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Vilnius
Posedis jvyko 2017 m. kovo 7 d. Posedzio trukme 4 val.

Posedzio pirmininke Inga Juozapaviciene
Posedzio sekretore Rinalda Akelyte
Dalyvavo: posedzio dalyviij s rasas pridedamas

DARBOTVARKE:
1. Darbotvarkes svarstymas ir tvirtinimas.
2. Projektq, finansuojami Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo lesomis,
konkursij ir siij projektij finansavimo sutarcii sudarymo ir vykdymo tvarkos apraso (toliau-

Tvarkos aprasas) keitimas, pakeiciant nuostat , kurioje jvardinti galimi pa eiskejai pagal
atskiras veiklas (prevenciniai projektai, moksliniai tyrimai, socialine reklama) jtvirtinant
nuostat del Tarybos teises patvirtinti galimus parei§kejus ir galimai privalomus partne ius,
patvirtinus Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo prioritetus.
3. 2017 m. Fondo prioritetq aptarimas ir tvirtinimas.

4. Patikslintos islaidij ir pajami} sqmatos tvirtinimas. Pristato Fondo administ ato ius.
SVARSTYTA: Posedzio pi mininke jvertinusi dalyvaujanci posedyje Tarybos na iij skaicii}
konstatavo, kad kvorumas yra. Posedzio pirmininke patvirtino posedzio darbotvark?.

Tarybos pirmininke informavo Tarybos narius apie Ta ybos sudeties pasikeitim . Vietoje
Tarybos nares Ugnes Sakunienes, j Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo taryb
deleguotas naujas Tarybos narys. Tai Sarunas Narbutas, POLA prezidentas, Lietuvos pacientij
forumo valdybos narys. S. Narbutas pasirase nesaliSkumo ir konfidencialumo deklaracijas.

Tarybos pi mininke pristate ir sios dienos posedyje dalyvaujandi viceministr Gintar?
Sakalyt? bei ministro patarej Linq Sriuben .
Posedzio pir ininke viceministrei trumpai pristate Fondo tarybos praejushj metq darbq. Ji
atk eipe demesj, kad Taryb sudaro jvairiq organizacij atstovai. Isdeste visas problemas, su kuriomis
susidure Taryba. Prabegus metams aiskiai matyti, kas buvo gerai, o k reiketq keisti, tobulinti. Siuo
metu yra rengiama varkos apraso naujaredakcija. Bus tvirtinami 2017 m. prioritetai. Buvo paprasyta
ministerijos, kaip Fondo administratoriaus, skirti deram demesj siam klausimui. Darbai vyksta.

Viceministres G. Sakalyte issake pozicijq, kad Fondo veikla yra vienas is ministerijos prioritetq, nes
ji tiesiogiai jtakoja zmonii} sveikatq.
Tarybos nare H. Varniene atkreipe demesj, kad deja ne visi finansuoti projektai atitiko
Fondo tarybos lukescius ir jos nuomone, tai yra naturalu. Siq problemq galima spr sti keiciant
Tvarkos apraso reikalavimus. Pernai, tvirtinant prioritetus Fondo ta yba remesi SAM parengtais

strateginiais dokumentas (Sveikatos p ograma ir Visuomenes sveikatos pletros prog ama) bei
vadovavosi Vyriausybes programos nuostatomis del dalies paslaugij perleidimo nevyriausybiniam
sektoriui.
Tarybos nare V. Murauskaite kreipesi j viceministr visi} Fondo tarybos nariiq vardu su

prasymu glaudziau bendradarbiauti ir padeti Fondui, nes y a buv$ atvejq, kai Fondo tarybos

pirmininke sprendziant roblemas likdavo viena. Tarybos nariai yra uzimti savo tiesiogineje veikioje
ir dalyvauti posedziuose po 3-4 valandas ne visuomet gali. Todel yra labai svarbu stiprinti Fondo
administravimo grandj. Taip at Tarybos nare uz darb padekojo Fondo administratoriui, nes
atliekami darbij srautas buvo didziulis. Jos nuomone tik dirbant isvien galima pasiekti gerp rezultatp.
Ministro patareja L. Sriubene informavo, kad ministerijos vadovybe mpinasi, kad butp
tobulinamas Fondo administravimo darbas. Ji kreipesi j Tarybos narius, prasydama pateikti
ministerijos vadovybei susistemintus pasiulymus del sekmingesnio Fondo administravimo darbo.
Taip pat laukiama siulymp ir del LR vyriausybes nutarimo pakeitimo. Ministerijos vadovybes tikslas
yra sklandus Fondo tarybos darbas, auk§ta projektp kokybe ir kuo mazesnis nusiskundimp skaidius.
Tarybos pirmininke pasiule pereiti prie antro arbotvarkes klausimo „Del Projektp,
fmansuojamp Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo lesomis, konkursij ir §ip projektp
finans vimo sutarcip sudarymo i vykdymo tvarkos apraso keitimo, pakeiciant nuostatp, kurioje

