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Posedis jvyko 2017 m. balandzio 7 d.
Posedzio pirmininke Inga Juozapaviciene
Posedzio sekretore Rinalda Akelyte
Dalyvavo: posedzio dalyvi s rasas pridedamas

DARBOTVARKE:
1. Darbotvarkes svarstymas irtvirtinimas.

2. Patikslintos islaidij ir pajami} sqmatos tvirtinimas.
3. Fondo leSi paskirstymas Tarybos sprendimu tarp prioritetij (alkoholio vartojimo prevencija,
bendruomenitj gebejinnj stiprinimas savizudybiij prevencijos srityje) ir tarp veikkj (p ojektai,
moksliniai tyrimai, socialine reklama) ir priemoniij.
4. II prioriteto „Bendmomeniit gebejin j stiprinimas savizudybiij prevencijos srityje prevencinirj
projekti} apjungtos riemones naujai pateiktos formuluotes tvirtinimas.
5. Socialines reklamos priemones del pateiktij alkoholio vartojimo prevencijos socialines eklamos
kli ij adaptavimo ir transliavimo konkurso organizavimo klausimai:
5.1. Tarybos sprendimas del atskiro konkurso skelbimo Socialines reklamos priemonei del pateiktij
alkoholio vartojimo prevencijos socialines reklamos klipp adaptavimo ir transliavimo.
(Si priemone nepatenka po bendrosiomis konkurso s lygomis pagal Tvarkos aprasjp)
5.2. Socialines eklamos priemones del pateiktp alkoholio vartojimo prevencijos socialines
eklamos klipi} adaptavimo ir transliavimo priemones tikslinimas. Siulytina iskelti formuluoteje
pateiktas is esmes konkurso s lygas j atskiro konkurso siais priemonei sqlygas. Formuluote

balsavimui: „Pateiktit alkoholio vartojimo p evencijos socialines reklamos klipi} adaptavimas
Lietuvos auditorijai, format pritaikymas ir transliavimas nacionalineje/ese televizijose. Patvirtinti
klipi} pavyzdziai:
https://www.youtube.com/watch?v=KLS06gvuCS4
https://www.youtube.com/watch?v=XwdUXS94y k .

.3 Informacijos del vieno is klipp (kaip vaikai mato isgerusius tevus) tikslines auditorijos ir jo
transliavimo bet kuriuo metu ir/ar be jokiij a ribojimij galimybes, uztikrinant Nepilnameciit
apsaugos nuo neigiamo viesosios informacijos poveikio jstatymo reikalavimp ir kitp teises aktij
laikym si pateikimas. (Preliminarias isvadas is atskinj subjekti} pateikia Tarybos narys M. St icka).
5.4. Ta ybos sprendimo priemimas (p iklausomai nuo M. Stridkos p teiktos in o acijos) del
ofrcialaus Ta ybos kreipimosi- konsultacijai j atsakingas institucijas del tikslines auditorijos ir
video (k ip vaikai mato isgerusius tevus) tr nsliavimo bet kuriuo metu ir/ * be jokiij pr ibojimp,
uztikrinant Nepilnamecip apsaugos nuo neigiamo viesosios informacijos poveikio jstatymo
reikalavimp ir kitij teises akti} laikym si.
5.5. Atski o konkurso socialines reklamos priemonei „Pateiktij alkoholio vartojimo prevencijos

socialines reklamos klipij adaptavimas Lietuvos auditorijai, formatp pritaikymas ir transliavim s
nacionalineje/ese televizijose” sqlygif tvirtinimas.
6. Tvarkos apraso pakeitimp tvirtinimas.

7. Konkurso skelbimas.

SVARSTYTA: Posedzio pirmininke jvertinusi dalyvaujanciii posedyje Tarybos narip skaiciij
konstatavo, kad kvorumas yra.

Posedzio pirmininke informavo Tarybos narius, kad yra gautas ministerijos vadovybes
sprendimas del Fondo tarybos rotokoli} elektroninese laikme ose skelbimo SAM interneto
p slapyje su trump keliij sakinip ap asymu. Pirmininke pasiule traukti s| klausi q. j posedzio
darbotvark ir svarstyti antru klausimu. Treciu darbotvarkes klausimu buti} tvirtinamos patikslinti]

iSlaidij ir pajami} s matos. Taip pat pirmininke pasiule penkto klausimo papunkcius svarstyti
ketvirtu klausimu, kadangi pries svarstant lesij paskirstymq tarp srifik} ir veiklij svarbu isspr sti
socialines rekla os priemones del pateiktij alkoholio vartojimo revencijos socialines reklamos
klipif adaptavimo ir transliavimo konkurso organizavimo klausim .
Tarybai vienbalsiai pritarus pirmininke patvirtino patikslinkj posedzio darbotvark?.
SVARSTYTA: Gautas ministerijos vadovybes sprendimas el Fondo tarybos protokoli* elektroninese
laikmenose s elbimo SAM interneto puslapyje su trumpu keliij sakimij aprasymu.
Tarybos nares L. Kaveckienes nuomone, tokia protokolij skelbimo forma jau yra placiai
naudojama.

