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Dalyvauja 8 iš 9 JGA valdybos narių, kvorumas yra, posėdžio sprendimai yra teisėti. 

 

JGA aktyvas: dabartinė situacija ir ateities vizija. M. Gedminas. 

Organizacijos struktūra: 

• Pamatas – kultūra, vizija, strategija, vertybės; 

• Kolonos – organizacijos struktūrą palaikantys procesai ir taisyklės (organizacijos higiena); 

• Stogas (viešai matoma dalis) – projektai ir veiklos.  

Organizacijos rezultatai pasirodo natūraliai tuomet, kai yra pasirūpinama pamatu ir kolonomis. 

Svarbiausia dedamoji dalis – žmogus / JGA narys.  

 

K. Ziutelienės siūlymas – JGA darbą organizuoti grupėmis komandomis. Nesvarbu, ar tai projektas / 

trumpalaikė veikla, ar organizacijos struktūrą palaikantys procesai.  

 

Prie šio modelio bus pereita vykdant JGA biuro / aktyvo reformą. Komandos (finansų, infosklaidos, IT, 

media dizaino ir kt.) veiklai vadovaus lyderis (biuro narys), kuris svarbiausius sprendimus derins su 

komandos koordinatoriumi (valdybos nariu).  

Darbas pastoviomis komandomis (pagal projektus / veiklas / strategines užduotis) užtikrins naujų ir 

esančių narių įtraukimą. Komanda gali pereiti ir į „budėjimo / miego“ rėžimą, jeigu klausimas tampa 

neaktyviu, nelieka politinės valios sprendimams ir t.t. 

Strategiškai svarbūs sprendimai turi būti patvirtinti valdybos posėdyje. Tai šiek tiek sulėtina procesus, 

tačiau užtikrina demokratiškumą.  

 

Komandoje ir visoje JGA trūksta neformalių renginių, kurių metu galėtumėm geriau susipažinti, kurti 

tarpusavio pasitikėjimą. Reikalingi renginiai visai gydytojų bendruomenei, kurie akcentuotųsi į 



visapusiško mediko ugdymą. A. Montvilos pasiūlymas „Šimtmečio medikai“. Artimiausi renginiai – kovo / 

balandžio mėnesį. 

 

Valdybos nariai skatinami imtis iniciatyvos ir mentorystės auginant biuro narių kompetenciją.  

 

Komandos viduje labai didėja informacijos srauto, reikalingi filtrai aktualiausiems duomenims filtruoti. 

Laiškai, į kuriuos svarbu atsakyti visiems, bus žymimi „[ATSAKYTI]“ laiško pradžioje.  

 

 

Pirmas valdybos susirinkimas po visuotinio JGA susirinkimo – valdybos pirmininko rinkimai. S. 

Stankevičiūtė. 

Į valdybos pirmininko pareigas siūlomas Karolis Šablauskas.  

Karolio tikslai – suartinti Vilniaus ir Kauno jaunųjų gydytojų bendruomenes, kristalizuoti JGA veiklos 

kryptis, didesnį akcentą kreipti į inovacijas medicinoje.  

Skelbiamas valdybos balsavimas. Visi aštuoni valdybos nariai balsuoja už. Nauju JGA valdybos pirmininku 

išrenkamas Karolis Šablauskas. 

Revizijos komisijos siūlymas – ateityje sukurti ir aprašyti valdybos pirmininko (ir kitų pareigų) perdavimo 

(handover) mechanizmą.  

 

N. B. JGA antspaudai šiuo metu yra pas: 

• Martyną Gedminą; 

• Karolį Šablauską; 

• Antaną Montvilą. 

 

 

JGA veiklos efektyvumo rodikliai - Asaichi ir KPI (key performance indicators). JGA revizija. 

Reikia viduje apsispręsti, kokie objektyvūs rodikliai galėtų atspindėti valdybos ar biuro nario veiklą? 

Problematiška tai, kad interesų atstovavimą, komunikavimo el. paštu ir pan. yra sunku įvertinti 

kiekybiškai. 

Šiuo metu yra sekamas progresas vykdomų projektų, tačiau tai ne visada atspindi žmogaus indėlį į JGA 

veiklą.  