jvardinti galimi pareiskejai pagal atskiras veiklas (prevenciniai projektai, moksliniai tyrimai,
socialine reklama) ir jtvirtinant nuostatp del Tarybos teises patviitinti galimus pareiskejus ir galimai
privalomus partnerius, patvirtinus Valstybi io visuomenes sveikatos stiprinimo fondo prio itetus .
Tai reiskia, paaiskino I. Juozapaviciene, kad Taiyba tvirtindama einamiyp metp prioritetus,

kiekvienai veiklai tvi tintp ir galimus pareiskejus. Kadangi SAM parengtp prioritetp pasiulymuose
yra numatomos ski tingos areiskejp gru es, nei numatyta Tvarkos aprase, butina keisti Tvarkos

aprasp ir atverti Tarybai galimyb? tvirtinti pa eiskejus kartu su einamiyij metij prioritetais.
Dabartiniame Tva kos a rase yra numatyta, kad galimi pa eiskejai revenciniams projektams yra tik
NVO, moksliniams tyrimams - svietimo ir mokslo jstaigos, jregistruotos Svietimo ir mokslo
institucijij registre, socialiniai reklamai - juridiniai asmenys, issky us valstybes ir savivaldybii}
institucijas ir jstaigas. Pirmininkes manymu, galimybe tvhtinant prioritetus, kartu tvirtinti ir
pareiskejus konkrecioms veikloms butt} racionaliausias sprendimas i atverti} galimyb platesniam
galimi} pareiskeji} ratui pagal veiklas.
Zvelgiant } priekj I. Juozapaviciene siulo prie pareiskejp tvirtinti ir galimai butinus
partnerius. Tai reiskia, kad kai kurioms prioritetinems veikloms pareiskejai privaletq tu eti ir
partnerius. Siais metais siulomoms veikloms, tokio poreikio nera, taciau siekiant isvengti nuolatinio

Tvarkos apraso kaitaliojimo tokiq formuluot? buti} tikslinga pasitvirtinti.
Tarybos nariij A. Margelio ir H. Varnienes manymu, nereiketi} jpareigoti areiskeji} tureti
privalomus partnerius. Jp manymu dabar Tvarkos prase esanti formuluote leidzianti p reiskejams
patiems nuspr sti tureti ar netureti partnerhj yra tinkamesne.

Ta ybos pirmininke pakviete balsuoti del P ojektp, finansuojami} Valstybinio visuomenes
sveikatos stiprinimo fondo leSomis, konkursij ir sip projektp finansavimo sutarcip sudarymo ir
vykdymo tvarkos apraso keitimo, pakeidiant nuostatp, ku ioje va dinti galimi pareiskejai pagal
atskiras veiklas (prevenciniai projektai, moksliniai tyrimai, socialine eklama) ir jtvirtinant Nuostatp
formuluote: „Fondo Taryba tirtindama einampjp metp Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo
fondo sritis ir prioritetus, patvirtina galimus paraiskp teikejus pagal projektuose numatytas
visuomenes sveikatos issaugojimo ir stiprinimo veiklas41.

BALSAVIMAS: „Pries - 1 „Uz - 10
NUTARTA: P keisti P ojektp, finansuojamp Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo
fondo lesomis, konkursp ir sip projektp finansavimo sutarcip sudarymo ir vykdymo tvarkos apraso

nuostat kurioje jvardinti galimi pareiskejai pagal atskiras veiklas (prevenciniai projektai, moksliniai
tyrimai, socialine reklama) ir jtvirtinti nuostatq „Fondo Taryba tvirtindama einam j etp

Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo sritis ir prioritetus, patvirtina galimus paraiski}
teikejus pagal projektuose numatytas visuomenes sveikatos igsaugojimo ir sti rinimo veiklas .

