
LIETUVOS  KINEZITERAPEUTŲ DRAUGIJOS VALDYBOS POSĖDŽIO 

                                    PROTOKOLAS 

 

                                           Kaunas 

                                         2013-03-20 

 

Dalyvauja:G.Garbenienė , R.Venskaitis , I.Rimdeikienė , B.Zachovajevienė , I. Jamontaitė , 

A.Cirtautas , M.Žukauskienė , G.Krutulytė , V.Juodžbalienė , D.Valatkienė, R.Kesminas , 

A.Geicenienė . 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl konferencijos organizacinių klausimų. 

2. Dėl internetinio puslapio panaudojimo . 

3. Einamieji klausimai. 

 

1. SVARSTYTA: Pasisakė pirmininkė , kad  simpoziumo data numatyta 2013-09-07 d. Kaune,  

užsakyta salė viešbutyje .Pagrindinė tema – tai praktikos vadovo pristatymas ir 

kineziterapeutų darbo dokumentų pateikimas tvirtinimui. Darbo grupės vadovė 

I.Rimdeikienė dokumentus surinko iš visų darbo grupių ir baigia paruošti aptarimui. 

Paprašyta V.Juodžbalienės padėti paruošti dokumentus  vertinimui. Taip pat kalbėta , kad 

reikia sudaryti darbo grupę , kuri per konferenciją įvertins dokumentus ir juos patvirtins. 

.Darbo grupėje turėtų būti atstovai iš visų kraštų . Pavesta kraštų pirmininkams pagalvoti ką 

galėtų pasiūlyti į darbo grupę . Numatytas konferencijos mokestis.  

Pavesta I.Rimdeikienei išsiaiškinti  galimybes konferencijos dalyviams organizuotai 

papietauti viešbutyje ir už kokią kainą . 

NUTARTA: Konferencijos registracijos mokestis : išankstinė registracija draugijos nariams-

50 lt., konferencijos dieną -70 lt., studentams atitinkamai – 30 lt. ir 50 lt., kitiems dalyviams 

– 70lt. ir100 lt. 

2. SVARSTYTA: Dėl internetinio puslapio pasisakė R .Venskaitis , kad yra nemažai norinčių 

reklamuotis draugijos internetiniame puslapyje ir pasiūlė valdybai pasvarstyti apie tokias 

galimybes. Dauguma pasisakė teigiamai .Reikia numatyti sąlygas kuriomis remiantis norima 

organizacija galės reklamuotis .Koks bus mokestis – vienkartinis , metinis , mėnesinis?  

NUTARTA: Pavesti R .Venskaičiui paruošti atitinkamus dokumentus dėl reklamos 

internetiniame puslapyje ir pateikti valdybai sekančiame posėdyje. 

      3.  SVARSTYTA: Aptarti finansiniai klausimai .G.Garbenienė pažymėjo kad daug narių   

nesusimokėjo nario mokesčio už praėjusius metus , kad iki liepos mėnesio reikia susimokėti už  

2013 m.,gal reiktų patalpinti pranešimą internetiniame puslapyje dėl mokesčių .Taip pat buvo 

kalbėta kad reikia ieškoti rėmėjų .Kalbėta dėl licencijavimo , kokios perspektyvos ir galimybės ir 

kokie svarūs argumentai galėtų būti . 

           NUTARTA:1.Patalpinti internetiniame puslapyje draugijos narių pavardes kurie susimokėjo 

už 2012 m. Pavesta atlikti G.Garbenienei ir R.Venskaičiui. 

2.Iki balandžio 5 d. valdybos nariai atsiunčia sekretorei argumentus dėl licencijavimo būtinumo . 

 

 

Posėdžio pirmininkė : G. Krutulytė 

 

Posėdžio sekretorė : A . Geicenienė 

 


