
Lietuvos Kineziterapeutų draugija 

Elektroninis paštas: lietuvosktd@gmail.com 
Banko sąskaita : LT 387300010002244049 
Įmonės kodas : 191916623 
Adresas : Eivenių g. 2 Kaunas. 

SUSIRINKIMO/POSĖDŽIO PROTOKOLAS  

2015-11-24 

Kaunas 

Pradžia:  14.30 val. 

 

Dalyvavo  (pavadinimas) nariai: 

Inesa Rimdekienė, Brigita Zachovajevienė, Raimundas Venskaitis, Rolandas Kesminas, Milda 

Žukauskienė. 

 

Posėdžio pirmininku  išrinktas                                                                  Inesa Rimdeikienė          

Posėdžio sekretoriumi  išrinkta                                                                               Milda Žukauskienė 

           

 

Kvorumas:  pagal narių skaičių susidaro kvorumas 

 

 

DARBOTVARKĖJE: 

1. Dėl finansinių draugijos reikalų.  

2. Dėl draugijos įstatų atnaujinimo. 

3. Dėl WCPT. 

4. Dėl susitikimo su SA ministre.  

5. Dėl kineziterapijos kortelių (formų). 

6. Kiti klausimai 

Nutarta:  pritarti numatytai darbotvarkei 

 

Balsuota: bendru sutarimu darbotvarkė patvirtinta.  

 

1. SVARSTYTA:  Rimdeikienė pristato esamą situaciją. Kalba, apie buhalterės pasirinkimą,  

atlygį. Kalba, kad nėra finansinių dokumentų, pagrindžiančių kai kurias iš draugijos sąskaitos 

nuimtas lėšas.  Diskutuojama dėl kviestinių lektorių apmokėjimo galimybių. Kalbama dėl valdybos 

narių nario mokesčio mokėjimo ir apmokėjimo už kurą. R. Venskaitis siūlo, kad valdybos nariai 

metinio nario mokesčio nemokėtų ir tokiu būdu bent dalinai  kompensuotų draugijos labui 

atliekamą darbą. 
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NUTARTA:  pritarti bendru sutarimu buhalterės kandidatūrai; pritarti nario 

mokesčiui. 

 

2. SVARSTYTA:  I. Rimdeikienė informuoja, kad yra galimybė peržiūrėti ir pakoreguoti draugijos 

įstatus.  

NUTARTA:  pritarti bendru sutarimu, peržiūrėti ir pakoreguoti draugijos įstatus.  

 

3. SVARSTYTA:  Kesminas pristato, kad 2016 balandžio 21-23 Kipre ir 2017 m. liepos 2-4 

Keiptaune planuojami WCPT renginiai. Diskutuojama apie dalyvavimą juose. Iki sausio mėn. 

galima teikti  siūlymus dėl organizavimo. Diskutuojama, ar verta bandyti organizuoti tokį renginį 

Lietuvoje. Kesminas klausia dėl PEDRO duomenų bazės rėmimo 60 eur. Pristato, kad yra WCPT 

kreipimasis dėl akupunktūros skausmo valdyme ir sausų adatų naudojimo bei šių kompetencijų 

įtraukimo į kineziterapeuto veiklas.  

 

NUTARTA:  pritarti bendru sutarimu dalyvavimui WCPT renginiuose; PEDRO 

duomenų bazės rėmimui iš draugijos lėšų.  

 

4. SVARSTYTA:  I.  Rimdeikienė pristato vizito pas ministrę metu aptartus klausimus. 

Buvo aptarti šie klausimai: 

 

4.1 Kineziterapeuto norma. 

SA Ministrė pritarė darbo grupės parengtam projektui MN „Kineziterapeutas“ be korekcijų. Ir 

įpareigojo atsakingus asmenys parengti normą tvirtinimui. 

 

4.2   Kineziterapeutų licenzijavimas. 

SA Ministrė pritarė kineziterapeutų licencijavimui ir įpareigojo atsakingus asmenis pradėti 

licencijavimo procedūrą. 

 

            4.3.  Kineziterapeutai vyr. specialistai. 

             SA Ministrė nepritarė vyr. specialistų skyrimui ir atsisako kitų medicinos sričių vyr. 

specialistų pareigybių. 

