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Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“  

 VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

2022-10-25  Nr. (1.6.) – 64  

Panevėžys 

Posėdžio pirmininkas: Viktorija Vingirevičiūtė 

Posėdžio sekretorius: Kotryna Jackevičiūtė 

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

Posėdyje dalyvauja PAS Valdybos nariai: Gabrielė Kučytė, Viktorija Vingirevičiūtė, Rokas 

Urbonas, Kotryna Jackevičiūtė. 

Posėdyje dalyvauja svečiai: Dominykas Masiulis. 

 

PAS VALDYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl PAS Valdybos posėdžio pirmininko patvirtinimo; 

2. Dėl PAS Valdybos posėdžio sekretoriaus patvirtinimo; 

3. Dėl PAS laimėto nevyriausybinių organizacijų fondo 2022 metu nevyriausybinių 

organizacijų institucinio stiprinimo projekto atrankos konkurso sutarties pasirašymo; 

4. Dėl PAS Prezidentei skiriamo darbo užmokesčio priedo; 

5. Dėl PAS Biuro vadovui skiriamo darbo užmokesčio priedo; 

6. Dėl buhalterinės apskaitos sutarties priedo pasirašymo; 

7. Dėl lektorių paslaugų teikimo sutarties pasirašymo su “Development Crew”, MB; 

8. Dėl žvalgomojo taikomojo tyrimo „Panevėžio nevyriausybinių organizacijų iššūkiai 

ir problematika“ parengimo paslaugų pirkimo sutarties pasirašymo su “Development 

Crew”, MB; 

9. Dėl prekių pirkimo sutarties su UAB „Glassremis“. 

1. SVARSTYTA: Dėl PAS Valdybos posėdžio pirmininko patvirtinimo; 

Gabrielė Kučytė pristato klausimą. Gabrielė Kučytė informuoja, kad negali pirmininkauti 

šiame posėdyje, nes posėdžio darbotvarkėje yra klausimas susijęs su jos darbo santykiais. 

Viktorija Vingirevičiūtė iškelia savo kandidatūrą pirmininkauti posėdžiui. Prieštaraujančių 

nėra. 

 

NUTARTA: Posėdžio pirmininke paskirti Viktoriją Vingirevičiūtę. 

 

2. SVARSTYTA: Dėl PAS Valdybos posėdžio sekretoriaus patvirtinimo; 
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Viktorija Vingirevičiūtė pristato klausimą. Viktorija Vingirevičiūtė iškelia Kotrynos 

Jackevičiūtės kandidatūrą. Kotryna sutinka. Prieštaraujančių nėra. 

 

NUTARTA: PAS Valdybos posėdžio sekretore paskirti Kotryną Jackevičiųtę.  

 

3. SVARSTYTA: Dėl PAS laimėto nevyriausybinių organizacijų fondo 2022 metų 

nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projekto atrankos konkurso sutarties 

pasirašymo; 

Viktorija Vingirevičiūtė pristato klausimą. Gabrielė Kučytė pristato projekto rezultatus ir 

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio potvarkį. Taip 

pat planuojamas projekto veiklas. Gabrielė pristato projekto finansavimo sutartį. 

NUTARTA: Pasirašyti nevyriausybinių organizacijų fondo 2022 metų nevyriausybinių 

organizacijų institucinio stiprinimo projekto atrankos konkurso finansavimo sutartį su 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

 

4. SVARSTYTA: Dėl PAS Prezidentei skiriamo darbo užmokesčio priedo; 

Viktorija Vingirevičiūtė pristato klausimą. Viktorija Vingirevičiūtė pristato, kad 

nevyriausybinių organizacijų fondo 2022 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio 

stiprinimo projekto atrankos konkurso projekte yra numatytas atlyginimas projekto 

vadovui. Viktorija siūlo įdarbinti PAS Prezidentę Gabrielė Kučytė į nevyriausybinių 

organizacijų fondo 2022 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo 

projekto atrankos konkurso projekto vadovės pareigas, dirbant 2 mėnesius po 8 val. per 

dieną. Į projekto vadovės pareigas įdarbinti nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 31 d. Skiriamas 

tikslinis darbo užmokesčio priedas 1100 Eur/mėn. dėl padidėjusių darbo apimčių. Gabrielė 

Kučytė nusišalina nuo klausimo svarstymo. Prieštaraujančių nėra. 

