
AISKTNAMASIS RASTAS
PRIE SAVIVALDYBES TARYBOS SPRENDIMO ,,DEL KLAIPEDOS MIESTO
SAVIVALDYBES BENDRUOMII,NES SVBIKATOS TARYBOS SUDARYIVIO "

PROJEKTO

1. Projekto rengim4 paskatinusios prieZasfys.
|gyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos istatymo 63 straipsnio 6 purnkt4 bei d9

straipsni, Klaipedos miesto savivaldybdje turri veikti jai teises aktq piiskirtais klausimais
Bendruomenes sveikatos taryba.

2. Parengto projekto tikslai ir uZrdaviniai.
Parengto Klaipedos miesto savivraldybes tarybos sprendimo projekto tikslas - sudaryti

Savivaldybes bendruomenes sveikatos taryb4.
3. Kaip Siuo metu yra teisi5kai r,eglamLentuojami projekte aptarti klausimai.
Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 16

straipsnio 2 dalies 6 punktu, kuriame numatyta i5imtine tarybos kompetencija. Viena iS tokiq -
savivaldybes tarybos komitetq, komisijq, kitq savivaldybes darbui organizuoti reikalingq dariniq ir
istatymuose numatytq kitq komisijq sudarymas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikaios
sistemos istatymo 63 straipsnio 6 punktu trei 69 straipsniu, tarybos kompetencijai priskirrta sudaryti
Savivaldybes bendruomenes sveikatos taryb4 (toliau - BST).

BST - tai savaranki5ka sveikatinimo veiklos koordinavimo institucija prie saLvivaldybes
tarybos. Savivaldybes bendruomenes sveilcatos taryb4 sudarys 15 nariq: l/3 savivaldybes paskirtq
asmenq, l/3 savivaldybes imoniq, istaigq, organizacijt4 atstovq, 1/3 visuomeniniq organizacijq,
ginandiq visuomenes sveikatos interesus, atstovq.

Pagrindinis Klaipedos miesto savivaldybes BST uZdavinys yra formuoti ir koordinuorti
visuomends sveikatos politik4 savivaldybes teritorijoje, siekiant igyvendinti sveiko miesto principus.
BST veiklos uZdaviniai, jos teises ir darbo' orgulrizavimas apibreZti Klaipedos miesto savivaldybes
tarybos 2015 m. rugsejo 24 d. sprendimu l{r. T2"-255 patvirtintuose Klaipedos miesto savivaldybes
bendruomenes sveikatos tarybos nuostatuose.

4. Kokios numatomos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos ir kokir; rezultatrq
laukiama.

Bus sudaryta Klaipedos miesto savivaldybes bendruomenes sveikatos taryba, kurios veikla
numatl'ta Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos istatymo 69 straipsnyje.

5. Galimos neigiamos priimto sprendimo pasekmds ir kokiq priemoniq reikdtq imtiso
kad tokiq pasekmig bttq i5vengta. Nera.

6. Jeigu sprendimui igyvendinti reikia kitq teisds aktq, - kas ir kada juos turdtr4
parengtio Siq aktq metmenys. Nereikia.

7. Kiek biudZeto l05g pareikalaus ar leis sutaupyti projekto igyvendinimas (pateikiami
ivertinimai artimiausiems metams ir tolesnei arteiiiai), finansavimo Saltiniai. Nera.

8. Sprendimo projekto rengimo ;metu atlikti vertinimai ir i5vados, konsultarvimosi su
visuomene metu gauti pasinlymai ir jq motyvuLotas vertinimas (atsiZvelgta ar ne). Nera.

9. Sprendimo projekto autorius an autoriq grup6, sprendimo projekto iniciatoriai.
Sprendimo projekto iniciatorius - Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Sveikatos

apsaugos skyrius. Sprendimo projekt4 parenge Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialiste R..
Perminiene.

10. Kiti reikalingi pagrindimai ir paai5t<inimai.
PRIDEDAMA:
1. Teises aktq, nurodyq sprendimo projekto iLangoje, i5ra5as, 1 lapas.
2. Teikimai,2lapa|

Vyriausioj i specialiste,
laikinai atliekanti Sveikatos apsaugos skyrierus verJejo pareigas

rt;)

&{r t:!a-&oZe Perm i n iene



6 straipsnis. Savivaldyb6s tarybos kom
2. I3imtine savivaldybes tarybos kompetenci
6) savivaldybes tarybos komitetq, komisiLjq,

dariniq ir istatymuose numatltq kitq komisijq
18 straipsnis. Nuostatos d6l teisds aktq
1. Savivaldybes tarybos priimtus teises

savivaldybes taryba. Kitq savivaldybes vie5ojo
sustabdyti ar panaikinti pagal kompetencij4
direktorius ar kiti savivaldybes vieSojo administ
sustabdlti ir juos pakeisti ar panaikinti. Savival
pagal kompetencijq priimtus teises aktus gali
administracij o s direktorius.