 

mailto:lietuvosktd@gmail.com


Lietuvos Kineziterapeutų draugija 

Elektroninis paštas: lietuvosktd@gmail.com 
Banko sąskaita : LT 387300010002244049 
Įmonės kodas : 191916623 
Adresas : Eivenių g. 2 Kaunas. 

           4.4. Kineziterapeuto praktikoje naudojami dokumentai/medicininės formos. 

              SA Ministrė pritarė senų formų atnaujinimui ir pasidomėjo ar sklandžiai vyksta naujų 

formų     tvirtinimo procedūra. 

 

4.5. Kineziterapeutų darbo krūviai. 

SA Ministrė pažymėjo, kad šiuo metu dėl galiojančių įstatymų nieko negalima pakeisti, bet 

akcentavo tai, kad yra gerai ir reikia apie tai kalbėti jau dabar. 

 

4.6. Kineziterapeutų kvalifikacijos lygmenys. 

Kalbėjome apie tai, kad nėra niekaip apibrėžta, kaip ir ar kineziterapeutų pareigos, veikla ir 

kompetencijos priklauso nuo jų įgyto išsilavinimo laipsnio (profesinis bakalauras, bakalauras, 

magistras) 

SA Ministrė sutiko, kad reikia sukurti sistemą kaip išskirti šiuos kvalifikacijos lygmenys. 

 

4.7. Tiesioginis patekimas pas kineziterapeutą. 

Kalbėjome apie tai, kad kineziterapijos paslaugos būtų lengviau prieinamos, siūlėme jog visų 

specialybių gydytojai turėtų galimybę siųsti pacientus kineziterapeuto konsultacijai ir kad pacientas 

galėtu pats tiesiogiai kreiptis į kineziterapeutą tiesiogiai (lenkų pavyzdys) 

SA Ministrė pastebėjo, kad šiuo metu galiojantys įstatymai to neleidžia, be to tai glaudžiai susiję su 

procedūrų apmokęjimų ir PSDF, o sekančių metų biudžetas jau patvirtintas, todėl tai nėra įmanoma. 

 

4.8. Kineziterapeuto veiklos/darbo sritys. 

Kalbėjome apie tai, kad  pagal šiuo metu galiojančią tvarką kineziterapeutas pagal savo specialybę 

gali dirbti tik sveikatos priežiūros įstaigose, arba kitose įstaigose turinčiose licenciją sveikatos 

priežiūros paslaugoms teikti, todėl kineziterapeutai negali įsidarbinti vaikų ugdymo, sporto 

klubuose ir kitose švietimo, sveikatinimo ir / ar kito profilio įstaigose, jei jos nėra išsiėmusios 

minėtos licencijos. Reikalavimai minėtai licencijai gauti yra pakankamai aukšti, todėl ne visos 

įstaigos ryžtasi ją išsiimti. 

SAM viceministrė atsakė, kad kineziterapeuto profesija yra sveikatos priežiūros profesija ir būtent  

todėl kineziterapeutas gali dirbti tik sveikatos priežiūros įstaigose, arba įstaigose turinčiose licenciją 

sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.  
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NUTARTA:  pritarti bendru sutarimu pateiktai informacijai.  

 

5. SVARSTYTA:  I.  Rimdeikienė pristato situaciją dėl kineziterapijos kortelių (formų).  

 

NUTARTA:  pritarti bendru sutarimu. Kaip galima greičiau peržiūrėti esamas formas 

ir pakoreguoti  (Brigita ir Rolandas), galutinį pateikimą Statistikos departamentui ruošia 

I.Rimdeikienė. 

 

6. SVARSTYTA:  Kiti klausimai I.  Rimdeikienė informuoja apie įvykusį seminarą „Kineziterapija 

vandenyje“. Susirinko visi užsiregistravę dalyviai, atsiliepimai geri. Planuojami panašūs renginiai 

ateityje.  

                       NUTARTA:  pritarti bendru sutarimu.  

 

7. SVARSTYTA: I.Rimdeikienė pateikė pasiūlymą, kad vykstant kursams, posėdžiams galima 

būtų pirkti kuklias vaišes, (kava, saldainiai ir. kt.) panaudojant draugijos lėšas. 

 

           NUTARTA:  pritarti bendru sutarimu.   

 

Posėdis baigtas  16.30   val.         

 

Posėdžio pirmininkas                       __________                          Vardas pavardė    

 

Posėdžio sekretorius                                __________                                     Vardas pavardė    
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