SVARSTYTA: Tarybos pirmininke pasitile pereiti prie 2017 m. Fondo prioritetij svarstymo.
Ji paprase posedyje dalyvaujancias viceminist ? G. Sakalyt? ir ministro patarejq L. Businskait?
Sriuben? p istatyti ministerijos siulomus prioritetus.
L. Businskaite kalbedama apie 2017 m. prioritetus informavo, kad svarstant sixj metp

prioritetus jie buvo labai pla&ai isdiskutuoti. Ypac detaliai su specialistais buvo derinama
savizudybiij prevencijos sritis, siekiant isvengti praejushi metp klaidij ir nesusipratinup
G. Sakalytes nuomone, Fondo veikla yra labai svarbi, nes problemos, kurias spr sti butij
galima Fondo pagalba yra labai svarbios. Visuomenes informavimas, jos mokymas, prevencmes

programos tai y a tos sritys, kurios galetp padeti tas problemas spr<?sti efektyviausiai. Projektines
veiklos yra efektyviausios tada, kada yra veikiamas tiesiogiai zmogus. Orientacija i konkretij zmogi}
y a siij metp p ojektij skirtumas. Tikimes, ka si ideja pasiteisins.
H. Varniene atkreipe Tarybos na ip demesj \ tai, kad pateiktuose ir pristatytuose ministerijos
prioritetuose nera itraukta Tarybos nariip kurie teike savo pasiulymus prioritetams, siulymip Jos

manymu, tai turet buti visit bendrai parengta vizija, kuri atitiktij strateginius ministerijos
dokumentus.

,

.

I. Juozapaviciene primine, kad praejusiame posedyje buvo sutarta, jog Ta ybos nanai, gave?
ministerijos siulomus prioritetus dar kartq pe ziures ir paderins savus siulymus ir juos pateiks

svarstymui. Taciau Taryba ministe ijos siulomus prioritetus gavo penkta ien i i juos buvo jkelti tik
pirmininkes pateikti pasiulymai. Kai kurie Tarybos nariai savo siulymus patikslino sios dienos
posedziui. Todel Tarybos nariai gales posedzio metu pasis kyti ir del savo siulomit prioritetij,
pateiktame bendrame prioritetp kontekste, kad buti} einama viena kryptimi.
H. Vamienes ir Z. Zukauskaites - Kasparienes siulymas butij jtraukti \ prioritetines veiklas
veikl , kuri pa etij spr sti daug problemij. T. y. vaikij emocinio atsparumo didinimas mokyklose,
Tokias paslaugas galetp teikti NVO. <

. v,

I. Juozapaviciene pasiule pradeti svarstyti siulomp prioritetij veikl s jtraukiant ir sj siulymq.
SVARSTYTA: Pirmoji siuloma priemone pateiktoje lenteleje yra „Visuomenes sveikatos
stiprinimo fondo logotipo suku imas, kartu sukuriant ir stiliaus zenkli} naudojimo knyg kuri
reikalinga, kad logotipas buti} naudojamas tinkamai, neiskraipantjo. Taip patj reikia regist uoti, kad
jo negaleti} pasisavinti kiti Logotipo sukurimui skelbiamas atskirtas konkurs s. Nugaletojas parengia
logotipo stiliaus zenkli} naudojimo knygq .
Tarybos nariai sutiko, kad logotipas yra butinas viesinant Fondo veiklas.

Inga Juozapaviciene atkreipe Tarybos narii} demesj, kad Lietuvos Respublikos Sveikatos
sistemos jstatymo 38-1 straipsnio 1 punkte sakoma, kad Fondo lesos naudojamos visuomenes

sveikatos issaugojimo ir stiprinimo veikloms.
Ta ybos narii} nuomone, logotipo sukurimas neatitinka 1 punkto eikalavimo.
M. Strickos nuomone SAM tureti} asti savo lesi} logotipo sukurimui.

G. Maksimaityte informavo, kad lesi} logotipo pirkimui ministe ija netuii.
Ta ybos nariai svarste, ar tai galeti} buti daroma is Fondo administravimo lesi} ir ar del to
nenukenteti} Fondo administravimas.
Tarybos na ii} nuomone, logotipo sukurimui lesos tu eti} buti skiriamos ne is Fondo
veikloms finansuoti skirtij lesi}.
Pirmininke patikslino kvorumq. Kvorumas 9 balsai.

BALSAVIMAS: Del Visuomenes sveikatos stiprinimo fondo logotipo su arimo, ne is
Fondo veikloms fmansuoti skirtp lesij.
Visij svarstomp klausimi] metu, skaiciuojant kvorumq jei yra visiskai naujij svarstymo metu

paaiskejusip aplinkybiij ir sprendimo formuluociij kaitos - pareikstos nuomones rastu nejskaitomos
j kvorum ir balsavimo rezultatus. Jos pagarsinamos.
„Uz - 9 balsai.