T,IETUVOS
SVEIKA,

63 straipsnis. Savivaldybds tarybos ko
klausimais
Savivaldvbes tarvba:
6) sudaro bendruomenes sveikatos taryb4, sk

nuostatus;

69 straipsnis. Savivaldybds bendruomen€s
1. Savivaldybes bendruomen6s sveikatos

koordinavimo institucija prie savivaldybes tarybos
sudaro ir jos nuostatus tvirtina savivaldybes tarly
sudaro: l/3 savivaldybes paskirtq asmenq, l/3 savi
l/3 visuomeniniq organizacijq, ginandiq visuome
bendruomenes sveikatos tarybos veiklos programa y

2. Savivaldybes bendruomenes sveikatos
sveikatos ugdymo, alkoholio, tabako ir narkotik
sveikatos stiprinimo, ligq profilaldikos priemonriq
visuomenes sveikatos remimo specialiosios
funkcijas, priskirtas pagal 5i ir kitus istatymus bei ta

3. Savivaldybes bendruomenes sveikatos ta
l) gauti i5 savivaldybes valdymo instituc

istaigq, organizacijq informacij4, reikaling4 5i
funkcijoms vykdyti;

2) pagal kompetencij4 teikti siulymus
instituciioms.

LIETUVOS BLIKOS
VIETOS VIVALDOS

cija

itq savivaldybes darbui organizuoti reikalingq
as ir jq nuostatq tvirtinimas;

bdymo, panaikinimo, apskundimo
gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati

inistravimo subjektq priimtus teises aktus gali
ldybes taryba. Savivaldybes administracijos

imo subjektai savo priimtus teises aktus gali
bes administracijos direktoriaus pavaduotojo

i ar panaikinti jis pats arba savivaldybes

BLIKOS
SISTEMOS

IS'TA MAS

ija sveikatinimo veiklos valdymo

a jos pirminink4 ir tvirtina Sios tarybos

tos taryba
- tai savaranki5ka sveikatinimo veiklos

Savivaldybes bendruomenes sveikatos taryb4
Savivaldybes bendruomenes sveikatos taryb4
ldybes imoniq, istaigq, organizacilt4 atstovq,

sveikatos interesus, atstovu. Savivaldybes
finansuojama i5 savivaldybes biudZeto.

taryba koordinuoja savivaldybes teritorijoje
kontroles, visuomenes sveikatos saugos ir

im4 ir igyvendinimq, nustato savivaldybes
le5q naudojimo prioritetus bei atlieka kitas

nuostatus.
turi teisg:

q, savivaldybes teritorijoje esandiq imoniq,
e istatyme ir jos nuostatuose numatSrtoms

aldybes tarybai, savivaldos vykdomosioms

IST



VISUOMENINIV ORCANIZA
BANDRUOMENNS

SUSIRTNKIMO

Susirinkirnas ivyko 2019-05-29, prasidejo I
Sekretare Roie Perminiene
Dalyviq sQra3as su paraSais pridedarnas.

DARBOTVERKE:
1. Deleguotrl a$mfnq i BST taryb4 svars

l. SVARSTYTA. Deleguotq asrnerq i
Gauti 10 organizacijq teihimai de!

sveikatos larybq.
Kiekvienas organizacijos deleguotas &sm.uo

Diskutuota, kaip ilrinkri i3 l0 deleguotq
5 asmenis ir gautq balsrl dauguma iSrinkti 5 asmenis
Balsuojama paiymint lape ,,Ui" 5 asmenis

NUTARTA;
Balsq dauguma visuorneniniq organizacijq
Jurandas Altuchcvas, Lietuvos neigaliqiq pla

Daiva Palubinskaite, V3l Auksine ginsve (7

Danguole Drungiliene, Listuvos Raudonojio

Cermanas fepas, VSI Plaukimas visiems (,5

Silverij us Fuotkalis, asociacija,"Vakarq slnln

Susirinkimas baiglas 17.00 va1.

Sekretore

2019-05-31
Klaii

u DaLSGUO"U ASMA,NU I
TOS TARyBA

TOKOLAS

. sv2"3

s ir 5 atstoyl rinkimai.

rybq svarstymas ir 5 atstovq rinkimai,
asmenq i naujai form:rojarn4 Bsndruomenes

bei pristaie savo fstaigos veiklas.
tik 5 asmenis. Sifrloma tiesiog balsroii ui
suoti ui neatvykusi asmeni A, Meiraitg).

9lapai pridedami).

ais i BST iSrinkti:
federacija (7 batsai);

draugija (5 balsai);
lsai);

akademija" (5 balsai).

R. Perminiene
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BST
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KLArpEDos Mrtrsro sAvru,oro#fi?frffiro crros
soclAl,rN:u RSrKA LU DEPAR"AMSNTO

SVNIKA1IOS APSAUGOS SKYRIUS

Klaipedos mieslo savivaldybes admi:ristracijos
direkloriui C. NcniSkiui

DEL NARI? ])nLEGAVTMO

lnformuojame, kad Klalpedos miesto savivaJdybes taryba 20t 5-09-24 patvirtino Klaipedos
miesto savivaldybes bendruomenes sveikatos lry$os nuostatrs. Siuo metu rengiamas Tarybos
sprendimo projektas del Sios Bendruor:nenes sveiletds tarybos sudeties lvirtinimo.

Vadovaujantis min€tq nuoslatq 13 pr:nktu, ppa3ome J[sq i Bendruomenes sveikalos taryb4
de leguoti:

- 3 Klaipedos miesto savivaklybes administracijos atstows;
- 5 savivaldybes imoniq, lstaigq ir organizagijq atstovus.
PRIDEDAMA: Klaipedos miesto savivaklybbs bendruomenes sveikaios tarybos nuostatai,4
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Tel. (8 46) 39 60 7t
faks. (8 46) 41 00 47
€1. p. sveikala@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugorri
Juridiliq asmenq registre
Kodas 188?10323

Licpq g. I l. 91502 Klaipcda


