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Posedis jvyko 2017 m. geguzes 15 d.
Posedzio pirmininke Inga Juozapavicie e (iki atsistatydinimo), toliau Henrika Varniene
Posedzio sekretore Rinalda Akelyte
Dalyvavo: posedzio dalyvip sqrasas pridedamas

DARBOTVARKE:
1. Darbotvarkes svarstymas ir tvirtinimas.
2. 2017 m. geguzes 12 d. gauto Ministro Pirmininko pavedlmo svarstymas ir sprendimo
priemimas.

SVARSTYTA: Posedzio pirmininke info mavo, kad Tarybos posedyje dalyvauja du Minist o
Pirminin o patarejai, ku ie pries posed| pasi ase Konflde cialumo ir Nesaliskumo deklaracijas.
Posedzio pirmininke jvertinusi dalyvaujandiij posedyje Tarybos narhj skaicip konstatavo, kad
kvorumas yra. Ji pasiule pereiti prie darbotvarkes klausimij. I. Juo apavi iene primine

susirinkusiems, kad ji y a pasiuliusi j posedzio da botvark ftraukti papildom klausimq del tolesnes
Tarybos veiklos ir Tarybos pirmininko pareigp.
Vadovaudamasi nuostatais posedzio pirmininke patvhtino darbotvark? is dviejp klausimij:
1. Del tolesnes Tarybos veiklos ir Tarybos pirmininko pareigp.
2. 2017 m. geguzes 12 d. gauto Ministro Pirmininko pavedimo svarstymas i sp endimo
priemimas.

SVARSTYTA: Del tolesnes Ta ybos veiklos ir Tarybos pirmininko pareigip
Pirmininke kalbedama atk eipe visi} demesj, kad vienas is pag indinii} jos, kaip Tarybos
pirmininkes tikshj buvo ir yra siekis, kad Ta ybos veikla butp nesaliska, dalykiska ir objektyvi.
Susipazinusi su gautu Minist o Pirmininko pavedimu ir jveilinusi skunduose pateiktE informacij ,
budama Tarybos pirmininke bei Sveikatos apsaugos ministrui ir Vyriausybei atskaitingas pareigunas,
nenoretip kad kiltij bet kokia abejone del Tarybos priimami} sp endimp nesaliskumo. Todel siame
posedyje, I. Juozapavicienes manymu, butina sp sti klausim del jos vadovavimo Tarybai ir
atsizvelgus j susidariusi situacij I. Juozapaviciene paprage Tarybos narii} riimti jos atsistatydinimq.
Tolesnj vadovavim Ta ybos posedziui I. Juozapaviciene perdave Tarybos i mininko pavaduotojai
H. Varnienei.

H.Varniene info mavo, kad Taryba susipazinusi su persipstu Ministro pi mininko pavedimu ir
gautais rastais, kuriuose p istatoma potencialip konku so pareigkejij nuomone apie konkurso
nuostatus. Ji dar ka tEj pab eze jog Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo taryba yra

nepriklausoma ir nesaliska. Todel jvertinus Minist o Pirmininko pavedime isreikst nepasitikejim ,
jos manymu visa Fondo taryba turetij atsistatydinti.
Kalbejo Ministro Pirmininko patarejai P. Gradeckas ir T. Berzinskas.

Jie atkreipe posedzio dalyviij demesj, kad Ministro Pirmininko pavedime nera kalbama apie
nepasitikejim Taryba ar jos veikla. Taip pat gautuose Lietuvos ra ijo it* televizijos asociacijos ir
Interneto ziniasklaidos asociacijos rastuose (toliau - rastai), ekalbama apie viso konkurso stabdymE}.

Kalbama tik a ie vienq is konkurso veiklij - socialin? informacin? kampanij . Yra prasoma atsizvelgti
| minetus faktus ir priimti sp endimq. Lietuvos radijo ir televizijos asociacijos ir Interneto
ziniasklaidos asociacijos manymu, tokios konkurso s lygos yra diskriminacines ir pazeidziancios
s ziningos konkurencijos principus.

Ministro Pirmininko patarejp manymu, Fondo tarybai butij tikslinga susitikti su Lietuvos radijo
ir televizijos asociacijos ir Interneto ziniasklaidos asociacijos atstovais isklausyti jij argumentus ir
tuomet priimti sprendimus. Jie pabreze, kad Taryba yra laisva priimdama sprendimus.
Pasisake: H. Varniene, Z. Zukauskaite-Kaspa iene, J. Januseviciene, A. Sceponavi£ius, G.
Maksimaityte, V. Murauskaite, I. Juozapaviciene, M. Stricka.

