
JGA atviro valdybos posėdžio 

Darbotvarkė 

 

2018 m. kovo 24 d. 

Kaunas 

 

Laikas Projektas / veikla Trumpas komentaras Pristato 

13:00 - 13:10 Posėdžio pradžia 

13:10 - 13:25 Etapinės kompetencijos Status quo ir ateities vizija; interesų 

atstovavimo planas; komunikacija 

medikų bendruomenės tarpe. 

M. Gedminas 

13:25 - 13:40 Baziniai medikų atlyginimai Dabartinė situacija SAM darbo grupėje, 

JGA vizija ir galimi veiksmai. 

K. Šablauskas 

13:40 - 14:10 Lietuvos medikų 

profesionalumo akcija 

Numatytų veiklų kovo-balandžio mėn. 

Pristatymas ir aptarimas 

G. Jurėnaitė / 

G. Sakavičiūtė 

14:10 - 14:30 Lean: Kauno Klinikos ir 

Kulautuvos ligoninė 

Einamų projektų pristatymas ir 

aptarimas 

G. Jurėnaitė 

14:30 - 14:45 Lyderystės kursas LSMU Kurso aptarimas ir ateities vizijos 

pristatymas 

K. Bareikis 

14:45 - 14:50 EJD meeting spring 2018 Sprendimai dėl delegavimo ir kitų 

klausimų 

G. Jurėnaitė 

14:50 - 14:55 Transform 4 Dabartinės situacijos aptarimas A. Pečkauskas 

/ G. Mickutė 

14:55 - 15:00 ICDL 3 Dabartinės situacijos aptarimas M. Gedminas 

15:00 - 15:30 Pertrauka 

15:30 - 16:00 JGA biuro veiklos ir 

pamatinių JGA procesų 

reglamentavimas 

Dabartinė situacija ir ateities planai K. Norvainytė 

16:00 - 16:05 JGA finansinės politikos 

tvirtinimas 

Asociacijos finansinės apskaitos 

reglamentavimas 

I. Andriejaitė / 

M. Gedminas 

16:05 - 16:15 JGA ofiso įrengimas Dabartinė situacija ir reikalingi 

sprendimai 

K. Kilčauskas 



16:15 - 17:00 Kiti JGA einamieji klausimai 

17:00 Susirinkimo uždarymas 

Nuoroda į JGA Asaichi įrankį. 

 

Posėdyje dalyvauja: 

1. Agnė Olisevičiūtė 

2. Arnas Karužas 

3. Augustė Stalmokaitė 

4. Gabija Sakavičiūtė 

5. Greta Vileitaitė 

6. Ieva Andriejatė 

7. Ieva Šniokaitė 

8. Karolis Bareikis 

9. Karolis Kilčauskas 

10. Karolis Šablauskas 

11. Kristina Grigagliūnaitė 

12. Kristina Norvainytė 

13. Kristina Ziutelienė 

14. Laura Šinkūnaitė 

15. Martynas Gedminas 

16. Mindaugas Vieželis 

17. Rytis Masiliūnas 

18. Simona Liolytė 

Dalyvaja penki JGA valdybos nariai, kvorumas yra.  

 

Posėdis atidaromas. 

Trumpai pristato dalyvaujantys. 

 

Svarstyta: Etapinės kompetencijos.  

Yra skirtumų tarp LSMU ir VU įsitraukimo į EK projektą ir koncepcijos įgyvendinimą.  

Seimo nariai ir SAM teisininkai pateikė įstatymo projektą dėl EK reglamentavimo, ko pasekoje bus keičiamas 

medicinos praktikos įstatymas bei atitinkami poįstatyminiai aktai (Vyriausybės nutarimas dėl gydytojų 

rengimo, SAM įsakymas dėl pavyzdinių rezidentų pareigybinių nuostatų). Lėšos EK įgyvendinimui jau 

paskirtos. 

Nutarta: Toliau aktyviai įsitraukiama į EK interesų atstovavimo klausimus. Sekantis susitikimas - balandžio 

16 d. SAM, jame bus pateiktas jungtinis seimo narių ir SAM teisininkų pasiūlymų variantas dėl kompetencijų 

suteikimo, patvirtinimo sertifikatais ir kt.  

 

Svarstyta: Baziniai medikų atlyginimai.  

Norima nustatyti medikų atlyginimų grindis - mažiausias užmokestis, kurį darbdavys turi mokėti medikui. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18Vk1uM_n1KxiKkqDT4iX_85yytn7hsTnbQ0tYdX6CvQ/edit?usp=sharing


Pasirašyta vyriausybės kolektyvinė sutartis LGS ir kitomis profesinėmis sąjungomis. Pagal ją, nuo š. m. 

gegužės 1 d. atlyginimai bus didinami 20 proc., o 2020 m. gydytoj atlyginimas sieks 3 vidutinius darbo 

užmokesčius.  

SAM darbo grupėje dabar svarstoma grindis sieti su 2,5 MM. Ši suma prilyginama 100 proc., kitiems 

sveikatos sistemos darbuotojams skaičiuotų atlyginimą pagal numatytą koeficientą nuo to.  

Pasigendama adekvataus lėšų planavimo, todėl iki šiol neįvardijama, kokį atlyginimą realiai galima pasiekti 

iki 2020 m.  

Nutarta: Antradienį posėdyje SAM dalyvaus Laura Šinkūnaitė.  

Mūsų komunikacija išlieka tokia pati - 2,5 MMA grindys yra tik pradžia; sveikiname tokios taisyklės, kaip 

nors kažkokio aiškaus standarto atsiradimą, tačiau laikomės vizijos, jog atlyginimas turėtų būti siejamas su 

VDU (3x) iki 2020 m. Reikalinga akcentuoti akcentuojant darbdavių vaidmenį šioje situacijoje.  