Posedzio pirmininke atkreipe demesj j tai, kad Tarybos darbe yra nuostatij, ku os susij su
konfidencialumu. Tarybos nariai yra pasiraS? konfidencialumo ir nesaliskumo deklaracijas, kurios

jpareigoja Tarybos narius dirbant su patiketais dokumentais, kuriuose yra konfidenciali informacija,
neviesinti jij turinio tretiems asmenims (pvz. rojektij paraiS ij vertinimas).
Z. Zukauskaites siulymu visus posedziij j asus galima butp skelbti viesai, iSskyrus tuos, kurie
susij? su konfidencialumu dirbant su patiketais dokumentais (pvz. projekti* paraiskp vertinimo
posedzivj protokolai). Siuo atveju butp viesinami issamus raSytiniai rotokolai.
Tarybos pi mini ke pasiule parengti issami} sio posedzio protokol , o prie sio klausimo grjzti kito
posedzio metu, ir kreiptis j ministe ijos vadovyb$ su prasymu atsizvelgti j Tarybos konfidencialumo
jsipareigojimus viesinant informacij .
Taryba vienbalsiai tokiam siulymui pritare.
SVARSTYTA: Patikslintos islaidij ir pajamij sqmatos tvirtinimas.
Pirmininke pristate dvi administratoriaus parengtas s matas:

1.2017m. Fondo s mata su nepaskirstytu likueiu - prie 2017 metij s matos pridetas 2016 metq
nepaskirstytas likutis (7.468,28 Bur).
2. 2017 m. Fondo sqmata su virsplanine s mata prie 2017 metij sqmatos pridetas 2016 metij visas
likutis (vir§planine s mata).
NUTARTA: Bendru tarybos sutarimu abi sqmatos patvirtintos.
SVARSTYTA: Socialines reklamos priemones del pateikti} lkoholio vaitojimo prevencijos
socialines reklamos klipp adaptavimo ir transliavimo konkurso organizavimo klausimai.

Posedzio pir ininke kreipesi j Tarybos narj M. Strick , del informacijos apie vieno is klipij
( aip vaikai mato isgerusius tevus) tikslines auditorijos i jo transliavimo bet kuriuo metu ir/ar be
jokirj apribojimit galimybes, uztikrinant Nepilnamecin apsaugos nuo neigiamo viesosios
informacijos poveikio jstatymo reikalavimij ir kiti| teises aktp laikym si pateikimq.
M. St icka informavo, kad siuo klausimu neoficialiai buvo kreiptasi \ specialistus ir yra gautas
Zurnalistii etikos inspektoriaus tarnybos laiskas (neoficiali nuomone) del mineto vaizdo klipo,
kuriame nurodyta, kad
„...musij nuomone, vertinimui pateiktas vaizdo klipas, tiketina, pasiektij socialinj tikslq ir tevams

parodyti}, kaip juos mato vaikai, kai jie yra isger$. Kartu sis vaizdo klipas tikrai isg sdintij
nepilna ecius ir is esmes pagrjstai gali buti pripazjsta as atitinkanciu Nepilnameciij a s ugos nuo

neigiamo viesosios informacijos poveikio jstatymo 4 straipsnio 2 dalies 5 punktq, t. y. sukelia baim?
ar sia bq, todel priskirtinas neigiamq poveikj nepilnamediams darancios informacijos kategorijai.
Tokios informacijos pateikimas yra ribojamas, taigi vaizdo klipas gali buti skelbiamas tik vietose, j
kurias nepilna eciai negali patekti, ir (arba) tokiu laiku, kuriuo nepilnameciai negaletij ja naudotis,
arba kai naudoja t technines priemones yra sudaromos sqlygos atsakingiems uz vaiki} auklejim ir
prieziurq asmenims uztikrinti galimyb? riboti tokios viesosios informacijos pasiul nepilnameciams
(mineto jstatymo 7 straipsnio 1 dalis).
Tarybos nare G. Maksimaityte informavo Taryb , ka buvo ki*eiptasi del teisiniij galimybiii
naudoti (a aptuoti) vaizdo klipus, taciau iki siol nera gauta atsakymo.
veitinusi turim informacij Taryba mano, kad butij tikslinga sprendim siuo klausimu atideti
o ski stant Fondo lesas, rezervuoti dalj aptariamai priemonei „Pateiktii alkoholio vartojimo
prevencijos socialines reklamos kli ij adaptavimas Lietuvos auditorijai, formatij pritaikymas ir
transliavimas nacio alineje/ese televizijose. Patvirtinti klipij pavyzdziai:
https://www.youtube.com/watch7v~KLS06gvuCS4

https://www.youtube.com/watch?v=XwdUXS94yNk
Jeigu gavus visus atsakymus butp nuspr?sta skelbti atskirq konkursq siai priemonei - rezervuotos
lesos buti} panaudotos. Jeigu sios priemones butij atsisakyta, lesos Tarybos sprendimu butii
perskirstytos kitoms veikloms.