Nuspręsta:  

• Kiekvienas valdybos / biuro narys turi savo ateinančios savaitės planus surašyti į JGA veiklų 

kalendorių. Pagal tai revizijos komisija mėnesio pabaigoje galės parengti aktyvumo ataskaitą, o 

prie veiklų prisijungti norintys aktyvo nariai galės matyti visą savaitės užimtumo spektrą; 

• Dalyvavimas valdybos / biuro posėdžiuose nariams yra privalomas, nebent yra force majeure 

aplinkybių; 

• Šiuo metu susilaikoma nuo Asaichi lentelės pildymo – ji bus tobulinama.  

 

 

JGA revizijos komisijos veiklos ir atsakomybių aprašo pristatymas ir tvirtinimas bei kiti klausimai. 



Aprašas randamas čia. Aprašui vienbalsiai pritarta. Matant, kaip tai veikia praktikoje, šis dokumentas 

taps pagrindas revizijos veiklos reglamentui.  

 

Revizijos komisija nori komunikacijos ir kuo daugiau raštu.  

Siūlymas posėdžiams turėti išankstines darbotvarkes su numatytais laikais. Jas pateikti bent 2 d. iki 

posėdžio datos. Tikslas – saugiklis, kad neliktų nepatartų svarbių klausimų.  

M. Ellikas inicijavo JGA biuro apskaitos sistemą, kuris bus paremta KANBAN pagrindu.  

Nevirtualių susitikimų metu netaupyti laiko minkštųjų einamųjų reikalų aptarimui, techninius klausimus 

daugiausia aptariant per virtualius posėdžius.  

 

 

Auksinių minučių projektas. Revizijos komisija ir Antanas Montvila. 

A. Montvila - projekto koordinatorius JGA valdyboje. Auksinės minutės – pagrindinis JGA projektas. 

Mokymai mūsų bendruomenei, mentorystės elementai, nauda visuomenei. Įrankis įtraukti žmones į 

kitas (politikos, interesų atstovavimo ir pan.) JGA veiklas. Visi pritaria, jog tai – vienareikšmiškai JGA 

projektas. Kadangi naudojami JGA resursai (žmogiškieji ir materealieji), parama projektui turi nešti 

naudą ir kitoms organizacijos iniciatyvoms. 

Šiuo metu trūksta tvarkos ir informacijos apie finansus, inventorių.  

 

Nuspręsta: 

• Iki kito valdybos posėdžio inventorizuoti projekto turtą. Atsakingas – Antanas Montvila; 

• Ieškant paramos projektui, tai derinti kartu su bendra marketingo strategija; 

• Kuriant projekto atributiką, turi atsispindėti ir JGA logotipas; 

• Strateginiai projekto sprendimai turi būti suderinti valdyboje; 

• Iki vasario 28 d. parengti projekto artimiausius projekto strateginius žingsnius, suderinti 

klausimus dėl pirmos pagalbos mokymų iniciatyvos LiJOTe.  

 

 

Baziniai medikų atlyginimai. Tolesnė veiksmų seka. K. Šablauskas.  

Mūsų vizija išlieka rišti atlyginimus su vidutiniu darbo užmokesčiu.  

 

 

JGA vidinė komunikacija. M. Gedminas 

Nuspręsta dabartinius JGA alumni pakviesti į „JGA aktyvas“ WhatsApp grupę. Atsakingas – K. Kilčauskas. 

 

 

Finansai: reikmenys renginių organizavimui, biuro patalpų įrengimui ir aktyvo kelionė į Helsinkį 

Iki balandžio pirmos biuro komanda stengiasi gauti pinigų ar reikiamų daiktų ofiso įrengimui; jei 

nepavyks - tai bus panaudojami resursai.  

Nuspręsta įsigyti perkoliatorius ir konferencijų mikrofoną.  

https://docs.google.com/document/d/1hNCdDfFtN8eDZjdDIO94DBcxd414p883vrQoaJ-2gcY/edit


Nuspręsta JGA aktyvo nariams, vykstantiems į Helsinkį kompetencijai medicininės edukacijos srityje kelti, 

kompensuoti dalį nakvynės išlaidų.  

 

 

Posėdžio pirmininkas Martynas Gedminas 
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