 

Svarstyta: Lietuvos medikų profesionalumo akcija.  

Koncepcija – antrinis reiškinys. Tai priklauso nuo nepakankamo finansavimo, procesų nesuvaldymo, 

kultūrinių normų ir asmeninių nuostatų.  

Siekiama sukurti profesionalumo deklaraciją, kurioje bendruomenė sakytų, kad atsibodo neskaidri ir 

neefektyvi sistema, medikai nori pokyčių ir nori būti savo srities profesionalais. Deklaruojame, kad medikų 

bendruomenė prisiima atsakomybę ir “perduoda kamuolį” sprendimų priėmėjams.  

Iniciatyvą palaiko STT, POLA, SAM, TILS, EK.  

Kovo 29  d. bus ruošiami pagrindiniai deklaracijos teiginiai. Balandžio 16 d. bus paleistas puslapis, kuriame 

medikai galės pasirašyti e. deklaraciją. Balandžio 17 d. bus susitikimas su STT; balandžio 21 ir 24 d. renginiai 

apie tai, ko tikisi pacientai iš sistemos. 

Galiausiai  balandžio 23-27 d. pasirašiusiems deklaraciją bus dalinami darbo pažymėjimo laikikliai su akcijos 

atributika.  

Balandžio 27 d. numatoma šventinė eisena ir koncertas Kaunas Jazz Tarptautinės medicinos darbuotojų 

dienos proga. 

 

Svarstyta: Lean: Kauno Klinikos ir Kulautuvos ligoninė.  

Procesas vyksta sklandžiai. Kardiologijos klinikoje prasidės procesų organizavimo pokyčiai, kurie palies ne 

tik darbą registratūroje. 

 

Svarstyta: Lyderystės kursas LSMU.  

Pirmamečiams šeimos medicinos rezidentams pasibaigė lyderystės kursas.  

Pirmą kartą paskutinę dalį vedė tik JGA atstovai. Stebėta dalyvaujančiųjų motyvacija kurti pokyčius savo 

darbo vietose, mokymų metu formuojama darni komanda, įgalinti šiuos pokyčius įgyvendinti. 

Nutarta: Keisti ir išplėsti mokymų formatą, į juos įtraukiant JGA aktyvą – lyderystės akademija tarnautų kaip 

būdas dalintis kompetencija tarp valdybos-biuro bei įgalinti naujus asociacijos narius.   

 

Svarstyta: EJD spring meeting 2018. 

Nutarta: Antanas vyksta kaip EJD narys, jo kelionę finansuoja EJD, antras delegatas bus Greta J., jai bus 

finansuojamos kelionės išlaidos.  

 

Svarstyta: Transform 4. 

Nutarta: Organizavimo procesas sklandus. Atsisakoma koncerto idėjos, bendruomenės stiprinimui bus 

ieškoma kitos veiklos pirmąją dieną.  

 



Svarstyta: ICDL 3. 

Nutarta: Organizavimo procesas sklandus; bus investuojama į garsą ir šviesas, sukuriant atmosferą, kuri 

kviestų švęsti medicininę edukaciją. Kiekvienos sesijos moderatorius bus jaunasis gydytojas; kiekvienoje 

sesijoje bent po vieną pranešimą skaitys taip pat jaunasis gydytojas. 

 

Svarstyta: JGA biuro veiklos ir pamatinių JGA procesų reglamentavimas. 

Jau kurį laiką svarstoma apie biuro perstruktūrizavimą. Iki dabar buvo ribojamas biuro narių skaičius, nors 

žmonės ieškojo būdų nesudėtingai prisidėti prie JGA aktyvo. Dabar tam sukurtos galimhybės. 

Yra sukurtos trys veikimo JGA pakopos: 

● Narys. Tampama tapus JGA nariu; 

● Aktyvus narys. Juo tampama kreipiantis į biuro direktorę, kuomet nurodomas noras prisijungti prie 

JGA veiklos ar projekto. Žmogus gauna mentorių, kuris per tris mėnesius vertina žmogaus turimą 

laiką, vertybes ir kt. Dabar yra kuriamos taisyklės/kriterijai, pagal kuriuos bus vertinamas žmogaus 

pasirengimas prisijungti prie biuro.  

● Biuro narys. Praėjus bandomajam laikotarpiui, žmogus oficialiai įtraukiamas į biurą, jam priskiriamos 

konkrečios atsakomybės (pavyzdžiui tam tikros info srities kuravimas atitinkamame komitete).  

Nutarta: 

Pradėjus veikti pagal tokią tvarką, bus žiūrima, kurie procesai veikia, o ką reikia pataisyti. Turint veikiančius 

mechanizmus, jie bus perkeliami į JGA veiklos reglamentą.  

 

Svarstyta: JGA finansinės politikos tvirtinimas.  

Nustatyti materialaus turto vertinimo ir naudojimo kriterijai bei taisyklės. 

Nutarta: JGA finansinės politikos aprašas patvirtintas atviru balsavimu. 

 

Svarstyta: JGA ofiso įrengimas. 

Komanda dirba ties JGA biuro Kauno Klinikose pritaikymu asociacijos veikloms. Šiuo metu vis dar vyksta 

finansų / resursų paieškos.  

Nutarta: Iki balandžio 23 d. labiau įrengti erdvę, kad ji “pulsuotų” JGA dvasia ir #BūkPokytis jausmu prieš 

profesionalumo akciją ir biuro atidarymą bendruomenės reikmėms.  

 

Svarstyta: Kelionės išlaidų kompensavimas  

Nutarta: Nutarta kompensuoti JGA narių vasario mėnesio kelionės išlaidas. Viso - 16,37 eur. 

 

 