NUTARTA: Taryba pritaria logotipo poreikiui, taciau ne is Fondo veikloms fmansuoti
skirtij lesip Todel siulomai priemonei „Visuomenes sveikatos stiprinimo fondo logoti o suku imas,

kartu sukuriant ir stiliaus zenklp naudojimo knygq, kuri reikalinga, kad logotipas butij naudojamas
tinkamai, neiskraipant jo. Taip pat jj reikia registruoti, kad jo negaletij pasisavinti kiti Logotipo
sukurimui skelbiamas atskirtas konkursas. Nugaletojas arengia logotipo stiliaus zenklp naudojimo
knyg nepritarta.

SVARSTYTA: Alkoholio vartojimo prevencijos srityje siuloma priemone „Tevystes
jgudzip ugdymas (apimant ir teorines zinias, ir p aktinius uzsiemimus, taikant grupinius uzsiemimus,
individualias eksperti} konsultacijas tevams bei konsultacijas telefonu, internetu ir pan.) tevams,

atsizvelgiant j skirtingas vaikij amziaus grupes.
Pareiskejai-NVO.

Projektais turetii buti siekiama:
• suteikti zinip apie skirtingo amziaus vaikij raidos ypatumus ir poreikius, p oblemines vaikq
ugdymo situacijas, jij jveikimo galimybes, pozityvius drausminimo budus, vaikij ir tevij teises,
pareigas ir atsakomyb$;
• tobulinti praktinius tevij bendravimo su vaikais jgudzius, skatinti rinktis ir taikyti
veiksmingas bend avimo su vaikais st ategijas;
• skatinti rodyti tinkam avyzdj savo vaikams, formuoti neigiamas nuostatas alkoholio
vartojimo atzvilgiu seimoje ir pan. „
Tarybos nare Violeta Murauskaite SADM atstove Taryboje, informavo susirinkusius, kad

Socialines apsaugos ir darbo ministerijoje si veikla patenka po ateinancio laikotarpio kompleksimij
priemoniij fmansavimu (t. y. bus viena is kom leksinuj veikli dalii pozityvios tevystes ugdymas).
Visai kompleksinei priemonei yra numatytas finansavimas (bendra suma apie 25 milijonai eunj).
Laikydamasi pozicijos, kad si priemone labai svarbi, Inga Juozapaviciene iskele klausim ,
ar tikslinga dubliuoti finansavimo veiklas, ku os jau yra finansuojamos is kitij saltinii|.
BALSAVIMAS: Del priemones „Tevystes jgudziij ugdymas (apimant ir teorines zinias, ir
praktinius uzsiemimus, taikant grupinius uzsiemimus, individualias ekspertp konsultacijas tevams bei
konsultacijas telefonu, internetu i pan.) tevams, atsizvelgiant j skirtingas vaiki} amziaus grupesA
„Pries - 9 balsai.

NUTARTA: Siekdama nedubliuoti finans vimo veikhj, kudos jau yra finansuojamos is kiti}
saltinip, Taryba siai veiklai nepdtare.
SVARSTYTA: priemone „SpecialisUj mokymai, kaip dirbti su priklausomij tevi} vaikais,
numatant tokiij specialistij alydejim , supei-viziji organizavimq bei tokiij specialist tinklo pletr
Lietuvoje Pareiskejai: mokslo i studijij institucijos44. Pareiskejai-NVO.
Piimininke pacitavo Tarybos nares L. Kaveckienes rastu iki posedzio pateiktq nuomon :
„...siulau papildyti, nurodant konki'ecip sricii} specialistus, nes tai labai aktualu...41

Ingos Juozapavicienes manymu, jie nenurodomi, kadangi tai gali buti labai jvairiij sektoriij
specialistai arba NVO specialistai dirbantys su vaikais ir todel nesi oretij ji[ apriboti nurodant
konkrecias sritis.

Tarybos nariai pasiule kick patikslinti priemones pavadinimo formuluot : „Specialisti
mokymai, kaip dirbti su priklausomij tevij vaikais, n matant tokiij specialist palydejim , supei izijp
organizavim , siekiant tokiij specialisti} tinklo pletros Lietuvoje . Korekciniai pataisymai.
Svarstant galimus pareiskejus Inga Juozapaviciene pasiule galimij pareiskejp formuluot?
„Mokslo ir studijij institucijos papildyti ir rasyti taip, kaip yra parasyta Tvarkos aprase „Mokslo ir
studijp institucijos, jregistruotos Svietimo ir mokslo institucijij registre .
BA SAVIMAS: Del priemones „Specialistii mokymai, kaip dirbti su p iklausomij tevij
vaikais, numatant tokiij specialist palydejim , supervizijij organizavim , siekiant tokiij specialistij
tinklo pletros Lietuvoje .
„Uz - 11 balsij.

