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SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS POSĖDŽIO 
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2013-04-15  Nr. VS - 2039 

 Klaipėda 

 

Posėdis įvyko 2013-04-11, prasidėjo 15.00 val. 

Posėdžio pirmininkas Artūras Razbadauskas, Bendruomenės sveikatos tarybos (BST) 

pirmininkas 

Posėdžio sekretorė Janina Asadauskienė. 

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

L.Mileška, J.Beniušytė. 

Kviestiniai svečiai: V.Ričkutė, Visuomenės sveikatos biuro specialistė; R.Perminienė, 

Sveikatos apsaugos sk. vyr. specialistė; M.Bagočius, Sporto skyriaus vedėjas; Indrė Ašmontienė – 

Budelkiemio g. gyventoja,  

   DARBOTVARKĖ: Darbotvarkėje: 

1.Pasaulio lietuvių sporto žaidynių Klaipėdoje programos pristatymas ( Sporto sk.) 

2. Fizinio gyventojų aktyvumo skatinimas: jo būdai ir galimybės ( Sporto sk) 

3. Einamieji klausimai: 

 3.1. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ( VSRSP) priemonės 2013m. 

3.2. PSO Sveiko miesto ataskaita. 

      Bendruomenės sveikatos tarybos  nariai darbotvarkei pritarė. 

  1.SVARSTYTA. Pasaulio lietuvių sporto žaidynių Klaipėdoje programos pristatymas 

M. Bagočius  pristatė 2013m. Pasaulio lietuvių sporto žaidynių, kurios vyks Klaipėdoje 

programą. Žaidynės vyks birželio 27-30d., yra sudarytos darbo grupės, kurios organizuoja žaidynes. 

Viena iš jų - valstybiniame lygmenyje prie Vidaus reikalų ministerijos, antra - Klaipėdos 

savivaldybės lygmenyje, kurios pirmininkas yra vicemeras V.Čepas. Numatytas žaidynių 

atidarymas birželio 28 d. Kultūriniai programai organizuoti buvo paskelbtas konkursas 

organizatoriui parinkti. Laimėtojas bus aiškus balandžio pabaigoje. Planuojamas  dalyvių skaičius 

apie 5000, jau užsiregistravę apie 1500 dalyvių. Bendras žaidynių biudžetas apie 2 mln. Lt.  

A.Grublys pasiūlė žaidynių metu organizuoti masinę  sveikatingumo šventę su fizinių pratimų 

programa  gyventojams Atgimimo aikštėje, kooperuojant Sporto skyriaus ir Visuomenės sveikatos 

biuro išteklius. 

BST  nariai diskutavo   apie Atgimimo aikštės dangos kokybę,  tokios šventės gyventojams 

organizavimo galimybes. 

NUTARTA: 

1.Rekomenduoti Sporto skyriui, kartu su Visuomenės sveikatos  biuru, išanalizuoti Sporto ir 

sveikatingumo valandos miestiečiams  organizavimo galimybes ir pateikti informaciją BST.    

2. Kreiptis į Ūkio departamentą dėl Atgimimo aikštės dangos sutvarkymo ir pateikti 

informaciją BST.  

          2.SVARSTYTA. Fizinio gyventojų aktyvumo skatinimas: jo būdai ir galimybės.  

M.Bagočius  supažindino su „Sportas visiems“ programos, skirtos plačiajai visuomenei 

vykdymu, pristatė kokios fizinio aktyvumo veiklos yra remiamos per šią programą. 2013m. skirta 

457400 Lt, iš jų 62000 Lt programų rėmimu. 

BST nariams kėlė abejones ar šios programos priemonės prieinamos platesniam visuomenės 

sluoksniui, ar tai didina fizinį aktyvumą.  

A.Grublys atkreipė dėmesį, kad šiais metais, nors ir buvo gera žiema, nesuorganizuoti jokie 

masiniai žiemos sporto renginiai. 

  



 

 

NUTARTA: 

      1.Rekomenduoti Sporto skyriui aktyviau bendradarbiauti su Visuomenės sveikatos biuru 

siekiant didesnio gyventojų fizinio aktyvumo, aptarti ir bendromis jėgomis organizuoti masinius 

sportinius renginius.  

3.SVARSTYTA.Einamieji klausimai 

3.1. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ( VSRSP) priemonės 2013m. 

J.Asadauskienė pristatė planuojamas Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

priemones ir lėšų paskirstymą ( pridedama). Numatoma skirti didesnes lėšas vaikų sveikatos 

gerinimui, organizuojant korekcines mankštas , vaikams , turintiems laikysenos sutrikimus ir 

skoliozėm, regos gerinimo pratimus, taip pat organizuoti higieninių įgūdžių formavimo 

užsiėmimus. Kadangi iki šiol negauta informacija apie lėšas, skiriamas VSRSP iš Privalomojo 

sveikatos draudimo fondo (PSDF), rengiamas tarybai sprendimo projektas be šių lėšų, nes kai 

kurios tęstinės  priemonės yra vykdomos, kitų priemonių vykdymą  taip pat  reikia pradėti. Gavus 

lėšas iš PSDF, bus svarstoma ir teikiamas sprendimo papildymas.  

NUTARTA: 
Pritarti Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

priemonėms ir teikti sprendimo projektą tarybai tvirtinti balandžio mėn. posėdyje. 

3.2.Klaipėdos miesto ataskaita PSO Sveikų miestų tinklui. 

V.Ričkutė  supažindino su Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro parengta Ataskaita 

PSO Sveikų miestų tinklo sekretoriatui. 

NUTARTA:  

Informacija išklausyta. Pateikti BST nariams ataskaitą e paštu 

3.3.Dėl kvapų pietinėje miesto dalyje  

I.Ašmontienė, gyvenanti Budelkiemio gatvėje, pasisakė dėl dažnai sklindančių nemalonių 

kvapų pietinėje miesto dalyje , piktinosi, kad  Klaipėdos visuomenės sveikatos centras nieko nedaro 

ir nekontroliuoja. 

A.Grublys paaiškino kokias įmones yra aplankę įvairūs tarybos komitetai, kiek kai kurios 

įmonės yra investavę, kad kvapai nesklistų. Vyko diskusija apie kvapų kontrolės ir numatytų tyrimų 

atlikimo iš VSRSP lėšų organizavimo problemas.  

NUTARTA:  

Informacija išklausyta 

 

 Posėdis baigtas 16.30 val. 

 

 

Posėdžio pirmininkas    Artūras Razbadauskas 

 

Posėdžio sekretorė     Janina Asadauskienė 