Tarybos pirmininke mano, kad butina informuoti ministerijos vadovyb? del gauto Zurnalistij
etikos inspektoriaus tarnybos atsakymo del mineto vaizdo klipo (kaip vaikai mato isgerusius tevus)
be to ir Tarybai sis klipas taip pat kelia daug abejonhp
NUTARTA: Taryba vienbalsiai pritare sio klausimo atidejimui.
SVARSTYTA: Fondo le§ij paskirstymas Tarybos sprendimu tar prioritetij (alkoholio vartojimo
prevencija, bendmomeniij gebejimij stiprinimas savizudybiii prevencijos srityje) ir tarp veiklij
(projektai, moksliniai tyrimai, socialine reklama) ir priemonhp
Inga Juozapaviciene primine Tarybos na iams, kad a yra ateikusi savo lesij paskirstymo

pasiulym ir info mavo, kad viceministre sutiko jj pakomentuoti. Posedzio pirmininke j posedj
akviete viceministr? A. Bilotien? Motiejunien?.
Viceministre asirase nesaliskumo ir konfldencialumo deklaracijas.

Viceministre A. Bilotiene Motiejuniene p istate ministerijos siulomq lesi} paskirstymo

p ojekt :
Video klipi} adaptavimui siuloma skirti 150 000 Eur
Socialinei informacinei kampanijai siuloma skirti 300 000 Eur
Moksliniams projektams siuloma skirti 60 000 Eur
Prevenciniams p ojektams siuloma skirti:
- alkoholio prevencijai - 290 000 Eur
- savizudybiu prevencijai - 500 000 Eur
Alkoholio prevencijos srityje buti} fmansuojamos sios veiklos: socialine reklama prevenciniai
projektai ir moksliniai tyrimai. Savizudybiii prevencijos s ityje buti} finansuojami tik prevenciniai
projektai.
Viceministre paaiskino, kad ministerija teikdama tokj lesp ski stymo projekt , orientuojasi
Vyriausybes programos p ioritetinii} priemonii} jgyvendinimo planus
Tarybos nare H. Varnienes informavo, kad Sh} meti} numatytose prioritetinese srityse,

konkreciai alkoholio prevencijos srityje, yra numatomos kelios tikslines grupes. Viena is ji} yra
vaikai (prevenciniai projektai). Ir tai yra vieninteles priemones skiitos vaikams. Kadangi
savizudybii} prevencijos srityje yra tikslingai numatytas ta tikrq instituciji} (Valstybinuj/

biudzetinhj) remimas, jos manymu, buti tikslinga didesn lesij dalj (500 000 Eur) skirti alkoholio
prevencijos srityje jgyvendinamiems prevenciniams projektams.
Viceministre pakomentavo, kad jau ir anksciau, kitose programose, taip pat kitose

ministerijose yra remiami alkoholio prevencijos projektai, jvairios reklamos, o savizudybh}
prevencijos projektams, ministerijos vadovybes manymu, yra skiriamas vis tik per mazas emesys
ir finansavimas.,

Inga Juozapaviciene pakomentavo H. Varnienes nuogqstavimus - kadangi Tvarkos aprasas

numato galimyb? prevenciniams projektams vieno projekto maksimali sum 100 000 Eur , tai
galima manyti, kad is projektams siulomij lesij (290 000 Eur) bus finansuota tik keli prevenciniai
projektai. Pirmininke primine praejushj meti} patirtj, kuri rodo, kad metij patirtis rodo, kad
maksimaliai leistinos sumos 100 000 Eur prase tik keli pareiskejai. Kiti ten inosi mazesnemis
sumomis, taciau ji} vidurkis - 50-60 000 Eur.

Tarybos pirmininke padekojo viceministrei.
Tarybos pirmininke pasiule diskutuoti del lesij moksliniams tyrimams. Yra pasiulymas
moksliniams tyrimams skirti apie 60 000 Eur . Pirmininkes manymu, svarbu paskirstyti le§as tarp
moksliniit tyrimi} priemonh]. Kadangi realiai bus finansuojama po vienq mokslinj ty im
kiekvienoje priemoneje.
Pirmininkes siulymu, lesi} paskirstymas turetij buti procentinis. Taryba siam siulymui pritare.

