KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2013- 11-05 Nr. SV2-6
Klaipėda
Posėdis įvyko 2013-09-12, prasidėjo 14.00 val.
Posėdžio pirmininkas Artūras Razbadauskas, Bendruomenės sveikatos tarybos (BST) pirmininkas
Posėdžio sekretorė Janina Asadauskienė.
Dalyvauja BST nariai: L.Petraitienė, A.Slatvickis, I.Pačiauskaitė, A.Meiraitė, Ž.Kančauskienė,
D.Drungilienė, V.Valevičius
Kviestiniai svečiai: M.Daukšys, Architektūros ir miesto planavimo sk. Teritorijų planavimo
poskyrio vedėjas; A. Bagdonavičius, BĮ Klaipėdos jaunimo centro direktorius; J. Budrienė, BĮ
Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktorė,
DARBOTVARKĖ:
1. Sveikatingumo ( dieninės ) stovyklos „Sveika vasara“ programos įgyvendinimas
2. Sveika aplinka, erdvinis planavimas
3.Einamieji klausimai:
Bendruomenės sveikatos tarybos nariai darbotvarkei pritarė.
1.SVARSTYTA. .
A.Bagdonavičius ir J.Budrienė pristatė „Sveikatingumo ( dieninės ) stovyklos „Sveika vasara“
programos įgyvendinimo išsamią ataskaitą, veiklas ir rezultatus. Stovyklos organizuotos padedant
Klaipėdos Visuomenės sveikatos biuro ( VSB) specialistams. Renginių dalyviams įteikti prizai
viešinantys Sveiko miesto koncepciją. Tėvai skyrė daug dėmesio, patenkinti vaikų užimtumu,
kompetentingais VSB specialistais, pasikeitė dalyvavusių stovykloje vaikų požiūris į sveikatą.
Stovyklose dalyvavo 391 vaikas, poreikis tenkintas apie 75 procentus. Ypač didelis poreikis liepos
mėn. septynmečiams, taip pat paaugliams, kas paskatintų paauglius daugiau dalyvauti klubinėje
veikloje.
BST nariai diskutavo dėl panašių stovyklų organizavimo galimybių savanorystės principu,
pritraukiant studentus, kurie išklausę 3 kreditus edukologijos ir psichologijos dalykų .
NUTARTA:
1. Pritarti ataskaitoms ir numatyti tęstinumą.
2. Išanalizuoti poreikį.
3. Ieškoti galimybių pritraukti kitus lėšų šaltinius
2.SVARSTYTA. Sveika aplinka, erdvinis planavimas
M.Daukšys supažindino su architektų galimybėmis planuoti teritorijas, atsižvelgiant į sveiko miesto
principus ir vertybes. Lietuvoje tai palikta strateginių planavimo dokumentų rengėjų valiai.
Architektams laikytis sveikos aplinkos kūrimo principų nėra motyvacijos ir nėra administracinių
priemonių priversti tai daryti. Tarptautiniuose dokumentuose ir Nacionalinėje darnaus vystymo
strategijoje yra tam tikrų gyvenimo kokybės vertinimo elementų. Pateikė klausimyno pavyzdį,
pagal kurį būtų galima atrinkti tinkamus kriterijus, apimančius sveikatos gerinimą per ekonomiką,
urbanistinę regeneraciją ir plėtrą. Supažindino su Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities
organizacijos siūlymu įsteigti „Sveiko miesto projekto“ apdovanojimą projektams, teikiamiems
metinei architektūros parodai ir atitinkantiems sveiko miesto vertybes
NUTARTA:
1. Visuomenės sveikatos biurui - išanalizuoti ir išversti klausimyną atrenkant tinkamus miesto
planavimo kokybės vertinimo rodiklius, kuriuose būtų ir sveiko miesto kriterijai.
2. Numatyti VSRSP lėšas 2014m. priemonėse sveiko miesto urbanistinių projektų idėjų
sklaidai.

3. Einamieji klausimai
Aptartas klausimas dėl J. Grubliauskienės, VSB direktorės įtraukimo į BST sudėtį.
Kviesti į sekantį BST posėdį Klaipėdos visuomenės sveikatos centro atstovus informuoti apie
kvapų pietinėje miesto dalyje situaciją.
Kreiptis į Sveikatos apsaugos ministeriją dėl Vilties linijos finansavimo
Posėdis baigtas 14.30 val.
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