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LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA
VALSTYBINIO VISUOMENES SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO TARYBOS
POSEDZIO PROTOKOLAS
2017 m. rugsej

d. Nr. NP-11

Vilni s
Posedis jvyko 2017 m. rugsejo 8 d.
Posedzio pirmininkas Saranas Narbutas

Posedzio sekretore Rinalda Akelyte
Dalyvavo: posedzio dalyviij s rasas pridedamas

DARBOTVARKE:
1. Darbotvarkes svarstymas ir tvirtinimas.

2. Lietuvos Respublikos specialuyij tyrimi| tarnybos rasto „Antikorupcinio vertinimo isvados del
Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo gauto 2017-08-07 svarstymas.
3. Del Vyriausiosios tarnybines etikos- komisijos rasto.

4. Del 2018 m. Valstybinio visuo enes sveikatos stiprinimo fondo finansavimo. Klausimq pristato
Sarunas Na butas.
5. Gautij Vs{ „Domus solis ir asociacijos „NVO vaikams konfederacija skundij svarstymas,
sprendimo priemimas, atsakymrj pa engimas.
6. Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo konkursui gautij paraiskij vertinimas.

SVARSTYTA: Posedzio pirmininkas informavo, kad Ta ybos posedyje dalyvauja du STT atstovai,
kurie pries pose j pasirase Konfidencialumo ir Nesaliskumo deklaracijas. Posedzio pirmininkas
jvertin s dalyvaujancii} posedyje Tarybos narixj skaiciij konstatavo, kad kvorumas yra. Jis patvirtino
posedzio darbotva k? ir pasiule pereiti p ie darbotvarkes klausirmj.
SVARSTYTA: Lietuvos Respublikos specialiiyij tyrimij tarnybos rastas „Antikorupcinio vertinimo
isvados del Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo .

„Siekiant konstruktyvaus, skaidraus ir geranorisko bendradarbiavimo, kad jis netapt tik rastij
rasymu vienij kitiems, j sios dienos osed buvo akviesti STT atstovus - taip posedj pradejo
Tarybos pirmininkas S. Narbutas. Kadangi Tarybos nariai su rasto turiniu yra susipazin$, pirmininkas

pasiule nag ineti kiekvien punkt .
STT atstovas Edvinas Chorostinas atkreipe demesj j tai, kad teigiamai yra ve tinama, kad \
posedj kvieciami atstovai privalo pasirasyti Konfidencialumo ir Nesaliskumo deklaracijas. Pirmame
Antikorupcinio vertinimo igvados unkle, tai pat VTEK raste y a kalbama a ie tai, kad ne visi
Tarybos nariai yra pateik? privaciii interes deklaracijas. Zinoma, tai augiau yra VTEK
kompetencija,
STT ateike gal labiau pastebejimus nei pastabas.
V
S. Narbutas pakomentavo, kad siame raste minimi trys Tarybos nariai, tai Tarybos
pirmininkas S. Narbutas NVO atstovas, H. Varniene irgi NVO atstove bei M. Stricka- biudzetines

jstaigos atstovas. M. StriCka t pac dien uzpilde deklaracij , H. Varniene taip pat ateike
deklaracij . S. Narbutas informavo, kad jis VTEK parase rast , kad nera Valstybes tarnautojas, kad

vykdo individuali veik ir kad pagal VTEK reikalavimus netgi nera galimybes tok form
uzpildyti. S. Narbutas atki'eipe posedzio dalyviij demesj j tai, kad Valstybinis visuomenes sveikatos
stiprinimo fondas nera juridinis asmuo ir nera egistruotas.
Tarybos nare G. Balian nana akoio. k d ii bO ma V lstvbes tarna toia vra natei ri

deklaracij , taciau gavus V l'EK rastcj ji pabande issiaiskinti del galimo deklaracijos papildymo.
Kadangi visos pateikiamos uzpildyti deklaracijos formos praso nurodyti rysj su juridiniu asmeniu o