Procentine israiska moksliniams tyrimams siuloma skirti 5 proc. (65.368,40 Eur) 2017 metij
Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirti} lesip
Tarybos narii} nuomone lesos ta p mokslinii} tyrimi} dvieji} priemonii} turetij buti
paskirstytos po lygiai t. y. :
moksliniams tyrimams (visiems mokslini ms tyrimams skiriama 5 proc. (65.368,40 Eur) 2017 metij
Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirti} lesi}.
Priemonei 1.3.1. Alkoholio vartoji o s lygojamos zalos Lietuvoje skaiciavimo metodikos
parengimas ir zalos jvertinimas 2015 ir 2016 m., apimantis:
- alkoholio vartojimo poveikio sveikatai vertinim (alkoholio s lygojamo sergamumo, ligotumo,
mirtingumo vertinimas);
- alkoholio vartojimo s lygojamo darbingumo sumazejimo vertinim ;
- su alkoholio vartojimu siejami} teisetvarkos pazeidimi} vertinim ;
~ alkoholio vartojimo sqlygojamos ekonomines zalos vertinim .

skiriama 2,5 proc. (32.684,20 Eur) 2017 meti} Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo
veikloms skirti} lesi}.

Priemonei 1.3.2. Vaisiaus alkoholinio spektro sindromo paplitimo Lietuvoje tyrimas.
skiriama 2,5 proc. (32.684,20 Eur) 2017 meti} Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo
veikloms skirti} lesi}.
BALSAVIMAS: Taryba vienbalsiai p itare, kad visiems moksliniams tyrimams skiriama 5 p oc.
(65.368,40 Eur) 2017 meti} Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirti} lesi}
ir tarp priemonii} paskirstoma po lygiai, po 2,5 proc. 32.684,20 Eur) 2017 meti} Valstybinio
visuomenes sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirti} lesi}.

NUTARTA: visiems moksliniams tyrimams skiriama 5 proc. (65.368,40 Eur) 2017 meti
Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirti} lesi} ir tarp priemonii}
paskirstoma:

Priemonei 1.3.1. Alkoholio vartojimo sEjlygojamos zalos Lietuvoje skaiciavimo metodi os
parengimas ir zalos jvertinimas 2015 ir 2016 m., apimantis:
- alkoholio vartojimo poveikio sveikatai vertinim (alkoholio s lygojamo sergamumo, ligotumo,
mirtingumo vertinimas);

- alkoholio vartojimo sfjlygojamo darbingumo sumazejimo vertinimq;
- su alkoholio vartojimu siejami} teisetvarkos pazeidimij vertinim ;
- alkoholio vartojimo s lygojamos ekonomines zalos vertinimq.

skiriama 2,5 proc. (32.684,20 Eur) 2017 met Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo
veikloms skirtq le§ip
Priemonei 1.3.2. Vaisiaus alkoholinio spektro sindromo paplitimo Lietuvoje tyrimas.
skiriama 2,5 proc. (32.684,20 Eur) 2017 metn Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo
veikloms skirtij lesip
SVARSTYTA: lesif paskirstymas socialinei reklamai.
Ta ybos siulymu, visai socialinei reklamai galima butij skirti 35 proc. 2017 metij Valstybinio
visuomenes sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirti} lesij.

BALSAVIMAS: Taryba vienbalsiai p itare, kad visai socialinei reklamai buti} skirta 35 proc. 2017
meti} Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirti} lesi}.
SVARSTYTA: le§ij paskirstymas tarp socialines reklamos priemonii}. Tarybos narii} nuomone,
socialines reklamos atidetai priemonei „Pateikti} alkoholio vartojimo prevencijos socialines
reklamos klipi} adaptavimas Lietuvos auditorijai, formati} p itaikymas ir transliavimas
nacionalineje/ese televizijose tikslinga butij skirti 10 proc. (130 736,83 Eur) ir sias lesas rezervuoti.
Socialinei informacinei kampanijai „Alkoholio vartojimo, savizudybii}, smurto pries vaikus,
smurto artimoje aplinkoje prevencijai skirtos paveikios socialines informacines kampanijos
sukurimas ir jgyvendinimas skirti 25 proc. (326.842,07 Eur) 2017 meti} Valstybinio visuomenes
sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirti} le§ij.
BALSAVIMAS: Ta yba vienbalsiai pritare, ka Socialinei informacinei kampanijai „Alkoholio
vartojimo, savizudybii}, smurto pries vaikus, smurto artimoje aplinkoje prevencijai skirtos aveikios
socialines info macines kampanijos sukurimas ir }gyvendinimas buti} skirta 25 p oc. (326.842,07
Eur) 2017 meti Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirti lesi}.
Socialines reklamos atidetai priemonei „Pateikti} alkoholio vartojimo prevencijos socialines
reklamos klipi} adaptavimas Lietuvos auditorijai, fo mati pritaikymas ir t ansliavimas
nacionalineje/ese televizijose" buti} skirta 10 p oc. (130 736,83 Eur) 2017 meti} Valstybinio
visuomenes sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirti} lesi}.

