LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA.

VALSTYBINIO VISUOMENES SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO TARYBOS POSEDZIO
PROTOKOLAS
2017 m. balandzio 13 d. Nr. NP-7

Vilnius
Posedis jvyko 2017 m. balandzio 12 d.
Posedzio pirmininke Inga Juozapaviciene
Posedzio sekretore Rinalda Akelyte
Dalyvavo: posedzio dalyvip s rasas pridedamas

DARBOTVARKE:
1. Del Tvarkos apraso XI skyriaus „PROJEKT VIESINIMAS 91 unkto.
2. Del I prioriteto „Alkoholio vartojimo prevencija priemones formuluotes atikslinimo.
3. Del II prioriteto Bendruomeniii gebejimp stiprinimas savizudybip prevencijos srityje p iemones
formuluotes patikslinimo.
4. Konkurso paskelbimas.

5. Del Projekti}, fmansuojamp Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo lesomis,
konkursij organizavimo ir sip projektij finansavimo sutardip sudarymo ir vykdymo tvaikos apiaSo
patvirtinimo.

Posedzio pirmininke jvertinusi dalyvaujanci osedyje Tarybos narip skaicip bei Tarybos
na ip, ateikusi nuo on rastu, skaicip (vadovaudantis Valstybi io visuo enes sveikatos

stip i imo fondo nuostatp, patvirtintp Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2015 m. lapkricio 8 d.
nutarimuNr. 1197, 19 punktu, Tarybos nario balsavimas is anksto astu jskaitomas j posedzio
kvorum i balsavimo rezultatus) konstatavo, kad kvorumas yra.

SVARSTYTA: Tvarkos apraSo XI sky iaus „PROJEKTy VIE§INIMAS 91 punkto nuostatos.
Posedzio irmininke primine, kad p aejusio posedzio metu buvo aptartos alternatyvos ir Taiybos

narip pasiulymai siam punktui
Del lesp procenti io dydzio:
1. „91. Fondo lesomis jgyvendinamas projektas turi buti viesinamas ristata t visuomenei,

rojektp dalyviams sio p ojekto tikslus ir naud . Viesinimo veikloms turi buti numatyta ne maziau
kaip 15 procent le§p nuo p ojekto biudzeto... ar reikia
2. „91. Fondo lesomis jgyvendinamas projektas turi buti viesinamas p istatant visuomenei,

projektp dalyviams sio p ojekto tikslus ir naudp. Viesinimo veikloms turi buti numatyta ne maziau
kaip 5 procentus lesp nuo projekto biudzeto... (

Tarybos pirmininke asiule balsuoti uz siulomp variant :
„91. Fondo lesomis jgyvendinamas projektas turi buti viesinamas p istatant visuomenei, projektp
dalyviams sio projekto tikslus ir naud . Viesinimo veikloms turi buti numatyta ne maziau kaip 15
procent lesp nuo projekto biudzeto.. 4.
BALSAVIMAS: „Uz - 1 balsas, „P ies - 8 balsai.

NUTARTA: siulomam variantui nepritarta.
BALSAVIMAS: uz siuloniE* variant : „91. Fondo lesomis jgyvendinamas projektas turi buti
vie inamas pristatant visuomenei, projekt dalyviams sio projekto tikslus ir naudp. Viesinimo
veikloms turi buti numatyta ne maziau kaip 5 procentus lesp nuo rojekto biudzeto... .
„Uz - 8 balsai, „Pries - 1 balsas.

NUTARTA: siuloma variantui pritarta.
SVARSTYTA: Del viesinimo priemonip:

1. „91. ... isjij lygiomis dalimis skiriant lauko reklamai ir viesinimui nacionaliniuose
laikrasciuose.
2. „91. ...Viesinimui ziniaskiaidos priemonese turi buti numatyta ne maziau kaip...
Rinalda, mes pradejome nuo antro varianto, tai uz pirm ir nereikejo.
BALSAVIMAS: uz siulom variant : „91. ...Viesinimui ziniaskiaidos priemonese turi buti
numatyta ne maziau kaip...
„Uz - 8 balsai, „P ies - 1 balsas.

NUTARTA: siulomam variantui pritarta.
SVARSTYTA: Del I prioriteto „Alkoholio vartojimo prevencija priemones formuluotes
patikslinimo. Tikslinamos riemones formuluote:
Buvo - „priklausomybii konsultantij modelio, veikia cio uzsienio salyse, ada tavimas

savivaldybese ir pritaikymas Lietuvai.
Tarybos siuloma patikslinta - „priklausomybip konsultantp modelio, veikiancio uzsienio salyse,
a aptavimas savivaldy ese.

Tarybos pirmininke pasiule balsuoti uz siulom p tikslint formuluot?: „priklausomybiij
konsultantp modelio, veikiandio uzsienio salyse, adaptavimas savivaldybese."

