčio  

  finansavimas projekto vadovui. Laimėjus projektą, jo išlaidos gali būti   

  padengiamos nuo sausio 1 d. Adomas siūlo laimėjus Jaunimo dalyvavimo ir  

  atstovavimo stiprinimo projekto finansavimo konkursą jame įdarbinti PAS  

  Prezidentę Gabrielę Kučytę ir mokėti jau 650 eurų atlyginimą dirbant 4 val. per  

  savaitę.  

 

  NUTARTA: Laimėjus Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir  

  darbo  ministerijos vykdomame Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo  

  projekto finansavimo konkurse įdarbint PAS Prezidentę Gabrielę Kučytęį projekto 

  vadovės pareigas ir mokėti jai 650 eurų atlyginimą dirbant 4 val. per savaitę.  

 

6. SVARSTYTA: Dėl PAS Biuro Vadovo (projekto vykdytojo) darbo vietos; 

 

  Adomas Židonis pristato klausimą. Adomas Židonis pristato klausimą. Adomas  

  Židonis informuoja, kad baigiasi Jaunimo reikalų departamento SJOT veiklų  

  programos finansavimas pagal, kurį yra įdarbinta PAS Prezidentė. Taip pat Adomas 

  Židonis informuoja, kad PAS yra pateikęs projekto paraišką Jaunimo dalyvavimo  

  ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo 2022 m. konkursui, kuriame yra  
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  numatytas darbo užmokesčio finansavimas projekto vykdytojui. Laimėjus projektą, 

  jo išlaidos gali būti padengiamos nuo sausio 1 d. Adomas siūlo laimėjus Jaunimo  

  dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projekto finansavimo konkursą jame  

  įdarbinti PAS  Biuro vadovą Dominyką Masiulį ir mokėti jam 500 eurų atlyginimą 

  dirbant 4 val. per savaitę. 

 

NUTARTA: Laimėjus Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos vykdomame Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo 

projekto finansavimo konkurse įdarbinti PAS Biuro vadovą Dominyką Masiulį į 

projekto vykdytojo pareigas ir mokėti jam 500 eurų atlyginimą dirbant 4 val. per 

savaitę. 

 

7. SVARSTYTA: Dėl rekomendacijos dėl lyčių lygybės politikos įgyvendinimo 

Panevėžio miesto savivaldybėje; 

 

Gabrielė Kučytė pristato klausimą. Gabrielė Kučytė pristato rekomendaciją dėl 

lyčių lygybės politikos įgyvendinimo Panevėžio miesto savivaldybėje. 

 

NUTARTA: Vienbalsiai pritarta teikti rekomendaciją Panevėžio miesto 

savivaldybės administracijai, komitetams dėl lyčių lygybės politikos įgyvendinimo 

Panevėžio miesto savivaldybėje. 

 

8. SVARSTYTA: Dėl PAS neeilinės Asamblėjos šaukimo; 

 

Gabrielė Kučytė pristato klausimą. Gabrielė Kučytė siūlo šaukti PAS neeilinę 

Asamblėją įstatams pasitvirtinti sausio 27 d. 18 val.  

 

NUTARTA: Vienbalsiai pritarta šaukti PAS neeilinę Asamblėją sausio 27 d. 18 

val. PAS įstatų patvirtinimui. 

 

 

 

 Pirmininkė                                                                          Adomas Židonis 

 

 Sekretorius                                                                          Viktorija Vingirevičiūtė 
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