Fondas nera juridinis asmuo, tarybos nare pasiskambino \ VTEK kur jai buvo pasiulyta atsiversti
laisvos formos langq ir jrasyti tai, k ji pati mano reikalinga.
Tarybos narys M. Stricka informavo, kad taip pat kreipesi j VTEK del deklaracijos pateikimo
ir jam buvo aaiskinta, kad kadangi jis \ Fondo taryb yra paskiitas ministro jsakymu, tikrai neturi
nieko deklaruoti. Nes neprivaloma deklaruoti savo dalyvavimo jvairiose darbo grupese bei komisijose
j kurias asmuo yra paskiriamas minist o jsakymu. Jis atkreipe demesj j tai, kad du zmones, (M. Stricka
ir G. Belian) abu esantys Valstybes tarnautojai, kurie kreipesi j t paci institucij tuo paciu klausimu,
gauna skirtingus atsakymus.
Tarybos nares G. Balian nuomone, jeigu yra keliami kazkokie reikalavimai, tai turetij buti

sudarytos sqlygos tuos reikalavimus jvykdyti.
STT atstovai pritare ta , kad Viesiyp ir privaciij interest} jstatymas ne a tobulas. Taip pat
ji} manymu deklaravimo sistema turetij buti tobulinama. Tai, kad Fondas nera juridinis asmuo taip

pat yra jstatymiskai nesureguliuota. Jie pazadejo j siuos klausimus atkreipti demesj.
S. Na butas apibendrindamas susidariusi padetj pabreze, kad pradetas tyrimas negraziai
nuskambejo viesoje erdveje. Buvo galima susidaryti nuomon , kad Fondas veikia neskaidriai, nors is
tiki'iyij, kai kuriems Tarybos nariams, net nera numatyta galimybe pateikti minetas dekla acijas. o
nuomone VTEK pradetas procesas yra „skyletas . Taip at Fondo tarybos pirmininkas atkreipe
demesj j tai, kad Tarybos nariai, turintys privacii} interest}, svarstant ta tikrus klausimus, turi

galimyb? nusisalinti nuo tt} klausimt} svarstymo (pvz. paraisk } vertinimo metu). Ir taip y a daroma
Fondo tarybos posedzh metu.

Sva stant antr Antikorupcinio vertinimo i§vados pastabq, Tarybos pirmininkas paaiskino,
paraiskt} vertinimo tvark . Parai§koms vertinti viestyt} pirkimt} budu yra perkamos ekspertt}
paslaugos. Ekspertai turi atitikti Tvarkos aprase ekspertams numatytus reikalavimus. Ekspertai,

jve tin§ paraiskas, Tarybai teikia patariamo pobudzio isvadas bei pastabas. Taryba, atsizvelgdama j
sias isvadas, Tarybos posedzio metu vertina kiekvien paraisk . Sprendimas del pa aiskos
finansavimo priimamas bend u Tarybos narhj sprendimu balsuojant.

Tarybos nariai sutinka, kad paraiskt} vertinimo tvarkq butina aiskiau isdestyti Tvarkos
aprase. Rengiantis kitt} mett} konkursui tai bus padaryta.

Del tredioje Antikorupcinio vertinimo isvadoje pateikiami} pastabi} pasisake Fondo
administratoriaus atstovai. Posedzio dalyviams buvo paaiskinta, kad gaut areiskejo prasym del

galimybes perskirstyti pa aiskos biudzeto lesas tarp eilucit}, nekeidiant bendros skirtt} Fondo lest}
sumos, pirmiausia svarsto Fondo administravimo darbo grupe. Jeigu yra butinumas sis klausimas

buna jtraukiamas j Fondo tarybos posedzio darbotvark . Priemus sprendim leisti eisti sutartj yra
parengiamas sutarties keitimo rojektas, kurj pagal jgaliojimus pasira§o ministerijos kancleris.
Posedzio dalyviai sutiko, kad sis Tvarkos apraso punktas isdestytas neaiskiai, todel butina
keisti sio punkto formuluot .

Atsakydamas j ketvirto isvados punkto pastab Tarybos pirmininkas S. Narbutas paaiskino,
kad siuo metu Taryba savo sudetyje neturi Nacionalines sveikatos tarybos deleguoto nario, nes

anksciau deleguoto na io kadencijos laikas yra pasibaig s o naujai sudaryta Nacionalines sveikatos
ta yba dar nera delegavusi savo atstovo. Taryba tikisi, kad tai bus atlikta artimiausiu metu.

Del penktoje Antikorupcinio vertinimo isvadoje pateikiami} pastabt} pasisake Fondo
administ atoriaus atstovai. Jie paaiskino, kad projekto jgyvendinimo sutartyje yra numatytas
jsipareigojimas areiskejui pristatyti projekts ar atskiras jo veiklas visuomenei (ziniasklaidoje,
leidiniuose, susitikimuose su visuomene, kitomis organizacijomis ir pan.), nurodant Fond kaip

projekt finansuojancii} institucij . Fondo administratorius nuolat kontroliuoja sj jsipareigojimq.
Komentuodami sest Antikorupcinio vertinimo isvad STT atstovai pazymejo, kad tai
techninio pobudzio pastaba liecianti Fondo internetinio puslapio struktur . Perzvelgus sj puslapj,
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apra§ai ir pan. sudeti j viem skiltj. Todel rekomenduojama siame puslapyje talpinam medziag

susisteminti. Puslapj padalinti j kelias skiltis, atskiras kategorijas, kad butp patogu susirasti reikiam
dokument ar informacij .
Taryba pritare siam siulymui.

