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Posėdis įvyko 2013-10-17, prasidėjo 15.00 val. 

Posėdžio pirmininkas D.Drungilienė, Bendruomenės sveikatos tarybos (BST) pirmininko 

pavaduotoja 

Posėdžio sekretorė Janina Asadauskienė. 

Dalyvauja  BST  nariai: L.Petraitienė, A.Daujotienė, V.Valevičius, A.Grublys, I. 

Pačiauskaitė, A.Meiraitė,   J. Beniušytė,  

Kviestiniai svečiai: J. Grubliauskienė, Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro direktorė.  

   DARBOTVARKĖ: 
1. Dėl užsiėmimų baseine šeimoms. 

2. Dėl sveiko miesto plėtros vertinimo kriterijų. 

3. Dėl dalyvavimo Sveikų miestų judėjimo VI fazėje. 

4. Dėl kvapų skundų tyrimo problemų ir galimų teisės aktų pokyčių. 

      Bendruomenės sveikatos tarybos  nariai darbotvarkei pritarė. 

  1. SVARSTYTA. Dėl užsiėmimų baseine šeimoms. 

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro direktorė J. Grubliauskienė pristatė Klaipėdos 

miesto savivaldybės visuomenės sveikatos specialiosios programos ( toliau VSRSP) priemonės 

„Sveikatinimo mėnesiai“ veiklą „Fizinis aktyvumas šeimoms baseine“ ir iškėlė klausimą dėl šeimos 

koncepcijos, siekiant nustatyti, kokios sudėties šeimos turės galimybę dalyvauti pristatytoje veikloje 

(pranešimas pridedamas). BST nariai išdiskutavo pristatytoje veikloje turėsiančių galimybę 

dalyvauti šeimų sudėtį. 

NUTARTA: 

1. VSRSP priemonės „Sveikatinimo mėnesiai“ veikloje „Fizinis aktyvumas šeimoms baseine“ 

dalyvausiančias šeimas laikyti tėvus (įtėvius) su vaikais (įvaikiais) iki 19 m., mokančius plaukti. 

          2. SVARSTYTA. Dėl sveiko miesto plėtros vertinimo kriterijų. 

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro direktorė J. Grubliauskienė pristatė projekto 

„Sveikas miestas“ plėtros kriterijus (pranešimas pridedamas). 

A. Grublys pasiūlė parengtą informaciją pateikti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 

nariams kaip metodinę medžiagą. 

NUTARTA: 

1. Visuomenės sveikatos biurui parengti informacinę medžiagą Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos nariams ir Strateginio planavimo skyriui. 

3. SVARSTYTA. Dėl dalyvavimo Sveikų miestų judėjimo VI fazėje. 

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro direktorė J. Grubliauskienė pristatė dokumentų 

sąrašą prie paraiškos dalyvavimui projekto „Sveikas miestas“ VI etape (2014-2018 m.), strateginius 

VI etapo tikslus ir pagrindines VI etapo veiklos kryptis (pranešimas pridedamas). 

A. Daujotienė pateikė pastabą dėl sveikatos raštingumo didinimo ir pasiūlė Visuomenės 

sveikatos biurui orientuoti dalį veiklos į senjorus. 

 A. Grublys pateikė pastabą dėl fizinio aktyvumo didinimo per įvairias įstaigas ir pasiūlė 

nurodyti, jog fizinis aktyvumas bus didinamas bendradarbiaujant į įvairiomis sporto 

organizacijomis. 

NUTARTA: 
1. Pritarti dalyvavimui PSO Sveikų miestų tinklo projekto VI fazėje, Sveikatos apsaugos 

skyriui parengti  Klaipėdos miesto tarybos sprendimo projektą tvirtinimui.  



2. Visuomenės sveikatos biurui koreguoti ir patikslinti pagrindines VI etapo veiklos kryptis 

pagal pateiktas pastabas. 

4. SVARSTYTA. Dėl kvapų skundų tyrimo problemų ir galimų teisės aktų pokyčių. 

J.Asadauskienė informavo, kad Visuomenės sveikatos centro atstovas dėl darbo neturėjo 

galimybės dalyvauti posėdyje ir pristatyti informaciją. Sveikatos apsaugos skyrius parengė kvapų 

tyrimo pirkimo sąlygas ir pradėjo derinimo procedūrą. Kadangi tokio pobūdžio pirkimų patirties 

neturi, sąlygos buvo pateiktos ir Klaipėdos visuomenės sveikatos centrui ( toliau VSC). Gauta 

informacija, kad  VSC, nagrinėdamas gyventojų, gyvenančių pietinėje miesto dalyje, skundus dėl 

skleidžiamų kvapų jau parengė kvapo koncentracijos laboratoriniams tyrimams programą dėl AB 

„Klaipėdos vanduo“, AB „Klaipėdos kartonas “ valymo įrengimų ir Klaipėdos regiono atliekų 

tvarkymo centro sąvartynas skleidžiamų kvapų. BST nariai diskutavo  dėl šių tyrimų atlikimo iš 

VSRSP lėšų tikslingumo, pasiūlė susisiekti su Visuomenės sveikatos centro atstovais ir pakviesti 

pristatyti informaciją kitame posėdyje. 

NUTARTA: 
1. Nevykdyti VSRSP priemonės „Kvapų tyrimai“ , lėšas (10000 Lt) perkelti į 2014m.  

2.  Visuomenės sveikatos centro atstovus pakviesti pristatyti informaciją kitame posėdyje. 

 

 Posėdis baigtas 16.40 val. 

 

 

Posėdžio pirmininkas    Danguolė Drungilienė 

 

Posėdžio sekretorė     Janina Asadauskienė 


