
LIETUVOS KINEZITERAPEUTŲ VISUOTINAS SUSIRINKIMAS 

 

2012-04-20 

Kaunas 

 

Pirmininkauja :A.Geicenienė 

Sekretoriauja: B.Zachovajevienė 

 

Dalyvauja: 218 draugijos narių 

 

DARBOTVARKĖ 

 

1.Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai 

2.Draugijos įstatų pakeitimai pagal tarptautinių organizacijų reikalavimus 

3.Kineziterapeutų dokumentai- ligonio kortelė, ištyrimo testai pagal ligas, praktikos vadovas. 

4.Nario mokesčių pakeitimai. 

5.Dėl kreipimosi į SAM dėl kineziterapeuto normos pakeitimų, kompetencijų, ir licencijavimo. 

 

1.SVARSTYTA: Dėl balsų skaičiavimo komisijos sudarymo buvo pasiūlytos 5 kandidatūros –      

A.Stuopenytė , M .Bliuvienė , V.Danilevičienė , A.Šulinskienė , G  .Neveckienė . 

Minėtos kandidatūros vienbalsiai išrinktos į komisiją. 

NUTARTA; Balsų skaičiavimo komisija išrinkta iš 5 kandidatūrų. 

2.SVARSTYTA:Dėl įstatų pakeitimų pasisakė draugijos pirmininkė G.Krutulytė.Ji informavo, kad 

draugija gavo pastabų , kad mūsų įstatai neatitinka tarptautinių reikalavimų, kad reikia išskirti 

tikruosius narius, narius studentus ir garbės narius. Tikrieji nariai tai draugijoje esantys nariai ir 

mokantys mokesčius, nariai studentai – studijuojantys kineziterapiją, garbės nariai – nusipelnę 

draugijai.Balsavimo teisę turi tik tikrieji nariai.  

Vienbalsiai pritarta pakeitimams. 

NUTARTA:Įstatų pakeitimai priimti. 

3.SVARSTYTA:Dėl kineziterapeutų dokumentų pasisakė darbo grupės vadovė I.Rimdeikienė. Ji 

paminėjo kad yra sudarytos darbo grupės iš įvairių įstaigų darbui su dokumentais , gauta daug 

pasiūlymų , šie pasiūlymai  analizuotai  Druskininkuose mokymų metu, atrinkti pasiūlymai 

.Sudaryta darbo grupė galutiniam dokumentų svarstymui ir pateikimui SAM tvirtinimui.Reikia 

draugijos narių pritarimo, kad darbo grupė užbaigtų darbus ir teiktų siūlymus ministerijai . Kai bus 

viskas atlikta,  numatoma įdėti į internetinį puslapį . 

Balsuota vienbalsiai. 

NUTARTA:Pradėti kineziterapeutų dokumentų teikimo procedūrą. 

4.SVARSTYTA:Dėl nario mokesčių pakeitimų pasisakė pirmininkė G.Krutulytė. Ji kalbėjo kad 

nario mokesčiai yra labai maži, kad draugija yra tarptautinių organizacijų narė, kad reikia mokėti 

toms organizacijoms mokesčius ,kad reikalingi pinigai ir draugijos veiklai, kad kraštų seminaruose 

buvo kalbėta kokį mokestį gali mokėti kineziterapeutai, dauguma pasisakė už 50 lt.o studentams 25 

lt. Bei stojamasis  mokestis 50 lt ir 25lt. 

Balsavimas 201 –už , 14- prieš , 3 – susilaikė. 

NUTARTA.:Mokesčių pakeitimai priimti: stojamasis  - 50lt , metinis – 50 lt, studentams po 25 lt. 

5. SVARSTYTA: Dėl kineziterapeuto normos pakeitimų ir kompetencijų kalbėjo pirmininkė 

G.Krutulytė , kad reikalingi pakeitimai, kad pirmas etapas jau vyksta t.y vyksta registracija ir 

spaudo numerio suteikimas , reikia eiti toliau link licencijavimo , todėl reika visų pritarimo kad 

darbo grupė ruoštų kreipimąsi į ministeriją . 

Balsavimo metu vienbalsiai pritarta. 

NUTARTA: Sudaryti darbo grupę , kuri paruoš dokumentą SAM. 

 

Pirmininkaujantis: A.Geicenienė 

 

Sekretoriaujantis: B.Zachovajevienė 