NUTARTA: socialinei reklamai skirti 35 proc. 2017 meti} Valstybinio visuomenes sveikatos
stiprinimo fondo veikloms skirti} lesi jas paskirstant tarp priemonii :
Socialinei informacinei kampanijai „Alkoholio vartojimo, savizudybii}, smurto pries vaikus,
smurto artimoje aplinkoje prevencijai skirtos paveikios socialines informacines kampanijos
sukurimas ir jgyvendinimas" skirti 25 proc. (326.842,07 Eur) 2017 meti} Valstybinio visuomenes
sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirti} lesi .
Socialines reklamos atidetai priemonei „Pateikti alkoholio vartojimo prevencijos socialines
eklamos klipi} adaptavimas Lietuvos auditorijai, formati} pritaikymas ir transliavimas
nacionalineje/ese televizijose" skirti 10 roc. (130 736,83 Eu ) 2017 meti} Valstybinio visuomenes
sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirti lesi}.
SVARSTYTA: Pirmininke pasiule sv styti lesi} sky inn visiems prevenciniams projektams ir lesi}
paskirstymE} ta p prevencinii} projekti} alkoholio prevencijos srityje ir savizudybii} srityje. Ji
primine, kad ministe ijos siulymas yra - alkoholio prevencijos p ojektams skirti 290 000 Eur,
savizudybii} prevencijos projekt ms 500 000 Eur. Ji kreipesi j Taryba, ar Taryba manytt}, kad
tokios proporcijos buti tinkamos?
Tarybos nare H. Varniene pasiule lesas tarp projekti} alkoholio p evencijos srityje ir savizudybii}
prevencijos s ityje paskirstyti po lygiai.

M. Stricka pasisake, jog vertinant tai, kad socialine reklama reikalauja labai daug lesi},
savizudybiij preve cijos s ityje sios veiklos buvo tsisakyt sutelkiant demes | pievencinius
projektxis. Jo nuomone, projektai turi didesn vert?.
Siai nuomonei pritare ir H. Vamiene ir Z. Zukauskaite-Kaspariene.

Vi iniam lesp perskirstymui tarp prevencinip projektp alkohoiio prevencijos srityje ir
savizudybiij srityje M. Stricka nepritartij.
Tarybos pirmininke primine, ka Taryba turi galimyb? perskirstyti lesas, pvz. jeigu butij
priimtas sprendimas neskelbti atskiro konkurso soc. reklamos vaizdo klipij adaptavimui,
rezervuotos lesos galetij buti paskirstytos prevenciniams projektams.

Pirmininke pasiule balsuoti del procentinio lesij skyrimo visiems prevenciniams projektams
Tarybos pirmininke patikslino kvorumEj. 8 nariai.
BALSAVIMAS: Uz tai, kad visiems prevenciniams projektams batij skirta 60 proc. 2017 metp
Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirtp lesij.
„Uz - 8 balsai.

NUTARTA: visiems prevenciniams projektams skirti 60 proc. 2017 metij Valstybinio visuomenes
sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirtij le§ij.
SVARSTYTA: lesij paskirstymas tarp prevenciniij projektij alkohoiio prevencijos srityje ir
savizudybiij srityje.
Pirmininke pasiule balsuoti uz pirm jj pasiulyniEj dellesij paskirstymo tai prioritetij projektij
variant 38 proc. savizudybiij prevencijos projektams ir 22 proc. alkohoiio prevencijos projektams
visij 2017 metp Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirtij lesij.
BALSAVIMAS: „Uz - 4 balsai, „Prie§ - 4 balsai.

NUTARTA: Sprendimas nepriimtas, kadangi sprendimui priimti reikia kvalifikuotos daugumos. Uz
antrq siulym nera prasmes balsuoti, nes rezultatas bus toks pats.

Tarybos pirmininke pakviete Tarybos nanus padiskutuoti ir priimti sprendi tj.
L. Kaveckiene pritartij, kad alkohoiio vartojimo problema yra ypac aktuali savivaldybese.
Alkoholizmas seimose issaukia ir smurttj ir savizudybes. Jos manymu, sios s ities projektams galetij
buti ski iama didesne procentine lesij suma.

Taryba pasiule kick pakoreguoti skiriamus procentus - 33 proc. (431.431,54 Eur) ski ti
savizudybiij prevencijos projektams ir 27 proc. (352.989,44 Eur) alkohoiio vartojimo prevencijos
projektams nuo 2017 metij Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirtij lesij.
Pirmininke patikslino kvorum 9 nariai.
BALSAVIMAS: Del siulomo procentinio lesij prevenciniams projektams paskirstymo tai
savizudybiij prevencijos ir alkohoiio vartojimo prevencijos:
- 33 proc. (431.431,54 Eur) skirti savizudybiij prevencijos projektams ir
- 27 proc. (352.989,44 Eur) alkohoiio vartojimo prevencijos projektams nuo visij 2017 metp
Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirtij leSij.
„Uz - 7 balsai, „Prie§ - 2 balsai.