SVARSTYTA:
Pasigalinus i§ Tarybos posedzio Minist o irmininko patarejams Tarybos nariai dar sykj igdeste
a gumentus del siekiamo tikslo, pagal priemon 1.2.1. Alkoholio va tojimo, savizudybiij, smuilo

ries vaikus, smurto a timoje aplinkoje p evencijai ski tos paveikios socialines informacines
kampanijos suku imas ir jgyvendinimas, ir nustatytp Socialinei kampanijai (toliau Kam anija)
akcentip Tarybos nariai pazymejo, kad:
1. Atsizvelgus j 2016 m. pateiktas pa aigkas Socialinei eklamai jgyvendinti, pazymeta, kad
nebuvo pasiektas maksimalus rezultatas t.y. plati, nuosekli socialine kampanija visos Lietuvos lygiu,

todel siekiant esminkj pokyCiif 2017 m. pasirinkta galimybe, atrinkti vien projekt , sukurti stipriq
Kampanij , kurios metu:

2.1. siekiama kompleksiskai ir nuosekliai skatinti visuomen? s r sti priklausomybii}, savizudybiij ir
smurto a timoje aplinkoje problemas. Jos tikslas keisti visuomenes (piliedii}) nuostatas, susijusias su
alkoholio vartojimu, savizudybemis, smurtu pries vaikus, smurtu rtimoje aplinkoje, formuojant

neigiamq. poziurj \ siuos reiskinius, supratim kad shj reiskinip isgujimas is salies visuomenes yra
kiekvieno atsakomybe i pareiga.
2.2. ig yskinama pagrindine roblema: kai problemas bandoma neigti arba nesureiksminti,
jos tampa norma; aiski priespriesa tar to, kas visuomeneje vis dar neteisingai suvokiama kaip
„normalu , i kas jau pripazjstama roblema visose nurodytose robleminese srityse; formuojamas
sup atimas, ka butina veikti ir nurodoma k da yti.

2.3. privalomi Kampanijai sukurti} produktij viesinimo kanalai: nacionaline televizija,
nacionalinis radijas, naujieni} portalai, socialiniai tinklai, isorines reklamos stendai.
2.4. Tarybos nariai atkreipe demesj ir azymejo, kad nustatyti sukurti} produktij viesinimo
kanalai nedrau zia Kampanij vystyti ir regionineje medijoje;
2. Kreiptis j Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybjj (toliau - Konkurencijos taryba) del
raste nurodytos nuomones del Kam anijos galimo neatitikimo s ziningiems konkurencijos

principams, galimos atskinj ziniasklaidos rQsii} diskriminacijos, siekiant skaid aus ir objektyvaus
isaiskinimo del kilusii} abejonii}.
3. Del konkurso stabdymo/nutraukimo sp sti gavus atsakingij institucijij nuomon? bei
jvertinus visas objektyvias aplinkybes del Tarybos issikelti} tiksli} pasiekimo.

NUTARTA:
Vienbalsiai:
1. Vadovaujantis Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo nuostatais, patvirtintais

Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2015 m. la kricio 18 d. nutarimu Nr. 1197 „Del Valstybinio
visuomenes sveikatos stiprinimo fondo nuostati} ir Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo

fondo tarybos sudeties patvirtinimo ir Projektij, finansuojami Valstybinio visuomenes sveikatos
stiprinimo fondo (toliau - Fondas) lesomis, konkursij organizavimo ir siij projektp finansavimo
sutarcip sudarymo ir vykdymo tvarkos aprasu - t sti vykdom Fondui pateikiami} paraiSkij konkurs ;
2. Kreiptis j Konkurencijos taryb , prasant jvertinti, ar nepazeisti nes ziningos konkurencijos

principal, del Lietuvos radijo ir televizijos asociacijos, Intemeto ziniasklaidos asociacijos raste
i§destytos nuomones del Kampanijos neatitikimo s ziningiems konkurencijos principams.
3. Fondo administ atoruj jpa eigoti parengti ir pateikti atsakymus Lietuvos radijo ir televizijos
asociacijai, Intemeto ziniasklaidos asociacijai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei, pagal Tarybos
priimty sprendim .
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