NUTARTA: įdarbinti PAS Prezidentę Gabrielė Kučytė į nevyriausybinių organizacijų 

fondo 2022 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projekto atrankos 

konkurso projekto vadovės pareigas, dirbant 2 mėnesius po 8 val. per dieną. Į projekto 

vadovės pareigas įdarbinti nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 31 d. Skiriamas tikslinis darbo 

užmokesčio priedas 1100 Eur/mėn. dėl padidėjusių darbo apimčių. 
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5. SVARSTYTA: Dėl PAS Biuro vadovui skiriamo darbo užmokesčio priedo; 

Viktorija Vingirevičiūtė pristato klausimą. Viktorija Vingirevičiūtė pristato, kad 

nevyriausybinių organizacijų fondo 2022 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio 

stiprinimo projekto atrankos konkurso projekte yra numatytas atlyginimas projekto 

vykdytojui. Viktorija siūlo įdarbinti PAS Biuro vadovą Dominyką Masiulį į 

nevyriausybinių organizacijų fondo 2022 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio 

stiprinimo projekto atrankos konkurso projekto vykdytojo pareigas, dirbant 2 mėnesius po 

8 val. per dieną. Į projekto vykdytojo pareigas įdarbinti nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 31 

d. Skiriamas tikslinis darbo užmokesčio priedas 1100 Eur/mėn. dėl padidėjusių darbo 

apimčių. Prieštaraujančių nėra. 

 

NUTARTA: Vienbalsiai pritarta įdarbinti PAS Biuro vadovą Dominyką Masiulį į 

nevyriausybinių organizacijų fondo 2022 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio 

stiprinimo projekto atrankos konkurso projekto vykdytojo pareigas, dirbant 2 mėnesius po 

8 val. per dieną. Į projekto vykdytojo pareigas įdarbinti nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 31 

d. Skiriamas tikslinis darbo užmokesčio priedas 1100 Eur/mėn. dėl padidėjusių darbo 

apimčių. 

6. SVARSTYTA: Dėl buhalterinės apskaitos sutarties priedo pasirašymo; 

Viktorija Vingirevičiūtė pristato klausimą. Gabrielė Kučytė pristato, kad nevyriausybinių 

organizacijų fondo 2022 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo 

projekto atrankos konkurso projekte yra numatytas finansavimas ir buhalterei dėl 

padidėjusios darbo apimties. Gabrielė Kučytė pristato buhalterinės apskaitos paslaugų 

sutarties priedą. Gabrielė Kučytė siūlo mokėti UAB „KL sprendimas“ 340 Eur priedą už 

lapkričio 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpį. Prieštaraujančių nėra. 

 

NUTARTA: Vienbalsiai pritarta pasirašyti buhalterinės apskaitos paslaugų sutarties 

priedą ir mokėti 340 Eur priedą už lapkričio 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpį UAB „KL 

sprendimas“. 

7. SVARSTYTA: Dėl lektorių paslaugų teikimo sutarties pasirašymo su “Development 

Crew”, MB; 
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Viktorija Vingirevičiūtė pristato klausimą. Gabrielė Kučytė pristato lektorių paslaugų 

teikimo sutartį su “Development Crew”, MB. 

 

NUTARTA: Vienbalsiai pritarta pasirašyti lektorių paslaugų teikimo sutartį su 

“Development Crew”, MB. 

 

8. SVASRTYTA: Dėl žvalgomojo taikomojo tyrimo „Panevėžio nevyriausybinių 

organizacijų iššūkiai ir problematika“ parengimo paslaugų pirkimo sutarties pasirašymo su 

“Development Crew”, MB; 

Viktorija Vingirevičiūtė pristato klausimą. Gabrielė Kučytė pristato žvalgomojo taikomojo 

tyrimo „Panevėžio nevyriausybinių organizacijų iššūkiai ir problematika“ parengimo 

paslaugų pirkimo sutartį su “Development Crew”, MB. 

NUTARTA: Vienbalsiai pritarta pasirašyti žvalgomojo taikomojo tyrimo „Panevėžio 

nevyriausybinių organizacijų iššūkiai ir problematika“ parengimo paslaugų pirkimo sutartį 

su “Development Crew”, MB. 

9. SVARSTYTA: Dėl prekių pirkimo sutarties su UAB „Glassremis“. 

 

Viktorija Vingirevičiūtė pristato klausimą. Gabrielė Kučytė pristato prekių pirkimo sutartį 

su UAB „Glassremis“. 

 

NUTARTA: Vienbalsiai pritarta pasirašyti prekių pirkimo sutartį su UAB „Glassremis“. 

 

 

 

Pirmininkė                                                                           Viktorija Vingirevičiūtė 

 

 

Sekretorė                                                                             Kotryna Jackevičiūtė 
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