NUTARTA: Priemonei pritarta.

BALSAVIMAS: Del galimij pareiskejij:
„Galimi pareiskejai: mokslo ir studijp institucijos, jregistruotos Svietimo i mokslo institucijij
regist e, NVO .
„Uz - 9 balsai, „Pries - 1 balsas.

NUTARTA: Galimiems pareiskejams p itarta.
SVARSTYTA: siuloma priemone „Veiksmingij psichoaktyviiyij medziagij vartojimo
prevencijos program , tiesiogiai skirtij vaikams, kurhj tevai priklausomi nuo alkoholio,
jgyvendinimas, taikant patrauklius ir inte aktyvius metodus bei siekiant kompleksinhj tiksli] (padeti
vaikui bendrauti, pasidalinti savo patirtimi su kitais, sumazinti vaiko isgyvenamq chaos seimoje,
vaiko p isiimtfj atsakomyb? ir kalt? del tevij priklausomybes, padeti vaikui isreiksti jausmus, suteikti
informacijos, kur galima kreiptis ir gauti agalb , suteikti ziniij a ie priklausomyb nuo alkoholio, jo
poveikj ir vartojimo pasekmes) . Galimi parei§kejai NVO.
Inga Juozapaviciene pristatydama siulom veikl atkreipe posedzio dalyviij demesj, kad
dazniausia vaikai, kuriij tevai priklausomi nuo alkoholio, neturi ir nezino kur ieskoti pagalbos, todel
lieka vieni su savo emocijomis. Uzsienio salyse yra nemazai gerij pavyzdziij, kaip yra dirbama su

tokiais vaikais. Tinkamos „oniine paslaugos pasidalinant savo patirtimi, per komiksus vaikai galetij
isreiksti savo jausmus. Yra nemazai program su kuriomis dirba specialistai, dirbdami su
p iklausomij tevij vaikais.
Pasisake Sarunas Narbutas, Zydrone Zukauskaite - Kaspa iene, Violeta Murauskaite.
Kalbejusip nuomone, priemone yra aktuali ir tinkama.
M. Strickos manymu, apibendrinus pristatom priemon? tai butij ir psichines ir emocines
sveikatos gerinimas.

BALSAVIMAS: Del priemones (patikslinta p iemones formuluote):
„Veiksmingij psichoaktyviijji medziagi vartojimo prevencijos programij, p ojektij, tiesiogiai skirtij
vaikams, kuriij tevai priklausomi nuo alkoholio, jgyvendinimas, taikant skirtingo amziaus vaikij
poreikius atitinkancius metodus ir budus bei siekiant kompleksiniij tikshj (padeti vaikui bendrauti,
pasidalinti savo patirtimi su kitais, sumazinti vaiko isgyvenamq chaos sei oje, vaiko p isiimt j
atsakomyb ir kalt$ del tevij priklausomybes, padeti vaikui isreiksti jausmus, suteikti informacijos,
kur galima kreiptis ir gauti pagalb , suteikti ziniij apie priklausomyb? nuo alkoholio, jo poveikj ir
vartojimo pasekmes ir pan.) . Tarybos pirmininke patikslino kvorum - 10 balsij.

„Uz -10 balsij.

NUTARTA: Siulomai priemonei pritarta.
BALSAVIMAS: Del galimi} pareiSkejij NVO. Kvorumas 11 balsij.
„Uz - 9 balsai, „Pries - 2 balsai.

NUTARTA: Galimi pareiskejai NVO.
SVARSTYTA: siuloma priemone „Vaisia s alkoholinio spektro sutrikimi| (VASS)
prevencija: diagnostikos ir vaiki} vertinimo metodikij adaptavimas Lietuvai ir pristatymas medikams,
psichologams, socialiniams darbuotojams44.

Pareiskejai - mokslo ir studiji} institucijos, jregistruotos Svietimo ir mokslo institucijij registre.
Tarybos narys Audrius Sceponavichis pa omentavo, kad si veikla ski iama specialistams,

kurie metodikij pagalba butij mokomi diagnozuoti vaisiaus alkoholinio spektro sutrikimus ir juos
jvertinti. Taip pat tokiij metodikij adaptavimui Lietuvoje.
Henrikos Varnienes nuomone, tai yra nuolatine SAM veikla ir todel ministerija tureti} surasti
savij lesi} siai veiklai finansuoti.

Giedres Maksimaitytes manymu, tai turetij buti ne prevencinis projektas, bet mokslinis
tyrimas.