NUTARTA: Iki spalio 7 d. pateikti Fondo tarybos atsakymq j STT rast „Antikorupcinio vertinimo
isvados del Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo .

SVARSTYTA: Del Vyriausiosios tarnybines etikos komisijos rasto.
Tarybos pirmininkas informavo Taiyb , kad gav s sj rast jis kreipesi \ VTEK
prasydamas paaiskinti, kokiu pagrindu is jo yra prasoma deklaruoti interesus. S. Narbutas atkreipe
Tarybos nariij demesj j tai, kad jis yra deklarav s savo viesus interesus, nes tuo metu dirbo Prezidentes

patareju. Siuo metu jis §iij pareigij neuzima, taciau jo ateikta deklaracija yra sistemoje.
Tarybos pirmininkas uztikrino, kad Fondas veikia laikydamasis teisinhj nuostatij,
skaidriai ir yra atviras bendradarbiavimui su visomis institucijomis. Taip pat isreiske viltj, kad sis
klausimas artimiausiu metu bus issp stas.

SVARSTYTA: Del 2018 m. Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo finansavimo.
Tarybos pirmininkas informavo Taryb , kad praejusi savait Vyriausybeje buvo
sva stomas Fondo finansavimo didinimo klausimas. Ministnj kabinetas pritare Sveikatos apsaugos

ministerijos (SAM) siulymui didinti Visuomenes sveikatos stiprinimo fondo finansavimq, todel nuo
kitij meti} sis fondas dideja dvigubai - nuo 1,34 min. eurij iki 2,68 min. eunp Taip pat jis atkreipe
Ta ybos narhj demesj \ tai, kad Sveikatos apsaugos ministro manymu dvigubai didejant siam fondui,
tikslinga butij plesti ir projektq tematikos spektrq. Pavyzdziui, prioritetines kiyptys gaiet buti
aptariamos ir tvirtinamos Vyriausybeje, kas leistp placiau zvelgti | visas su visuomenes sveikata
susijusias sritis. Butij galima jtraukti dar vien prioritetin sritj - fizinio aktyvumo ir sveikos
gyvensenos skatinim , kas y a labai svarbu ir populiaru visuomeneje.

SVARSTYTA: Gautij Vs{ „Domus solis ir asociacijos „NVO vaikams konfederacija skundi}
svarstymas, sp endimo priemimas, atsakymij parengimas.

Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo taryba, isnagrinejusi Vs{ „Domus solis
2017 m. liepos 4 d. atsiijst rast ir pakartotinai perziurejusi paraisk nusprende, kad Taryba neturi
pagrindo keisti 2017 m. birzelio 6 d. sprendimo.
Vs{ „Domus solis raste pateikti teiginiai nera pakankamai pagrjsti, kadangi isanalizavus paraiskos
veikhj aprasymq, paraiskos biudzet , islaidij pagrindim , komunikacijos plan nera galimybes
nustatyti, kokia suma skirta projekto viesinimui, ar skiriamos p ojekto viesinimui lesos sudaro ne
maziau kaip 5 p ocentus nuo projekto biudzeto sumos, kaip tai numato Tvarkos apraso 91 punktas.

Pazymetina, kad Tvarkos apraso 38 p. nurodyta, kad, jeigu paraiska neatitinka bent vieno
administracines atitikties vertinimo kriterijaus, Fondo tarybos sprendimu ji atmetama ir toliau vertinti
neteikiama. Tvarkos apraso reikalavimai y a aiskiai apibrezti ir taikomi visiems paraiskij teikejams.
{vertinusi pateiktos paraiskos trukumus, Fondo ta yba jau yra priemusi sprendim V§( „Domus solis
paraisk laikyti neatitinkancia administracines atitikties reikalavimij ir apie nustatytus tilakumus Vs{
„Domus solis informavo 2017 m. birzelio 12 d. rastuN . (10.2.5.1-4) 10-4991.
Taryba vienbalsiai pritare siam sprendimui.

Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo taryba, isnagrinejusi asociacijos „NVO
vaikams konfederacija 2017 m. liepos 11 d. atsipst rast ir pakartotinai perziurejusi parai§k$
nusprende, kad Taryba neturi pagrindo keisti 2017 m. birzelio 6 d. sprendimo.