BALSAVIMAS: „Uz" - 9 balsai.
NUTARTA: siulomai patikslintai formuluotei p itarta.
SVARSTYTA: Del II prioriteto Bendruomenip gebejimp stiprinimas savizudybip prevencijos
srityje priemones formuluotes patikslinimo.
Taryba balandzio 7 d. posedzio metu paprase Tarybos nario M. Strickos (iki balandzio 10 d.)
sude inti su Higienos institutu priemones formuluoteje pateikiamp savivaldybip sprasp.
Pakeitimai:
1. p0 derinimo su Higienos institutu is projekto savivaldybip spraso isbrauktos
Vilkaviskio r. ir Prienp r., savivaldybes

2. Savivaldybes iSrikiuotos alfabeto tvarka.
3. Koreguota tikslinamoji rodiklio skaidiavimo formuluote.
Patikslinta formuluote:
„Be druomenip gebejimp stiprinim s savizudybip prevencijos srityje, savivaldybese, kuriose
mirtingumo del savizudybip rodiklis 100 tukst. gyventoj yra 50 atvejp i daugiau (Ignalinos i\,
Joniskio r., Kaisiadorip r., Kalvarijos s v., Kelmes r., Kupiskio r., Lazdijp r., Moletp r Pakruojo r.,
Rietavo sav., Rokiskio r., Sakip r., Silales r., Varenos r., Zarasp r. savivaldybes)*:

1) sveikatos prieziuros specialist , socialinip da buotojp, mokytojp, speciali jp ta nybp paieigunp,
dvasininkp i kitp tikslinip s ecialist grupi mokymai atpazinti savizudybes izik ir tinkamai j j
reaguoti;
2) mokslo jrodymais grjsto psichosocialinio vertinimo ir atvejo vadybos modelio diegimas
sveikatos prieziuros jstaigose (CAMS ar panasus metodas);
3) proaktyvios agalbos uztikrinimas po meginimo nusizudyti, save zaloti, taikant mokslo
jrodymais grjst raktikp pirmines ambulatorines sveikatos prieziuros paslaugas teikianciose
jstaigose (pvz. ASSIP, DBT ir kiti panasus metodai).
Pareiskejai:

v

.

..

Mokslo ir studijp institucijos, jregistruotos Svieti o ir mokslo institucij registre (mokslo ir studiji
institucijp spvoka su rantama taip, kai ji apibrezta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijp

jstatyme);
Biudzetines jstaigos;
VsJ;

....

Nevyriausybines o ganizacijos (nevyriausybini organizacijp s vokp sup antama taip, kaip ji
apibrezta Lietuvos Respublikos nevyriausybinip organizacijp pletros jstatyme)."
* - savizudybip skaiciaus (X60-X84) 100000 gyventoj 2011-2015 metp rodiklio vidu kis.

Tarybos pirmininke pakviete balsuoti uz patikslint formuluot$.
BALSAVIMAS: „Uz - 9 balsai.
NUTARTA: patikslintai priemones formuluotei pritarti.
SVARSTYTA: Konkurso paskelbimas.
Pirmininke primine, kad konkurs turime paskelbti 13 d. Taip pat primine, kad kadangi turime
tiksl ir pareig nustatyti 30 kalendorinii} dienij termin paraiskoms pagal bendr sias termini}
teikimo taisykles - jei terminas baigiasi ne darbo dien§, o veiksmai yra susij su instit ciji},
organizaciji} darbo dienomis ir laiku (kaip i siuo atveju - SAM), terminas turet baigtis sekanci
darbo dien po te mino pabaigos dienos (kuri yra ne darbo diena), taigi, pirmadienj - geguzes 15 d.
Todel vietoje pasiulytos geguzes 13 d. datos konkurso pabaigai, siulyciau numatyti geguzes 15 d.
Patikslintos konku so paskelbimo datos:
Konkurso pradzios data balandzio 14 d.
Konkurso pabaigos data geguzes 15 d.

Ji pakviete Taryb balsuoti ar pritaria tokioms datoms.
BALSAVIMAS: ,,112 - 9 balsai.
NUTARTA: Pritarti patikslintoms konkurso datoms ir konkurso skelbimui. paskelbimo datoms:
Konkurso pradzios data balandzio 14 d.

Konkurso pabaigos data geguzes 15 d.
SVARSTYTA: Del Projekti}, finansuojami} Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo
lesomis, konku si} organizavimo ir sip projektp finansavimo sutarcip suda ymo ir vykdymo tvarkos
apraso patvirtinimo.

Posedzio pirmininke primine, kad balandzio 7 d. Tarybos posedzio metu buvo balsuojama uz
atskiras Tva kos apraso dalis, taciau ne uz visas. Atskiriems Tva kos apraso punktp nuostatoms

buvo pritarta sios dienos posedzio metu. Todel Tarybos nariai turetp balsuoti del viso Tvarkos
apraso (su p iedais) patvirtinimo.
BALSAVIMAS: ar Taryba pritaria Projektp, finansuojamp Valstybinio visuomenes sveikatos
stip inimo fondo lesomis, konkursp organizavimo ir sip projektp finansavimo suta cip sudarymo ir

vykdymo tvarkos aprasui (su priedais).
„Uz - 9 balsai.

NUTARTA: Projektp, finansuojamp Valstybinio visuomenes sveikatos stip inimo fondo le omis,
konku sp organizavimo ir sip projektp finansavimo sutarcip sudarymo ir vykdymo tvarkos apraSas
patvirtintas.
/¦

Posedzio pirmininke
Posedzio sekretore

Valstybinio visuomen s sveikatos stiprinimo fondo t rybos 2017 m. balsndzio 12 d. pos dzio
d lyviij s raSas

