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Kaunas 

Aš, Gytė Donielaitė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Vaikų ligų ir vaikų nefrologijos 

gydytoja rezidentė, norėčiau išreikšti savo motyvaciją užimti Jaunųjų gydytojų asociacijos valdybos narės 

pareigas. 

Prie Jaunųjų gydytojų asociacijos prisijungiau dar būdama medicinos studente ir šios organizacijos  

nare esu jau 4-erius metus. Per šį veiklos JGA laikotarpį man teko stebėti organizacijos augimą ir vystymąsi. 

valdybos narių, projektų pokyčius ir pačiai šiuose pokyčiuose dalyvauti. Savo veiklą organizacijoje 

pradėjusi nuo pagalbos smulkiuose kasdieniniuose darbuose, ilgainiui prisijungiau prie Žmogiškųjų išteklių 

valdymo komandos, kuriai sėkmingai vadovavau pirmuosius dvejus komiteto veikimo metus. Dirbdama 

žmogiškųjų išteklių valdymo komitete turėjau galimybę ne tik mokytis vadovauti komandai, bet ir suprasti 

daugelį vidinių organizacijos valdymo procesų. Vadovaujant šiam komitetui man teko garbė nors trumpam 

pažinti visus aktyviausius organizacijos narius, gilintis į jų patiriamus iššūkius, sunkumus įgyvendinant 

projektus, mokytis pritraukti ir išlaikyti organizacijoje žmones, padėti jiems augti ir tobulėti. Per šiuos 

veiklos JGA metus pati nuolat mokiausi, tobulėjau tiek kaip asmenybė, tiek kaip komandos lyderė. Prie 

JGA prisijungiau ieškodama bendraminčių bendruomenės ir dauguma mano veiklos JGA buvo nukreipta į 

darbą su organizacijos žmonėmis. Visada tikėjau, kad JGA atlieka esminį vaidmenį kuriant pokytį Lietuvos 

sveikatos sistemoje ir šį pokytį sukurti gali tik tvirta, motyvuota, vieni kitais pasitikinčių žmonių komanda. 

Net jei pati tiesiogiai neprisidėjau prie vienų ar kitų JGA įgyvendinamų iniciatyvų, rūpinausi, kad jos įvyktų 

rūpindamasi jas įgyvendinančiais JGA nariais.   

Dėl visų anksčiau šiame laiške paminėtų aplinkybių laikau save daug sėkmių ir nesėkmių mačiusia 

JGA nare. Kaip žmogus esu darbšti, iššūkių ir atsakomybės nebijanti asmenybė. Gebu įsigilinti į detalios 

analizės reikalaujančius klausimus, tačiau taip pat suvokti situacijos ir aplinkybių visumą bei rasti 

kūrybiškus sprendimus problemoms spręsti. Esu kantri ir empatiška, kaip lyderė visada ieškau stipriųjų 

žmonių pusių, bei stengiuosi jas įgalinti. Tikiu, kad mano sukaupta patirtis, žinios ir asmeninės savybės leis 

prisidėti prie sėkmingo organizacijos valdymo kaip valdybos narei ir padės išlaikyti ramybę ir stabilumą 

organizacijoje pokyčių laikotarpiu. Kaip pagrindinę savo kaip valdybos narės veiklos sritį matau tolimesnį 

organizacijos stabilumo ir augimo kūrimą didinant žmogiškuosius ir finansinius išteklius, optimizuojant 

organizacijos veiklas ir procesus bei tokiu būdu įgalinant didžiąsias JGA iniciatyvas, tokias kaip kasmetinis 

„Transform“ renginys ar Nacionalinis sveikatos susitarimas. Tikiu, kad JGA valdybos narės pareigos padės 

man tobulėti kaip žmogui, medikei ir lyderei bei toliau siekti pokyčių Lietuvos sveikatos apsaugos 

sistemoje. 

Nuoširdžiai dėkoju visiems JGA nariams už Jūsų skirtą laiką įvertinti mano kandidatūrą į Jaunųjų 

gydytojų asociacijos valdybos narės pareigas. 
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