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Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija 
 
Dalyvauja 7 valdybos nariai: 
Antanas Montvila 
Emilija Trumpaitė 
Gabrielė Mickutė 
Greta Jurėnaitė 
Karolis Bareikis 
Kristina Beržinytė  
Lina Radvilavičienė 
Lukas Neimanas 
Martynas Gedminas 
Rytis Kalinauskas 
Rytis Masiliūnas 
Rūta Marcinkutė 
Simona Stankevičiūtė 
 
Dalyvauja 7 JGA valdybos nariai.  
Posėdžio sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. 
 
12:00 Etapinių kompetencijų klausimo pristatymas 
Pristatoma etapinių kompetencijų koncepcija bei galimi sprendimai jas diegiant, 
reikalingi teisinės bazės pokyčiai. Susipažįstama su įžvalgomis bei sprendimais iš 
TransForm 2.0.  
Dabartinė vizija – pakeitus teisinę bazę, siūlyti startuoti su etapinėmis 
kompetencijomis rezidentūros programose, kurios yra lyderiai (pilotinis variantas). 
Vėliau gerąją praktiką pritaikyti visuotinai per SKVC rezidentūros programų 
akreditavimo mechanizmus.  
Svarbu iškomunikuoti, kad nacionaliniu mastu būtų daromi pokyčiai teisinėje bazėje, 
tačiau konkrečią studijų programą keis atitinkamų klinikų komitetai (programiniai 
pokyčiai nebūtų primetami).  
Gautas kvietimas deleguoti asmenį iš JGA į SAM darbo grupę dėl etapinių klausimų. 
Nuspręsta, jog JGA delegatas – Martynas Gedminas.  
Dirbame darbo grupėse dėl pasiūlymo paketų, kuris bus atsineštas į pirmąjį darbo 
grupės posėdį. Susumuojamos jaunųjų gydytojų įžvalgos ir pasiūlymai.  
 
 
Kitų susitikimų ir veiklų aptarimas: 
Garsūs Lietuvos gydytojai: tada ir dabar. Strategijos sudarymas.  
Reikia paieškoti autoritetų mūsų gydytojų bendruomenėje. Organizuoti valdybos 
susirinkimus garsiose vietose, kurti atributiką. Viešinti CanMED paradigmą – ugdyti 
gydytojų bendruomenės visuomeniškumą ir visapusiškumą.  
Pateikti idėją SAM – pradėti apklausą (barometrą) apie pasitikėjimą gydytojais.  
 
Balandžio antikorupcinė savaitė. 



Deriname su LiMSA dėl ženkliukų ir kt. Bus rengiama profesionalumo rezoliucija.  
 
Susitikimas su Nacionalinių gydymo įstaigų asociacijos atstovais. 
NGIA - ~30 gydymo įstaigų, kurios yra privačios ir priklauso LNSS. Aptartos 
bendradarbiavimo galimybės. Labai palaikoma etapinių kompetencijų koncepcija.  

 
Visuotiniai pradinio gaivinimo mokymai Lietuvos mokyklose - Auksinės minutės.  
JGA ir partnerių projektas. Tikslas – kokybiškai parengti rezidentus ir studentus, kurie 
vestų mokymus Lietuvos moksleiviams nuo VII-os klasės. Turint 200 mokytojų 
komandą, galima apmokyti 15 000 – 20 000 moksleivių per metus. Tikslas – po kelių 
metų visuotinis pirminio gaivinimo mokymas Lietuvos mokyklose, reglamentuotas 
teisiškai.  
 
Išvyka į Estiją 04-05 – 04-09 d. 
Tikslas – susipažinti su Estijos e.sveikatos sistema. Suplanuoti susitikimai su 
žmonėmis, kurie vykdė pradinį e.sveikatos projektą. Parsivešime žinias ir vaizdinę 
medžiagą, kurią vėliau naudosime informacinei kampanijai ir įtakai sprendimų 
priėmėjams, skirstant resursus tolesnei e.sveikatos plėtrai Lietuvoje.  
 
Apklausa apie jaunųjų gydytų emigraciją.  
Bendradarbiaujama su ISM – personalo valdymo tyrimas. Norima tirti būtent 
gydytojų emigraciją, tačiau yra galimybė pritaikyti studentų ir rezidentų emigracijos 
ketinimams ištirti. Atsakingas – Karolis. 
 
 
Posėdžio pirmininkė Simona Stankevičiūtė 
 
 
Posėdžio sekretorė Greta Jurėnaitė 