Dar ka t isanalizavus paraiskos veikli ap asym , parai kos biudzetej, islaidij pagrindim , Tarybos
nuomone, kad asociacijos „NVO vaikams konfederacija raste pateikti teiginiai nera pakankamai
pagrjsti, kadangi projekto biudzeto lenteleje nurodyta, kad viesinimui bus skiriama 300 eunj, kas
sudaro maziau kaip 5 procentus nuo projekto biudzeto sumos (Tvarkos apraso 91 punktas). Taip pat

vadovaujantis Tvarkos apraso 25 punktu, numatytos projekto administravimo i§laidos virsija 10 proc.
galimybes vadovautis bendromis apvalinimo taisyklemis. Taryba pazymejo, kad Tvarkos apraso 38

p. nurodyta, kad, jeigu paraiska neatitinka bent vieno administracines atitikties vertinimo kriterijaus,

Fondo tarybos sprendimu ji atmetama ir toliau vertinti neteikiama. Tvarkos apraso reikalavimai yra
aiskiai apibrezti ir taikomi visiems paraisk teikejams. Jvertinusi pateiktos paraiskos ti ikumus,
Fondo taryba prieme sprendim asociacijos „NVO vaikams konfederacija paraisk laikyti
neatitinkancia administracines atitikties reikalavimij ir apie nustatytus trukum s asociacij „NVO
vaikams konfederacija informavo 2017 m, birzelio 12 d. rastu Nr. (10.2.5.1-4) 10-4978.

Taryba vienbalsiai pritare siam sprendimui.
Taryba jpareigojo fondo administratorip, remiantis Ta ybos posedzio protokoliniu
sprendimu, parengti atsakymus asociacijai „NVO vaikams konfederacija ir Vs{ „Domus solis .

SVARSTYTA: Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo konkursui gautij paraiskij
vertinimas.

Fondo pirmininkas atk eipe narip demesj \ tai, kad sis posedzio klausimas y a susij s su
labai individualiom paraiskom (s asai su konk eciais subjektais), Fondo pirmininkas primine
Tarybos nariams, kad jie visi yra pasiras$ „Nesaliskumo i „Konfidencialumo deklaracijas, t patj
yra padar i Fondo administ avimo grupes nariai, ku ie taip pat dalyvauja posedyje.
Fondo Tarybos pinnininkas informavo posedzio dalyvius, kad jau yra visi} paraiSkij
ekspertinio vertinimo rezultatai ir pasiule Tarybai pradeti paraiskp vertinim .
Pirmininkas primine, kad vadovaujantis Tva kos apraso 50 punktu, „Projektas, jvertintas
maziau negu 60 ball}, y a nefinansuojamas. Jis kreipesi j Tarybos narius su siulymu pritarti pa aiski}
[vertinti} maziau nei 60 ball} s rasui.
Taryba vienbalsiai pritare paraiski} surinkusii} maziau nei 60 ball} s asui. (7 balsai).
Fondo tarybos na ys M. Stricka vengdamas interest} konflikto nusisalino nuo „Mokslinii}

tyrimi} paraiski} vertinimo ir „Bendruomenii} gebejimi} stiprinimo savizudybii} prevencijos srityje
p evencinii} projekti} paraiski} vertinimo.
Tarybos pirmininkas, siekdamas isvengti privacii} ir viesi} interest} konflikto, prie§ sva stant
kiekvien paraiSk kreipesi j Tarybos narius del p ivacii} interest} svarstomos paraiskos atveju.
Posedzio metu Taryba, remdamasi paraiski} ekspertinio vertinimo isvadomis bei
rekomendacijomis, nagrinejo „Socialines informacines kampanijos Alkoholio vartojimo p evencijos
srit je p ojekti} parai§kas, „Mokslinii} tyrimi} ir „Bend uomenii} gebejimi} stip inimo savizudybii}
prevencijos srityjeu projektines paraiskas.
Tarybai, vertinant paraiskas, kilo klausimi} kai kurii} paraiSki} engejams bei ekspertams.
NUTARTA: Todel Taryba nusprende [ sekantj Tarybos posedj pasikviesti sit} paraiski} rengejus bei
ekspertus vertinusius paraiskas „Bendruomenh} gebejimi} stiprinimo savizudybii} prevencijos
srityje".

Sekantj Fondo tarybos posedj nutarta saukti 2017 m. rugsejo 20 d.
Taryba jpareigojo Fondo administ atorii} issiijsti kvietimus j Tarybos posedj paraiski}
rengejams bei ekspertams.

Posedzio pirmininkas

Sarunas Narbutas

Posedzio sekretore

Rinalda Akelyte