NUTARTA:
- 33 proc. (431.431,54 Eur) skirti savizudybiij prevencijos projektams nuo visi 2017 metij
Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirtij lesij.
- 27 proc. (352.989,44 Eur) alkohoiio vartojimo prevencijos projektams nuo visij 2017 metp
Valstybinio visuomenes sveikatos stip inimo fondo veikloms skirtij lesi .
SVARSTYTA: II prioriteto „Bendruomenip gebejimij stiprinimas savizudybii prevencijos
srityje prevencinip projektp apjungtos priemones naujai pateiktos formuluotes tvirtinimas.
Tarybos pirmininke primine Ta ybos nariams, kad ankstesnip Tarybos posedzip metu, tvirtinant
priemonip formuluotes, Taryba buvo paprasiusi Tarybos nario M. Strickos patikslinti II prioriteto.

„Bendruomeniij gebejimij stiprinimas savizudybiij prevencijos srityje priemones prevenciniams
projektams formuluot .
Priemone 2.1.1. „Bendruomeniij gebejimij stiprinimas savizudybiij prevencijos srityje,

savivaldybese, kuriose mirtingumo del savizudybiij rodiklis 100 tukst. gyventojij yra 50 atveji ir
daugiau (Varenos r., Zarasij r., Kupiskio r., Lazdijij r., Joniskio r., Pakruojo r., Rietavo, Silales r.,
Sakiij r., Kelmes r., Kalvarijos, Moletij r., Ignalinos r., Rokiskio r., Kaigiado iij r., Vilkaviskio r.,
Prienij r. savivaldybes)*:

1) . sveikatos prieziuros specialist , socialiniij darbuotojij, mokytojij, specialiijj ] tarnybij pa eigumj,
dvasininki ir kitij tiksliniij specialistij grupiij mokymai atpazinti s vizudybes rizik ir tinkamai j
reaguoti;
2) . mokslo jrodymais grjsto psichosocialinio vertinimo ir atvejo vadybos modelio diegimas
sveikatos prieziuros jstaigose (CAMS ar panasus metodas);
3) . proaktyvios pagalbos uztikrinimas po meginimo nusizudyti, save zaloti, taikant mokslo
jrodymais grjstq p aktik pirmines ambulatorines sveikatos prieziuros paslaugas teikianciose
jstaigose (pvz. ASSIP, DBT ir kiti panasus metodai).
Pareiskejai:
mokslo ir studijij institucijos, jregistruotos Svietimo ir mokslo institucijij registre (mokslo ir
studijij institucijij s voka sup antama taip, kaip ji apib ezta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijij

jstatyme);
biudzetines jstaigos;

vst
nevyriausybines o ganizacijos (nevyriausybiniij organizacijij s voka suprantama taip, kaip ji
apibrezta Lietuvos Respublikos nevyriausybiniij organizacijij plet os jstatyme).
* - mirtingumo del savizudybiij 100 tukst. gyventojij 2011-2015 metij rodiklio vidurkis .
Taryba uz patikslint formuluot nera balsavusi. Ji pakviete Tarybos narius pasisakyti.
Kalbejo M. Stricka, I. Juozapaviciene, L. Kaveckiene.

Taryba is esmes p ita ia siai formuluotei, ta6iau iki balandzio 10 d. paprase M. Strickos
pasikonsultavus su Higienos institutu del savizudybiij skaiciaus 2011-2015 metij rodiklio vidurkio
skaiciavimo, patikslinti pridedamij savivaldybiij sqraSq. Pirmininke pakviete balsuoti del pa6ios
formuluotes (be sav. s raso).

BALSAVIMAS:
„Uz - 9 balsai.

NUTARTA: Pritarti priemones formuluotei ir pasitarus su Higienos institutu del savizudybiij
skai iaus 2011-2015 metij rodiklio vidurkio skaiciavimo, patikslinti pridedamij savivaldybiij
s rasq.

SVARSTYTA: Valstybinio visuomenes svei atos stiprinimo fondo lesomis, konkursij
organizavimo ir siij projektij finansavimo sutarciij sudarymo ir vykdymo tvarkos apraSas (toliau Tvarkos aprasas).

Kadangi atskiriems Tvarkos apraso punktams Tarybos na iai buvo pateik? pastabas bei siulymus
posedzio pirmininke pasiule Tvarkos apras tvirtinti dalimis.
SVARSTYTA: I skyriaus 1-7 punktai. Fondo administravimo grupes pirmininke R. Sketerskiene
informavo Ta yb , ad j Tarybos nariij pateiktus pasiulymus siems punktams buvo atsizvelgta.
Pirmininke patikslino kvorum . 7 nariai.

BALSAVIMAS: Del I Skyriaus 1 - 7 punktij.
„Uz - 7 balsai.

NUTARTA: pritarti Tvarkos apraso I Skyriaus 1 - 7 punktams.

SVARSTYTA: II skyriaus 8 - 8.7 punktai. Fondo administravimo grupes pirmininke R.
Sketerskiene informavo Taryb , kad siam skyriui Taryba pastabij net rejo.

