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Posėdis įvyko 2013-04-23, 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.Slatvickis, I 

Pačiauskaitė, A.Meiraitė, Ž.Kančauskienė, D.Drungilienė,  

Kviestiniai svečiai: G.Čepas  – Klaipėdos gyventojas,  

   DARBOTVARKĖ: Darbotvarkėje: 

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

2. Einamieji klausimai: 

      Bendruomenės sveikatos tarybos  nariai darbotvarkei pritarė. 

  1.SVARSTYTA.Einamieji klausimai 

1.1.L.Petraitienė iškėlė klausimą dėl savižudybių ir jų prevencijos  problemų Lietuvoje, 

psichologinės pagalbos telefonu prieinamumą ir patalpų suteikimą Jaunimo linijai. 

A.Slatvickis informavo, kad Jaunimo linijai suteikia patalpas Klaipėdos psichikos sveikatos 

centras. 

A.Razbadauskas priminė, kad psichologinės pagalbos telefonu  situacija buvo analizuojama 

atskirame BST posėdyje. Vilties linija finansuojama Savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos lėšomis. Pasiūlė dar kartą kreiptis į SAM  dėl šios programos finansavimo 

iš valstybės biudžeto.  

BST  nariai diskutavo   apie žiniasklaidos vaidmenį pateikiant informaciją apie savižudybes  

ir neigiamų žinių poveikį visuomenei. 

1.2. G.Čepas, aktyvus klaipėdietis, iškėlė problemą, kad vaikai nemokomi plaukti.Pagal 

Visuomenės sveikatos biuro atliktą 5-7 klasių moksleivių apklausą, 80 proc. vaikų norėtų išmokti 

plaukti arba gerinti plaukimo įgūdžius. Valstybinė kolegija, kuri turi baseiną, nebegali jo išlaikyti, 

reikalinga renovacija. G.Čepas pasiūlė savivaldybei išsinuomoti šį baseiną. Jo nuomone tai galėtų 

būti priskirta Skęstančiųjų gelbėjimo tarnybai, kurios darbuotojai galėtų paplūdimių ne sezono metu 

mokinti vaikus plaukti. 

Ž.Kančauskienė atkreipė dėmesį, kad mokymas plaukti  nėra savivaldybės funkcija, tai turėtų 

būti ugdymo proceso dalis. 

A.Grublys paaiškino, kad į ugdymo procesą sudėtinga tokias priemones įtraukti, nes tai užima 

daug laiko, sunku suderinti, nes yra tik vienas baseinas mieste. Gintaro baseinas šią programą 

vykdo pagal galimybes. Skęstančiųjų gelbėjimo tarnybą planuojama pertvarkyti, procesai vyksta .  

A.Razbadauskas atkreipė dėmesį, kad Savivaldybė Valstybinei kolegijai suteikė 

Stomatologinės poliklinikos laisvas patalpas pagal panaudos sutartį, o jie nori Savivaldybei 

išnuomoti basweiną, kuriam reikalingos didžiulės investicijos. 

NUTARTA: 

1.Parengti raštą Sveikatos apsaugos ministrui dėl psichologinės pagalbos telefonu programos 

finansavimo iš Valstybės biudžeto lėšų ir paslaugų apimčių didinimo.  

2.Informacija išklausyta. 

          2.SVARSTYTA. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ( VSRSP) 

priemonės 2013m. 



J.Asadauskienė informavo, kad gauta informacija iš Klaipėdos TLK apie lėšų skyrimą iš 

PSDF Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos (VSRSP) priemonių įgyvendinimui 

158364Lt. Todėl buvo sustabdyta tarybos sprendimo projekto teikimo procedūra dėl šios programos 

priemonių 2013m. patvirtinimo, nes jis buvo parengtas be PSDF lėšų. Sveikatos apsaugos skyrius 

parengė naują programos priemonių projektą, kuriame numatytos papildomos priemonės.  

(pridedama).  

L.Petraitienė pasiūlė daugiau lėšų skirti kvapų tyrimams. 

BST nariai išdiskutavo visų priemonių tikslus, uždavinius , vertinimo kriterijus 

NUTARTA: 
1.Pritarti Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos priemonėms ir teikti sprendimo projektą tarybai tvirtinti gegužės mėn. posėdyje. 

2. Kvapų tyrimams numatyti lėšas 10 000LT, sumažinant 5500Lt Sveikatingumo ( dieninės) 

stovyklos „Sveika vasara“ priemonei . 

3. Visuomenės sveikatos biurui parengti Sveikatingumo ( dieninės) stovyklos „Sveika vasara“ 

priemonės programą, numatant vertinimo kriterijus.  

 

 Posėdis baigtas 16.40 val. 

 

 

Posėdžio pirmininkas    Artūras Razbadauskas 

 

Posėdžio sekretorė     Janina Asadauskienė 


