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Posėdţio pirmininkė: G.Krutulytė 

Posėdţio sekretorė: A.Geicenienė 

 

Dalyvauja: G.Krutulytė, A.Geicenienė, I.Jamontaitė,G.Garbenienė, I.Rimdeikienė, 

L.Ţidonienė,R.Kesminas ir darbo grupės nariai B.Siparytė, R.Venskaitis, E.Ţeimys. 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1.Dėl vyr.kineziterapeuto kandidatūros pateikimo  Sveikatos apsaugos ministerijai. 

2.Dėl internetinio puslapio sukūrimo. 

3.Dėl Europos prezidentų suvaţiavimo Maltoje geguţės 16-19d. 

4 Dėl Lietuvos kineziterapeutų konferencijos  balandţio 21 d.pravedimo ir plano sudarymo 

5.Dėl draugijos paţymėjimo išdavimo tvarkos. 

 

 

 

1.SVARSTYTA:Šiuo klausimu G.Krutulytė paţymėjo ,kad  SAM  visų  specialybių atstovai  turi 

neetatinius vyr. specialistus . Kadangi kineziterapeutai taip pat yra specialistai, tai mes turėtume 

pasiūlyti savo kandidatūras ir raštu kreiptis į ministeriją dėl kandidatūrų patvirtinimo.Manau, kad 

reikia siūlyti dvi kandidatūras nuo Vilniaus ir Kauno universitetų ir siūlau I.Rimdeikienę ir 

I.Jamontaitę.Siūlymui vienbalsiai pritarta. 

NUTARTA: Pirmininkė parašo  raštą ministerijai ir pateikia I.Rimdeikienės ir I.Jamontaitės 

kandidatūras. 

2.SVARSTYTA:Pirmininkė pristatė du kineziterapeutus iš Vilniaus kurie noriai sutiko sukurti 

draugijos internetinį puslapį ir jį tvarkyti.Tai Eimantas Ţeimys ir Raimundas Venskaitis .Vaikinai 

pasiūlė pirminę versiją kaip puslapis atrodytų , kas jame turėtų būti. Siūlomas variantas visiems 

patiko. 

NUTARTA:1.Uţregistruoti draugijos internetinį puslapį lktd.lt . 

                    2. Sutalpinti visą reikalingą medţiagą ir pristatyti konferencijos metu  balandţio21 d. 

3.SVARSTYTA:Pirmininkė informavo kad gautas pakvietimas dalyvauti Europos prezidentų 

suvaţiavime Maltoje geguţės 16-19d. Reikia nuspręsti ar dalyvauti ir uţ kokias lėšas.Išlaidų 

gaunasi apie 3000lt.Visi pasisakė uţ tai ,kad tokiose renginiuose reikia būtinai dalyvauti . 

G.Garbenienė paţymėjo kad yra sukaupta pinigų nario mokesčio ir galima sumokėti iš draugijos 

lėšų.Visi tam pritarė. 

NUTARTA: Draugijos pirmininkei dalyvauti Europos prezidentų suvaţiavime Maltoje ir išlaidas 

apmokėti iš draugijos lėšų. 

4.SVARSTYTA: Dėl konferencijos pravedimo pasisakė G.Krutulytė , kad dalyvaus svečiai , kad 

reikia skirti valandą magistrantų darbų pristatymui ir numatyti pranešimus .Taip pat reikia skirti 

valandą įstatų pakeitimui ir mokesčiams.Kokio dydţio turėtų būti nauji mokesčiai? Taip pat reikia 



numatyti konferencijos mokestį.Valdybos nariai išsakė savo nuomonę dėl iškeltų klausimų ir aptarė 

darbo planą. 

NUTARTA:1.Konferencijos mokestis 30 lt iki 04-01d.vėliau 50lt. 

                    2.Nario mokestis -50lt. 

                    3.Konferencijos programa 

                  a).Įstatų pakeitimas ir mokesčiai 

                  b).Magnetinis rezonansas 

                  c).Vaistai ir kineziterapija 

                  d).Traumatologijos naujovės 

                  e).Magistrantų valanda 

                  f). A.Skurvydo pranešimas 

                  j) Kavos pertrauka 

                  g).Svečių sveikinimai. 

                  4.Vieta reklamai -500lt. 

SVARSTYTA:Kadangi draugijos paţymėjimai seminarams yra registruojami tai reikia ţmogaus 

kas tai atliks. Pasiūlyta G.Garbenienė.Bus uţvesta registracijos knyga ir visi išduoti paţymėjimai 

bus registruojami.Taip pat reikia numatyti mokestį uţ paţymėjimus.Pasiūlyta 15lt.ir saviems 

lektoriams 10lt.Siūlymas priimtas. 

NUTARTA:Paskirti G.Garbenienę atsakingą uţ paţymėjimų registraciją ir išdavimą. 
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Sekretorė:A.Geicenienė 