BALSAVIMAS: Del priemo es „Vaisiaus alkoholinio spektro sutrikimij (VASS)
prevencija: diagnostikos ir vaikij vertinimo metodikij adaptavimas Lietuvai ir pristatymas medikams,
sichologams, socialiniams da buotojams44.
„Uz44 - 7 balsai, „P ies44 - 1 balsas, „Susilaike - 3.

NUTARTA: Priemonei pritarta.
BALSAVIMAS: Del g limi} pareiskeji}: mokslo ir studiji} institucijos, jregistruotos
Svietimo ir mokslo instituciji} registre.
„Uz<4 - 7 balsai, „Pries - 1 balsas, „Susilaike44 - 3.

NUTARTA: Galimi pareiskejai: : mokslo i studijij institucijos, j egistruotos Svietimo ir
mokslo instituciji} registre.
SVARSTYTA: riemone „Projektai, skirti VASS prevencijai tarp jaunimo (pvz. nemokami}
nestumo testi} projektai)44. Pareiskejai NVO.
Tarybos narii} manymu, pateiktas pavyzdys yra netinkamas, nes susidaro jspudis, kad bus
tik perkami nemokami nestumo testai.
Viceministres G. Sakalytes ir I. Juozapavicienes matymu, tai tureti} buti vykdoma edukacine
veikla, skirta jaunimui, nevartoti alkoholio ne§tumo metu.

Tarybos nariai pasiule patikslinti priemones pavadinimq, kad jis atspindeti} priemones esm :
„Projektai, skirti VASS prevencijai edukuojant jaunimf} ir sudarant galimybes nemokamai dalinti
nestumo testus44.

Pi mininke patikslino kvorum 8 nariai (isejo tarybos na e G. Maksimaityte).
BALSAVIMAS: Del p iemones „Projektai, skirti VASS prevencijai edukuojant jaunim ir
sudarant galimybes nemokamai dalinti nestumo testus44.
„Uz44 - 8 balsai.

NUTARTA: Priemonei „Projektai, skirti VASS prevencijai edukuojant jaunimq ir sudarant
galimybes nemokamai dalinti nestumo testus44 pritarta.

BALSAVIMAS: Del g limi} pareiskejij: NVO.
„Uz44 - 8.

NUTARTA: areiskejams NVO pritarta.

SVARSTYTA: siuloma priemone „Trumpiyij intervencijij avojingo ir zalingo alkoholio
vartojimo prevencijos diegimas pirmineje sveikatos prieziuroje . Pareiskejai: Mokslo ir studijp
institucijos, biudzetines jstaigos, Vs{.
Audrius SCeponavicius pristate priemon$. Ji butp skirta taikant esamas metodikas apmokyti
seimos gydytojus nustatyti, ar pas gydytoj atej s pacientas jau yra priklausomas nuo alkoholio. O
nusta£ius toki priklausomyb?, pacientas butp nukreipiamas pas specialistus (priklausomybiij,
psichikos).
Tarybos n rip A. Margelio, Z. Zukauskaites - Kasparienes, H, Varnienes manymu, sie

apmokymai turetp buti finansuojami SAM ir VLK lesomis, bet ne Fondo.
Posedzio pirmininke perskaite Tarybos nai*es L. Kaveckienes nuomon , kuri posedyje
nedalyvauja, taciau savo nuomon$ pateike rastu pries posedj. „...si p iemone turetp buti finansuojama

PSDF biudzeto lesomis ir buti privaloma seimos gydytojo funkcija. Kaip priverstine priemone ji bus
neefektyvi del keleto priezascip - Seimos gydytojai nera suinteresuoti papildomai dirbti. Priemonei
nepritariu.

Pirmininke patikslino kvorump 11 narip. Posedzio pirmininke pakviete tarybos narius
balsuoti.

BALSAVIMAS: Del priemones „Trumppjp inte vencij pavojingo ir zalingo alkoholio
vartojimo prevencijos diegimas pirmineje sveikatos prieziuroje .
„Uz - 4 balsai, „Pries - 6 bals i, „Susilaiko - 1 balsas.