BALSAVIMAS: Del II Skyria s 8 - 8.7 pun tip
„Uz - 7 balsai.

NUTARTA: pritarti Tvarkos apraSo II Skyriaus 8 - 8.7 punktams.
SVARSTYTA: III Sky iaus 9-11 punktai. Fondo administravimo grupes pirmininke R.
Sketerskiene informavo Tarybq, kad j Tarybos nariij pateiktus pasiulymus §iems punktams buvo
atsizvelgta.

BALSAVIMAS: Del III Skyriaus 9-11 punktip
„Uz - 7 balsai.

NUTARTA: pritarti Tvarkos apraso III Skyriaus 9-11 punktams.
SVARSTYTA: IV Skyriaus 12 - 21 punktai. Fondo administravimo grupes pirmininke R.
Sketerskiene informavo Taryb , kad \ Ta ybos narhj pateiktus pasiulymus siems punktams buvo
atsizvelgta.

BALSAVIMAS: Del IV Skyriaus 12-21 punktij.
„Uz - 7 balsai.

NUTARTA: pritarti Tvarkos apraso IV Skyriaus 12-21 unktams.
SVARSTYTA: V Skyriaus 22 - 28 punktai. Fondo administravimo grupes pirmininke R.
Sketerskiene informavo Taryb , kad j Tarybos narhj pateiktus pasiulymus siems punktams buvo
atsizvelgta.

Taryba diskutavo del Tvarkos apraso 25. punkto reikalavimij „Projekto administravimo islaidos neturi virsyti 10 proc. projektui jgyvendinti skirtos Fondo lesi
sumos.

Tarybos pir ininke kele klausim , ar visiems pareiskejams butij taikomas 10 proc.
administ avimo islaidij dydis.
Pasisake H. Varniene, L. Kaveckiene, I. Juozapaviciene.

Ta ybos nariij manymu, biudzetinems jstaigoms (dalj administravimo i§laidoms eikalingq
priemonii} sios jstaigos gauna i§ biudzeto) a ba paraiskoms su dideliu biudzetu (labai iSauga lesij
suma administravimui) sj procent butij tikslinga sumazinti.
BALSAVIMAS: Del 25 p. formuluotes „Projekto administravimo i§laidos neturi virsyti 10 proc.
projektui jgyvendinti skirtos Fondo lesij sumos.
„Uz esam formuluot? 7 balsai.

NUTARTA: 25 p. formuluotei „Projekto administravimo islaidos neturi virsjdi 10 proc. projektui
jgyvendinti skirtos Fondo le§ij sumos. c pritarti.

BALSAVIMAS: Del V Skyriaus 22 - 28 punktip
„Uz - 7

NUTARTA: p itarti Tvarkos ap aso V Skyriaus 22 - 28 punktams.
SVARSTYTA: VI Skyriaus 29 - 31.5 punktai. Fondo administravimo grupes pirmininke R.
Sketerskiene informavo Tarybq, kad j Tarybos nariij pateiktus pasiulymus siems punktams buvo
atsizvelgta.

Taryba diskutavo del Tvarkos apraso 29.2. „tiireti aukSt jj universitetinj arba jam prilygint
socialiniij mokslij studijij srities ar biomedicinos mokslij studijp srities visuomenes sveikatos
krypties i§silavinim bei ne mazesn$ kaip 5 metij darbo patirtj Fondo tarybos nustatyti prioritetij
srityje. Tarybos nariij manymu, pakaktij 3 metij darbo patirties Fondo tarybos nustatytij prioritetij
srityje.
Pasisake L. Kaveckiene, I. Juozapaviciene. M. St icka.
Posedzio pirmininke pasiule balsuoti del 29.2. punkto formuluotes pakeitimo.

BALSAVIMAS: Del VI Skyriaus 29.2 punkto formuhiotes:
„29.2. tureti aukstc j universitetinj arba jam prilygint socialiniij moksip studiji} srities ar
biomedicines mokslij studijij srities visuomenes sveikatos krypties issilavinim bei ne mazesn kaip
3 meti} darbo patirtj Fondo tarybos nustatyty prioritetij srityje.
„Uz - 7 balsai.

NUTARTA: pritarti Tvarkos apraso IV Skyriaus 29.2. punkto pakeitimui ir jj formuluoti taip:
„29.2. tureti aukst p universitetinj arba jam prilygint socialinip mokslp studijp srities ar
biomedicinos mokslp studijp srities visuomenes sveikatos krypties issilavinim bei ne mazesn$ kaip
3 metp darbo patirtj Fondo tarybos nustatytp prioritetp srityje .
BALSAVIMAS: Del VI Skyriaus 29 - 31.5 punktp.
„Uz - 7 balsai.

NUTARTA: pritarti Tvarkos aprago IV Sky iaus 29-31.5 punktams.
SVARSTYTA: VII Skyriaus 32 - 61 unktai. Fondo administravimo grupes pirmininke R.
Sketerskiene informavo Tarybq, kad j Tarybos narip pateiktus pasiulymus siems punktams buvo
atsizvelgta.

