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 Klaipėda 

 

Posėdis įvyko 2013-01-29, prasidėjo 14.00 val. 

Posėdžio pirmininkas Artūras Razbadauskas, Bendruomenės sveikatos tarybos (BST) 

pirmininkas 

Posėdžio sekretorė Janina Asadauskienė. 

Dalyvauja  BST  nariai: L.Petraitienė, S.Liekis, A.Meiraitė, I. Pačiauskaitė, A.Slatvickis, , 

V.Valevičius, R. Rupšienė, L. Mileška, Ž. Kančauskienė, A. Šiukšta. 

Kviestiniai svečiai: N.Istomina, Narkotikų kontrolės komisijos pirmininkė, R.Perminienė, 

Sveikatos apsaugos sk. vyr. specialistė, I.Pocius, Sporto ir kūno kultūros sk.vyr.specialistas, 

J.Kenstavičienė – Kultūros ir rekreacijos centro metodininkė. 

   DARBOTVARKĖ:  
1. Dėl BST veiklos plano 2013m. 

          2. Dėl 2013m. - Sveikatingumo metų priemonių  

          3. Dėl Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios  programos priemonių 2013m. 

          4. Dėl Vydūno konferencijos 

5. Einamieji klausimai 

      Bendruomenės sveikatos tarybos  nariai darbotvarkei pritarė. 

  1.SVARSTYTA. Dėl BST veiklos plano 2013m. 

A.Razbadauskas pateikė apibendrintus pasiūlymus, kokius klausimus svarstyti BST 2013m 

Pasiūlymus pateikė Sveikatos apsaugos skyrius, V.Valevičius, A. Šiukšta. Kiekviena tema 

išdiskutuota atskirai , sudarytas BST veiklos planas 2013m. ( pridedamas ) 

NUTARTA: 

Pritarta BST veiklos planui 2013m – bendru sutarimu. 

   2.SVARSTYTA.  Dėl 2013m. - Sveikatingumo metų priemonių. 

J.Asadauskienė supažindino su 2012-12-31 Sveikatos apsaugos ministerijos raštu Nr. (11.7-

191)10-10397 „ Dėl sveikatingumo metų“. 

NUTARTA: 

Informacija išklausyta. Kadangi lėšos Sveikatingumo metų visuomenės sveikatos stiprinimo 

priemonėms  savivaldybėms nenumatytos, Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios  programos 

priemones 2013m.numatomas Klaipėdos miesto savivaldybėje adaptuoti tik iš dalies. 

3. SVARSTYTA . Dėl Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios  programos priemonių 

2013m. 

N.Istomina pristatė narkotinių medžiagų mokyklose testavimo rezultatus: 

Prašė numatyti lėšas pakartotinam testavimui 2013m.  

J.Asadauskienė pateikė preliminarų Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios  programos 

priemonių 2013m. planą, vadovaujantis  2012m. gruodžio d. BST protokolu. Kiekviena priemonė 

dar kartą buvo išdiskutuota atskirai, numatant  preliminarias lėšas ( dar nežinomi asignavimai iš 

PSDF biudžeto).  

NUTARTA: 
Priklausomybių prevencinės priemonės : 

      Neskirti lėšų narkotinių medžiagų aptikimo testų atlikimui 

      Balsavimo rezultatai: už-8; prieš -2; susilaikė -2. 

      Skirti 6000Lt prevencinėm veiklom- paruoštų savanorių mokyklose veiklai 

      Balsavimo rezultatai: už-12. 



Pritarti : 

Užkrečiamų ligų prevencijos priemonėms: 

    Žemo slenksčio paslaugų stacionaraus kabineto veikla- 62000 Lt; 

    Žemo slenksčio paslaugų mobilaus kabineto veikla- 76000Lt; 

    Lytiškai plintančių ligų profilaktika- 18000Lt; 

    Tuberkuliozės profilaktika- 17800Lt; 

Sveikos gyvensenos (fizinio aktyvumo, subalansuotos mitybos)    formavimas  

    Sveikatinimo mėnesiai - 50 000Lt ( paslaugos vykdytojas- VSB) 

Saugios bendruomenės organizavimui ir užtikrinimui: 

     Psichologinės anoniminės pagalbos paslaugų teikimas- 100 000 Lt; 

     Gyvenamosios aplinkos kokybės tyrimai( ir kvapų tyrimai) – 7500 Lt; 

     Sanitarinių – higieninių sąlygų gerinimas – 3000 Lt 

Vaikų sveikatos gerinimui: 

    Praktiniai mokymai specialistams kompiuterinės priklausomybės klausimais – 10 000Lt; 

Visuomenės informavimas ir veiklų viešinimas - 40 000Lt 

Nepritarti nevyriausybinių organizacijų programų rėmimui 

BST vardu kreiptis į SAM dėl žemo slenksčio paslaugų kabineto finansavimo iš valstybės 

biudžeto lėšų.  

Bendru sutarimu. 

4.SVARSTYTA.Dėl Vydūno konferencijos 

 A.Razbadauskas supažindino su Klaipėdos universiteto ir Klaipėdos miesto savivaldybės 

planuojamos konferencijos kovo 22d. organizavimo eiga 

NUTARTA: 

1.Remti konferencijos organizavimą iš lėšų, numatytų VSRSP priemonėje „Visuomenės 

informavimas ir veiklų viešinimas “ 

2. Siūlyti A.Slatvickiui parengti pranešimą Vydūno konferencijai dėl žemo slenksčio paslaugų 

teikimo ir jos rezultatų. 

5. SVARSTYTA Einamieji klausimai 

I.Pocius ir J.Kenstavičienė pristatė Kūno kultūros ir rekreacijos centro 2012m. vykdytos 

programos „ Sveikatingumo mėnesiai“  įgyvendinimą ataskaitą. Šioje programoje dalyvavo 2160 

žmonių. Vasarą buvo organizuojami užsiėmimai paplūdimyje, pilates užsiėmimai, rudens –žiemos 

laikotarpiu pravesti užsiėmimai treniruoklių salėje, stalo teniso užsiėmimai, čiuožykloje, mankštos 

salėje, užsiėmimai baseine, fizinio aktyvumo  renginiai gamtoje, senjorų užsiėmimai lengvosios 

atletikos manieže. 

   NUTARTA: 

Informacija išklausyta 

  

 

Posėdis baigtas 15.30 val. 

 

 

Posėdžio pirmininkas    Artūras Razbadauskas 

 

Posėdžio sekretorė     Janina Asadauskienė 