NUTARTA: Siulomai priemonei „Trumppjp intervencij pavojingo ir zalingo alkoholio
vartojimo prevencijos diegimas pi mineje sveikatos prieziuroje nepritarti.
SVARSTYTA: Siuloma p iemone „Gerpjp uzsienio sali pavyzdzip - priklausomybi
konsultantp modelio savivaldybese - adaptavimas ir pritaikymas LietuvaiT Galimi pareiskejai -NVO.
Tarybos narys Aud iaus Sceponavidius: „Butp parengtas pilotas pagal uzsienio sali
pavyzdzius, tai nebutp finansuojama rutinine veikla, bet butp modelio isbandymas. Kaip tai veikia? .
Inga Juozapaviciene pakomentavo, kad yra ger jp uzsienio Salip pavyzdzip. Jai zinomuose
pavyzdziuose tai nera sveikatos rieziuros specialistai. Sveikatos sektorius nepadengia tick kiek

reikia pagalbos zmonems Sioje srityje. Ta ybos pirmininke atkreipe visp demesj, kad tai nera
priklausomybes ligp central. Tai butp modelis „arciau zmogaus , kuomet atsirast daugiau apmokyt

specialistp, kurie gebetp daryti darbp priklausomybi srityje. Posedzio dalyvip manymu, siuloma
priemone yra reikalinga, taciau reiketp kitaip jp formuluoti.
Tarybos narip siuloma priemones formuluote „Priklausomybi konsultantp modelio,
veikiancio uzsienio salyse, adaptavimas ir p itaikymas Lietuvos savivaldybese .

Pirmininke patikslino kvonamp (8 nariai) ir pakviete balsuoti.
BALSAVIMAS: Del priemones „Priklausomybip konsultantp modelio, veikiancio uzsienio
alyse, adaptavimas ir pritaikymas Lietuvos savivaldybese”.
„Uz - 8 balsai.

NUTARTA: siulomai p iemonei „Priklausomybi konsultantp modelio, veikiancio uzsienio
salyse, adaptavimas ir pritaikymas Lietuvos savivaldybese” pritarta.

BALSAVIMAS: del galim areiskejpNVO.
„Uz - 8 balsai.

NUTARTA: galimiems pareiskejams NVO - pritarta.

SVARSTYTA: Kadangi Tarybos nariij H. Varnienes ir Z. Zukauskaites - Kasparienes

pasiulymai nebuvo jtraukti j ministerijos bei Tarybos narhj siulonuj priemoniij paket , posedzio
pirmininke pasiule Tarybai apsvarstyti ir sip narip teiktus siulym s.
Z. Zukauskaite - Kaspariene atkreipe demesj, ad tarp siulomp priemonip nera nei vienos

skirtos tiesiogiai vaikams. Todei jos manymu, vaikp socialinip ir emocinip kompetencijp gdymas
bat tinkama priemone. Ji informavo, kad yra parengtos programos pagal kurias NVO galetp sip
p iemon? jgyvendinti.
I. Juozapavicienes manymu, emocinis ugdymas yra pamatas psichoaktyvip medziagp

vartojimo prevencijai. Vaikas tampa atsparus, jis moka pasirinkti.
NUTARTA: sekanciam Ta ybos posedziui Tarybos nariams pagalvoti ir pateikti §ios
priemones formuluot?.

SVARSTYTA: Alkoholio vartojimo prevencijos prioriteto, moksliniams tyrimams siuloma
priemone: „Alkoholio vartojimo splygojamos zalos Lietuvoje skaiciavimo metodikos parengimas ir
zalos jvertinimas 2015, 2016 m., apimantis - alkoholio vartojimo poveikio sveikatai vertinimp
(alkoholio splygojamo sergamumo, ligotumo, mirtingumo vertinimas);
- al oholio vartojimo splygojamo darbingumo sumazejimo vertinimp;
- su alkoholiu vartojimu siejamp teisetvarkos pazeidimp vertinim ;
- alkoholio vartojimo s lygojamos ekonomines zalos vertinimp.

Galimi pareiskejai - mokslo ir studijp institucijos.
I. Juozapaviciene kalbedama akcentavo, kad fo muojant alkoholio kontroles politikp,
numatant priemones, labai svarbus alkoholio daromos zalos vertinimas. Periodiskai rengti tokius
skaiciavimus yra butina.

Posedzio pirmininke patikslino kvorump (9 balsai). Kvorumas yra.
BALSAVIMAS: Del Mokslinip tyrimp priemones „Alkoholio vartojimo s lygojamos
zalos Lietuvoje skai&avimo metodikos parengimas ir zalos jvertinimas 2015, 2016 m., apimantis alkoholio vartojimo poveikio sveikatai vertinimp (alkoholio splygojamo sergamumo, ligotumo,
mirtingumo vertinimas);
- alkoholio vartojimo splygojamo da bingumo sumazejimo vertinimp;
- su alkoholiu vartojimu siejamp teisetvarkos pazeidimp vertinimp;
- alkoholio vartojimo s lygojamos ekonomines zalos vertinim .14
„U2" - 9 balsai.

