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Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“   

 VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS  

2022-06-23  Nr. (1.6) - 59 

Panevėžys  

Posėdžio pirmininkas: Gabrielė Kučytė 

Posėdžio sekretorius: Viktorija Vingirevičiūtė 

Posėdis vyksta: Taikos al. 11, LT-35148, Panevėžys; 

Posėdyje dalyvauja PAS valdybos nariai: Gabrielė Kučytė, Kęstutis Gedvila, Viktorija 

Vingirevičiūtė, Adomas Židonis, Justas Kirailis. 

 

 
PAS VALDYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:  

 

1. Dėl paslaugų teikimo sutarties su grupe „DDL PLK“; 

2. Dėl lektoriaus paslaugų teikimo sutarties su Jurgita Eimontaite; 

3. Dėl jaunimo iniciatyvos paraiškos teikimo Panevėžio miesto savivaldybei; 

4. Dėl Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo 2023-2024 

metais konkurso projekto paraiškos teikimo jaunimo reikalų agentūrai; 

5. Dėl nevyriausybinių organizacijų fondo 2022 metų nevyriausybinių organizacijų 

institucinio stiprinimo projektų atrankos organizavimo 2022 metais projekto paraiškos 

teikimo. 

 

1. SVARSTYTA: Dėl paslaugų teikimo sutarties su grupe „DDL PLK“; 

 

Gabrielė Kučytė pristato klausimą. Gabrielė Kučytė pristato paslaugų teikimo sutartį 

su grupe „DDL PLK“. 

 

NUTARTA: pasirašyti paslaugų teikimo sutartį su grupe „DDL PLK“. 

 

2. SVARSTYTA: Dėl lektoriaus paslaugų teikimo sutarties su Jurgita Eimontaite; 
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Gabrielė Kučytė pristato klausimą. Gabrielė Kučytė pristato lektoriaus paslaugų 

teikimo sutartį su Jurgita Eimontaite. Sutartis bus pasirašoma dėl suaugusiųjų 

neformalaus švietimo projekto „Molis+Augalas+Aš“. 

 

NUTARTA: Pasirašyti lektoriaus paslaugų teikimo sutartį su Jurgita Eimontaite. 

Sutartis bus pasirašoma dėl suaugusiųjų neformalaus švietimo projekto 

„Molis+Augalas+Aš“. 

 

3. SVARSTYTA: Dėl jaunimo iniciatyvos paraiškos teikimo Panevėžio miesto 

savivaldybei; 

 

Gabrielė Kučytė pristato klausimą. Gabrielė Kučytė pristato PAS biuro savanorės 

Kotrynos Jackevičiūtės parengtą jaunimo iniciatyvos paraišką skirtą jaunimo dienos 

renginiui paminėti.  

 

NUTARTA: Teikti jaunimo iniciatyvos paraišką Panevėžio miesto savivaldybei gauti 

finansavimą jaunimo dienai paminėti. 

 

4. SVARSTYTA: Dėl Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų 

finansavimo 2023-2024 metais konkurso projekto paraiškos teikimo jaunimo reikalų 

agentūrai; 

 

Gabrielė Kučytė pristato klausimą. Gabrielė Kučytė pristato paruoštą paraišką 

jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimui 2023-2024 m. 

gauti. 

NUTARTA: Teikti Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų 

finansavimo 2023-2024 metais konkurso projekto paraišką jaunimo reikalų agentūrai. 

 

5. SVARSTYTA: Dėl nevyriausybinių organizacijų fondo 2022 metų nevyriausybinių 

organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos organizavimo 2022 metais 

projekto paraiškos teikimo; 
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Gabrielė Kučytė pristato klausimą. Gabrielė Kučytė pristato paruoštą nevyriausybinių 

organizacijų fondo 2022 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo 

projektų atrankos organizavimo 2022 metais projekto paraišką ir planuojamas veiklas 

bei projekto sąmatą.  

 

NUTARTA: Teikti nevyriausybinių organizacijų fondo 2022 metų nevyriausybinių 

organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos organizavimo 2022 metais 

projekto paraišką.  

 

 

 

  

 Pirmininkė                                                                                                   Gabrielė Kučytė  

 

 Sekretorė                                                                                       Viktorija Vingirevičiūtė 

mailto:info@pas.lt
http://www.pas.lt/

