
 

 

 

 

 

 

 

Esu Tomas Liukaitis, antrų metų šeimos medicinos gydytojas rezidentas, Jaunųjų gydytojų 

asociacijos (JGA) aktyvo narys. Paskutinę metų dieną bandau apžvelgti praėjusius metus ir 

sudėti pagrindus ateinantiems. Kiek bežiūrėsi, man „Šeimos medicina“ ir „JGA“ buvo bene 

dažniausiai pasikartojantys žodžiai diena iš dienos. Todėl, turbūt nieko keisto, kad su viena iš 

šių sričių, siekiu susieti dar stipresnį ryšį ir iškelti kandidatūrą JGA valdybos nario pozicijai. 

 

Pažintis su JGA įvyko studijų metais, Transformuose, kuriuose kelis kartus dalyvavau kaip 

konferencijos dalyvis. Kas galėjo pagalvoti, kad per pusantrų metų organizacijoje prisidėsiu 

jau prie trečio Transform organizavimo. Iš tiesų, JGA ir Transform stipriai prisidėjo prie mano 

kaip asmenybės augimo, patriotiškumo, pozityvumo, sąmoningumo ir tikėjimo jaunąja karta 

bei savimi.  

 

Tiesa, studijų metais išbandžiau daug veiklų – aktyviai dalyvavau LiMSA veikloje, buvau 

LSMU SMD Sporto medicinos būrelio pirmininku, dainavau LSMU akademiniame chore 

„Neris“, dirbau pagalbiniu darbuotoju centrinėje reanimacijoje, dirbau bibliotekoje, buvau 

mainuose Ispanijoje, Erasmus Čekijoje, vasaromis dirbau ir keliavau užsienyje. JGA taupiau 

rezidentūrai.. 

 

Tik įstojęs į organizaciją, greitai įsiliejau į kolektyvą ir jaučiausi kaip šeimos narys nuo pat 

pirmų mėnesių. Dalyvavau įvairiuose projektuose: „Į pacientą orientuotos sveikatos priežiūros 

įstaigų vystymas“, „ASPĮ rodikliai“, „Transform 6.0“, „Nacionalinis sveikatos susitarimas“, 

„JGA podcast“, „Šeimos medicinos palaikymas tinklo reformos kontekste“ „Šeimos medicinos 

Transform“. Šių projektų metu teko dalyvauti SAM, LR seimo, STRATA auditorijose 

vykstančiuose posėdžiuose, darbo grupėse. Sutikau daug įkvepiančių ir nuviliančių asmenybių, 

pradėjau geriau suprasti Lietuvos sveikatos politiką, procesus vykstančius aplink, pamačiau 

tikrąsias sistemos problemas, įgavau žinių renginių organizavime, interesų atstovavime. 

Supratau, kad didžiausia dovana yra žmonės ir jų mintys. Kiekvienas galime kažką pasiimti ir 

kažką duoti kitam žmogui.  

 

Esu dėkingas organizacijos nariams už pasitikėjimą manimi visus pusantrų metų, jaučiau didelį 

palaikymą ir meilę. O dabar atėjo metas žengti žingsnį man. Tikiu, kad galiu būti vienas iš 

organizaciją vedančių į priekį žmonių. Man svarbu, kad JGA nariai jaustųsi laukiami, 

motyvuoti, išgirsti, taip pat kompetentingi įvairiais klausimais, kurie gali užklupti bet kada.  

JGA nariai, stengsiuosi būti Jūsų užnugaris, Jūsų balsas ir Jūsų kojos, vedantis organizaciją į 

plačiausius horizontus. Su tokia pozicija ateina dar didesnė atsakomybė ir lūkesčiai. Esu 

pasiruošęs priimti šį iššūkį, tobulėti pats ir leisti tobulėti Jums. Mano tikslas, padaryti JGA 

bendruomenę dar glaudesnę, profesionalesnę, įvairiapusiškesnę, matomesnę, įtakingesnę, 

emociškai ir finansiškai stabilesnę, leisti nariams pajausti atsakomybę už daromus darbus, 

tačiau nepamiršti geros nuotaikos ir tiesiog gerai praleisti laiką, leisti mintims skristi ir sukurti 

naujas idėjas. Tapęs valdybos nariu tęsčiau darbus NSS procese, Transform renginių 

organizavime bei JGA podcast veiklose. Ačiū už mano kandidatūros svarstymą!  
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