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Posėdis įvyko 2013-12-05, prasidėjo 15.00 val.
Bendruomenės sveikatos tarybos (BST) pirmininkas Artūras Razbadauskas.
Posėdžio sekretorė Janina Asadauskienė.
Dalyvauja BST ir Narkotikų kontrolės komisijos nariai: sąrašas pridedamas
Kviestiniai svečiai: Z.Žižytė, Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyriaus vedėja;
K.Vintilaitė, Viešosios tvarkos skyriaus vedėja; K.Sinkevičius, Klaipėdos apskrities vyriausiojo
policijos komisariato ( KAVPK) Prevencijos skyriaus viršininkas; A.Pužauskas, KAVPK I
policijos komisariato Viešosios policijos viršininkas; G.Lasickas, KAVPK II policijos komisariato
Viešosios policijos viršininkas.
DARBOTVARKĖ:
1. Alkoholio ir tabako kontrolės įstatymų įgyvendinimas Klaipėdos savivaldybėje.
2. Einamieji klausimai
Posėdžio dalyviai darbotvarkei pritarė.
1.SVARSTYTA. Alkoholio ir tabako kontrolės įstatymų įgyvendinimas Klaipėdos m.
savivaldybėje.
A.Razbadauskas pristatė alkoholio ir tabako kontrolės įstatymų įgyvendinimo problemų
aktualumą, supažindino su LR sveikatos apsaugos ministerijos raštu dėl alkoholio ir tabako
kontrolės įstatymų įgyvendinimo savivaldybėse.
N.Istomina pristatė Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro atliktų 2012m. Klaipėdos m.
gyventojų gyvensenos ir ECAD tyrimų 2006 , 2008 ir 2012m rezultatus, kurie parodo žalingą
sveikatai gyventojų elgseną.
Z.Žižytė pateikė informaciją apie alkoholio pardavimo licencijas. Iš viso išduota 1201
alkoholio pardavimų licencija, kurios įstatymų nustatyta tvarka yra išduodamos neterminuotai.
Licencijų skaičius kasmet auga, nes jos nenaikinamos net nutraukus ar pakeitus veiklą. Didžiausia
problema, kad neapribojamas alkoholio pardavimo laikas. „Pseudobarai“ lengvai gauna iš
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pažymėjimus ir veikia kaip mini barai, iš kurių
alkoholis išsinešamas.
2012m. 16 kavinių buvo siūlyta sutrumpinti darbo laiką, tačiau taryba sprendimo nepriėmė.
K.Vintilaitė informavo, kad Viešosios tvarkos skyrius gauna nedaug skundų tiesiogiai
susijusių su alkoholiu, apgailestavo, kad miesto taryba nesiryžta pasinaudoti įstatymo duotomis
teisėmis ir neapriboja alkoholio pardavimo laiko. Kartu dirbant policijai ir savivaldos institucijoms
būtų atrastos galimybės mini baruose apriboti alkoholio pardavimą.
K.Sinkevičius pateikė statistinius duomenis apie policijos vykdomą kontrolę, pagal teisės
aktų nustatytas policijos funkcijas. Supažindino su akcizais apmokestinamų prekių paėmimo per
2013m. I-III ketv. statistika ir Administracinių teisės pažeidimų protokolų ir priimtų nutarimų
statistika. Daugiausiai pažeidėjų nustatoma prie Senojo ir Naujojo turgų, bei prie „Juodkrantės“
parduotuvės.
A.Pužauskas atkreipė dėmesį, kad alkoholis sąlygoja kitų problemų - triukšmo, smurto
atsiradimą. Kuo daugiau alkoholio, tuo daugiau smurto artimoje aplinkoje. Policijos prevencinės
veiklos mokyklose efektyvumas labai abejotinas, nes namuose visai kitas pavyzdys. Siūlo riboti
prekybos alkoholiu laiką.

G.Lasickas pabrėžė, kad prieinamumas alkoholiui ir tabakui labai lengvas ypač mini
baruose. Nepilnamečiams alkoholį ir cigaretes nuperka vyresni. Vyksta ikiteisminis tyrimas dėl
psichotropinių medžiagų prekybos „Martinis“ klube.
NUTARTA:
1. Inicijuoti apskrito stalo diskusiją, dėl alkoholio ir tabako kontrolės įstatymo įgyvendinimo
Klaipėdos mieste, kviečiant dalyvauti Trišalės tarybos, Smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos,
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos sk. atstovus, Mokesčių inspekcijos atstovus
ir kitus suinteresuotus asmenis.
2. Surinkus medžiagą iš visų institucijų, siūlyti savivaldybės administracijai rengti tarybos
sprendimo projektą dėl prekybos alkoholiu laiko apribojimo iki 22 val.
2. SVARSTYTA. Einamieji klausimai
Dėl Sveikų miestų tinklo dalyvių metinio suvažiavimo Izmire (Turkija)
N.Istomina supažindino su suvažiavimo apimtimis, dalyvavo apie 1200 dalyvių.
Suvažiavime buvo skaitytas pranešimas
„Žalos mažinimo programos vykdymas Klaipėdos
mieste.“ Klaipėdos patirtis, dalyvaujant PSO Sveikų miestų nacionaliniame taip pat pristatyta San
Peterburge, Plungėje, Kaune. Siūlo inicijuoti ir steigti nacionalinį sveikų miestų tinklą.
BST nariai diskutavo apie nacionalinio sveikų miesto tinklo kūrimo poreikį, galimybes ir sąlygas.
Dėl visuomenės sveikatos specialiosios rėmimo programos priemonių 2014m.
J.Asadauskienė pateikė informaciją apie tęstines VSRSP priemones 2014m.Iškilo klausimas
apie stacionaraus anoniminio konsultacinio kabineto ( AKK) veiklos, kurią vykdė Klaipėdos
priklausomybės ligų centras, perspektyvas. Įstaiga nuo 2014m. perduodama Sveikatos apsaugos
ministerijos pavaldumui, o AKK patalpos perduotos Klaipėdos psichikos sveikatos centrui. AKK
veiklos finansavimas baigiasi šiais metais. BST narių nuomonės dėl tolimesnio veiklos finansavimo
išsiskyrė.
NUTARTA:
1. Išanalizuoti Nacionalinio sveikų miestų tinklo kūrimo teisines prielaidas ir tvarką
2. Sekantis BST posėdį organizuoti sausio 9d.Tema „BST veikla 2014m.“
2.1. BST nariams pateikti siūlymus Sveikatos apsaugos skyriui dėl BST darbo plano 2014m.
2.2. Sveikatos apsaugos skyriui pateikti VSRSP 2014m. preliminarių priemonių planą.
Bendru sutarimu.
Posėdis baigtas 17.15 val.
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