BALSAVIMAS: Del VII Skyriaus 32 - 61 punktp.
„Uz - 7 balsai.

NUTARTA: pritarti Tvarkos apraso VII Skyriaus 32 - 61 punktams.
SVARSTYTA: VIII Skyriaus 62 - 74 punktai. Fondo administravimo grupes pirmininke R.
Sketerskiene informavo Tarybp, kad j Tarybos narip pateiktus pasiulymus siems punktams buvo
atsizvelgta.

BALSAVIMAS: Del VII Skyriaus 62 - 74 punktp.
„Uz - 7 balsai.

NUTARTA: pritarti Tvarkos apraSo VII Skyriaus 62 - 74 punktams.
SVARSTYTA: IX Sky iaus 75 - 79 punktai ir X Skyriaus 80 - 90 punktai. Fondo administravimo
grupes pirmininke R. Skete skiene informavo Tarybp, kad Taryba siems IX ir X skyrip punktams
pastabp neturejo.

BALSAVIMAS: Del IX Skyriaus 75 - 79 punktp ir X Skyriaus 80 - 90 punktp.
„Uz - 7 balsai.

NUTARTA: pritarti Tvarkos apraso IX Skyriaus 75 - 79 punktams ir X Skyriaus 80 - 90 punktams.
SVARSTYTA: XI Sky iaus 91-93 punktai.
Tarybos nariai pasisake del Tvarkos apraso 91 punkto reikalavimo projekto viesinimui skirti ne
maziau kaip 15 procentp le§p nuo projekto biudzeto (ministerijos siulymas).
Pasisake L. Kaveckiene, I. Juozapavidiene. M. Stricka, H. Varniene.
Jp nuomone, siuloma 15 proc. lesp suma per didele. Be to ji butp skiriama ne projektinems

veikloms tiesiogiai nukreiptoms j sveikatos issaugojimo ir stiprinimo veiklas, o projekto reklamai.
Tarybos nariai pasiule alternatyv „...ne maziau kaip 5 proc.**

Posedzio pirmininke pasiule Tarybai pasvarstyti ir klausimp jtraukti j sekancio t stinio posedzio
darbotvark?
SVARSTYTA: del Tvarkos ap aso 91 punkto reikalavimas „...is jp lygiomis dalimis skiriant la ko
reklamai ir viesinimui nacionalini ose laikraschiose

Tarybos manymu, reikalauti is pareiskejp projektus viesinti lauko reklamose ir nacionaliniuose
laikrasciuose yra neteisinga. Tokia formuluote apriboja viesinimo priemonip pasirinkimp. Ne

kiekviena organizaeija, o ypac is rajonp, galetp sau leisti viesinimp tokiu budu} nes tai dar ir brangu.
Taryba pasiule altematyvp siai 91 punkto formuluotes daliai - „... Viesinimui ziniasklaidos
p iemonese turi buti numatyta ne maziau kaip...**

Posedzio pirmininke pasiule Tarybai sj klausim§ jtraukti j sekancio t stinio posedzio
darbotvark . Taryba tam pritare.

SVARSTYTA: XII Skyriaus 94 - 96 punktai. Fondo admi istr vimo grupes pirmininke R.
Sketerskiene informavo Tarybej, kad Taryba siems punktams pastab neturejo.

BALSAVIMAS: Del XII Skyriaus 94 - 96 punktij.
„Uz - 7 balsai.

NUTARTA: pritarti Tvarkos apraso XII Skyriaus 94 - 96 punktams.
SVARSTYTA: Konkurso skelbimas.
Taryba paprase Fondo administratoriaus j konkurso skelbim prie sricii} bei priemonhj jkelti
Tarybos posedzio met patvirtintas paskirstytas Fondo lesas (procentais ir eurais). Taip pat gavus
Tarybos nario M. Strickos patikslint priemones formuluot jkelti j konkurso skelbimq.
Tarybos pirmininke paprase Tarybos narip bei Fondo administ atoria s iki kito posedzio pateikti
konkurso paskelbimo terminus. Kadangi sprendimp priemimui neliko kvorumo, posedzio

pirmininke pasiule posedj prat sti balandzio 12 d. Ta ybos nariai tokiam siulymui pritare.

Posedzio pirmininke
Posedzio sekreto e

Inga Juozapaviciene

Rinalda Akelyte

Valstybinio visuome es sveikatos stipri imo fondo t rybos 2017 m. balandzio 7 d. posedzio
dalyviij sjjrasas
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1. Inga Juozapaviciene
2. Justina Januseviciene
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5. Laima Kaveckiene
6. Violeta Murauskaite
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7. Sarunas Narbutas
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8. Audrius SSeponavicius
9. Henrika Vamiene
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10. Zydrone Zukauskaite-Kaspariene

11. Marius Stri5ka
12. Rinalda Akelyte
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