NUTARTA: siulomai priemonei „Alkoholio vartojimo splygojamos zalos Lietuvoje
skaiciavimo metodikos parengimas ir zalos jvertinim s 2015, 2016 m., apimantis - alkoholio
vartojimo poveikio sveikatai vertinimp (alkoholio splygojamo se gamumo, ligotumo, mirtingumo
vertinimas);
- alkoholio vartojimo s lygojamo darbingumo sumazejimo vertinim ;
- su alkoholiu vartojimu siejamp teisetvarkos pazeidimp vertinimp;
- alkoholio vartojimo splygojamos ekonomines zalos vertinimp11 pritarta.

BALSAVIMAS:
Galimi pareiskejai: mokslo ir studijp institucijos, jregistruotos Svietimo ir mokslo institucijp
egistre.
„Uz - 9 balsai.

NUTARTA: Galimi pareiskejai: mokslo ir studijp institucijos, jregistruotos Svietimo ir mokslo
institucijp registre.

SVARSTYTA: Alkoholio vartojimo prevencijos prioriteto, moksliniams tyrimams siuloma
priemone: „Epidemiologinio vaisiaus alkoholinio spektro sutrikimij situacijos vertinimo atlikimas .
Galimi pareiskejai - mokslo ir studijp institucijos.
M. Strickos niiomone, reiketi} atikslinti (moksliskai jvardinti) priemones pavadinimo
formuluot?.

Taryba siai veiklai is esmes pritaria, tik praso ministerijos atstovi} sekanciam posedziui
patikslinti formuiuot .
BALSAVIMAS: „Uz priemon? „Epidemiologinio vaisiaus alkoholinio spektro sutrikimp
situacijos vertinimo atlikimas - 9 balsai.

NUTARTA: siulomai priemonei pritarta.

BALSAVIMAS:
Galimi pareiskejai: mokslo ir studijxj institucijos, jregistruotos Svietimo ir mokslo instituciji}
regist e.
„Uz - 9 balsai.

NUTARTA: Galimi pareiskejai: mokslo ir studiji} institucijos, jregistruotos Svietimo ir mokslo
institucijp regist e.
SVARSTYTA: Alkoholio vartojimo prevencijos rioriteto, socialinems kampanijoms siuloma
priemone: Pateiktp alkoholio vartojimo p evencijos, socialines eklamos klipij adaptavimas,
pritaikymas ir transliavimas nacionalineje/ese televizijose. Dalis pateikti} klipi} turi buti ir adaptuoti
bei transliuojami, o dalis tik adaptuoti, kad S AM juos gaiety viesinti kitais kanalais, pvz. socialiniuose
tinkluose Klipij pavyzdziai:
https://www.youtube.com/watch7v~p916yeFa2Xk&t-4s

https ://www.youtube.com/watch?v=5JrtpCM4yMM
https ://www.youtube.com/watch?v=XwdUXS94yNk
https://www.voutube.co /watch?v SPBOII5c9fw
https://www.voutube.com/watch?V KLS06gvuCS4t
Pareiskejai-juridiniai asmenys.

Ta ybos nario S. Narbuto nuomone, pareiskejai siai priemonei gaiety buti NVO.
Posedzio pirmininke primine, kad ta yba jau ankstesnty posedzty metu yra pasisakiusi uz jau
pagaminty reklamos klipij adaptavim ir perziurejusi kele galimij pavyzdzii}. Taiyba buvo praSiusi
ministerijos atstovp issiaiskinti, kokiu juridiniu pagrindu tie klipai buty naudojami. Taip pat kyla
klausimas ar adaptuoti ir transliuoti siulomi butent sie video klipai.
§. Narbutas pazymejo, kad y a butina gauti licencines sutartis ir NVO jas gauna nemokamai.

Tarybos pirmininke pasiule sekanciam posedziui ministerijos atstov ms issiaiskinti, kick mes
norime ada tuoti ir transliuoti, kiek tik adaptuoti, taip at koks teisinis siulomas teisty jgijimo budas
ir koks pateikty pavyzdzty statusas - ar jie privalomi ar kaip. Ta yba nutare sekantj Fondo tarybos
osed} kviesti kovo 13 d. ir atideti likusty p ioritety svarstyrcty bei likusj darbotvarkes klausinty del
finansin s maty - perkelti} velesnius po; isi laik prioritety svarstymui.

Posedzio pirmininke

Inga Juozapaviciene

Posedzio sekretore

Rinalda Akelyte

Valstybinio visuomen s sveikatos stiprinimo fondo t rybos 2017 m. kovo 7 d. posedzio dalyviij
s rasas

