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Posėdis įvyko 2013-11-14, prasidėjo 15.30 val. 

Posėdžio pirmininkas Artūras Razbadauskas, Bendruomenės sveikatos tarybos (BST) pirmininkas 

Posėdžio sekretorė Janina Asadauskienė. 

Dalyvauja  BST  nariai: L.Petraitienė,  A.Slatvickis,  A.Meiraitė, Ž. Kančauskienė, V.Valevičius, R. 

Rupšienė, J. Beniušytė, A.Šiukšta, S.Liekis 

Kviestiniai svečiai: M.Vitkus, Jaunimo reikalų koordinatorius; J.Grubliauskienė, Klaipėdos 

visuomenės sveikatos biuro direktorė. 

DARBOTVARKĖ:  
1. Jaunimo užimtumas Klaipėdos mieste.  M.Vitkus, Jaunimo reikalų koordinatorius. 

2. ECAD tyrimo pristatymas. J. Grubliauskienė, Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro direktorė. 

  3.   Einamieji klausimai.:  

      Visuomenės sveikatos biurų veiklos perspektyvos nuo 2014 m. 

      Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2014 m. prioritetai. 

      BST veiklos planas 2014m.  

 Bendruomenės sveikatos tarybos  nariai darbotvarkei pritarė. 

1.SVARSTYTA. Jaunimo užimtumas Klaipėdos mieste.   

    M.Vitkus  supažindino su 2012m. atlikto Jaunimo problematikos  tyrimo rezultatų palyginamąja 

analize. Pagal kurią Lietuvoje  penktadalis (22,1 proc.) jaunimo gyvena blaiviai, nes visiškai 

nevartoja alkoholio, apie dešimtadalį (11,6 proc.) jaunimo galima priskirti prie dažnų alkoholio 

vartotojų. Dažniausiai jaunuoliu nurodyta alkoholio vartojimo  priežastis yra noras atsipalaiduoti 

(39,3 proc.). Didžioji dauguma jaunuolių nurodė , kad nėra bandę narkotikų ir nenorintys jų bandyti 

(78,2 proc.); karta bandę narkotiku 6 proc., keletą kartu bandė 5,1 proc. jaunuolių. Kad narkotikus 

vartoja pastoviai, nurodė 1,1 proc. jaunuolių. Telšių, Skuodo, Jonavos, Kauno, Varėnos rajonu, 

Klaipėdos bei Vilniaus miestu, Neringos ir Marijampolės savivaldybėse yra daugiau jaunuolių 

bandžiusių narkotikus ir juos vartojančių, lyginant su kitomis savivaldybėmis. Ketvirtadalis 

jaunuolių (26,1 proc.) rūko kasdien, 1-5 cigaretes per dieną surūko 11,9 proc.. Šiaulių, Vilniaus, 

Kauno, Radviliškio, Molėtų, Kėdainių rajonu, Panevėžio miesto, Neringos ir Birštono savivaldybių 

jaunuoliai dažniau rūko ir per dieną surūko daugiau cigarečių, lyginant su kitų savivaldybių 

jaunuoliais. Dauguma jaunuolių (76,1 proc.) internetu naudojasi kasdien, dažniau 14-18 metų. 

Dažniausiai (45,8 proc.) jaunuoliai prie interneto praleidžia 1-3 val. per dieną.  Panevėžio miesto, 

Kauno rajono ir Birštono savivaldybių jaunuoliai internetu naudojasi ir daugiausia dienu per 

savaite, ir daugiausia valandų per dieną. Dažnai lošiama loterijose (16,7 proc.), televizijos, radijo ir 

spaudos skelbiamuose konkursuose (7,6 proc.), lažybose (6,8 proc.), kazino rulete ir juodąjį 

džeką(3,9 proc.), lošimo automatais (3,6 proc.) ir bingo (2,9 proc.).  Vyrai patiria žemesnį socialinį 

palaikymą nei moterys ir vyrų savivertė yra žemesnė nei moterų. Vyrai rečiau dalyvauja 

nevyriausybinių organizacijų, mokyklos ir aukštosios mokyklos savivaldų veiklose, vyrai daugiau 

laiko per dieną praleidžia internete, vadinasi, jie mažiau laiko skiria tiesioginiam bendravimui, kuris 

yra socialinio palaikymo ir savivertės šaltinis, jie yra didesnėje rizikoje socialinei atskirčiai patirti. 

Visi ugdymo veiklai turi daugiau dėmesio skirti vaikinų socialinių kompetencijų ugdymui, stengtis 

juos pritraukti į neformaliojo ugdymo užsiėmimus, socialinius projektus, nevyriausybinių 

organizacijų veiklą.  

NUTARTA: 

Informacija išklausyta 



2.SVARSTYTA. ECAD tyrimo pristatymas 

        J. Grubliauskienė pristatė ECAD tyrimo, atlikto 2006, 2008 ir 2012m. palyginamąją analizę 

(pranešimas pridedamas ) 

J.Asadauskienė informavo apie raštą, gautą iš LR sveikatos apsaugos ministerijos dėl alkoholio ir 

tabako kontrolės įstatymų įgyvendinimo savivaldybėse. 

BST nariai diskutavo apie  savivaldos galimybės ir poveikio priemones, kurios sumažintų alkoholio 

ir tabako vartojimą. 

NUTARTA: 

1.Sekantį BST posėdį organizuoti gruodžio 5d. tema „Alkoholio ir tabako kontrolės įstatymų  

įgyvendinimas Klaipėdos miesto savivaldybėje“ 

1.1.Kviesti į posėdį Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovus, Savivaldybės 

administracijos Viešosios tvarkos bei Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyrių atstovus. 

1.2. Posėdį organizuoti kartu su savivaldybės  Narkotikų kontrolės komisija.   

3.Einamieji klausimai 

          J. Grubliauskienė supažindino su Visuomenės sveikatos biurų veiklos organizavimo ir 

finansavimo tvarkos pasikeitimais. 

          J.Asadauskienė apie Sveikatos sistemos įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos Visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiajai programai nebebus skiriamos lėšos iš Privalomojo sveikatos 

draudimo fondo 

NUTARTA: 

1.Įpareigoti Sveikatos apsaugos skyrių pateikti sekančiam BST posėdžiui informaciją apie 

Visuomenės sveikatos specialiosios rėmimo programos tęstines priemones( kurios yra nupirktos ir 

bus tęsiamos 2014m. 

2.BST nariams pateikti pasiūlymus Sveikatos apsaugos skyriui dėl 2014m. BST veiklos plano 

 

Posėdis baigtas 17 val. 

 

 

Posėdžio pirmininkas    Artūras Razbadauskas 

 

Posėdžio sekretorė     Janina Asadauskienė 


