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leskomi zodziai Tsvalvli ieskomus zodzius is teksto
TAR, 2015-11-20, 2015-18507
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBES
NUTARIMAS
DEL VALSTYBINIO VISUOMEN&S SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO NUOSTATy IR
VALSTYBINIO VISUOMENES SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO TARYBOS
SUDETIES PATVIRTINIMO
2015 m. lapkricio 18 d. Nr. 1197
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos

istatymo 38-1 straipsnio 1 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos
Vyriausybe nutaria: ,
1. Patvirtinti Valstvbinio visuomenes sveikatos stiprinimo
fondo nuostatus (pridedama), _
2. Patvirtinti 5 metams sis Valstvbinio visuomenes sveikatos

stiorinimo fondo tarybos {toliau - Taryba) sudeti:
Lietuvos savivaldybiu asociacijos deleguotas atstovas;
Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo
ministerijos deleguotas atstovas; ...
4 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
deleguoti atstovai; , ,
Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministerijos
deleguotas atstovas;
Nacionalines sveikatos tarybos deleguotas atstovas;

Narkotiku, tabako ir alkoholio kontroles departamento
deleguotas

atstovas;

_

,

.

,

2 nacionaliniu sketiniu nevyriausybimu organizaciju
asociaciju deleguoti atstovai. _ _ _ _
3. Pavesti sio nutarimo 2 punkte nurodytoms ministenjoms ir

Narkotiku, tabako ir alkoholio kontroles departamentui deleguoti
savo atstovus i Taryba ne veliau kaip iki 2015 m. gruodzio
4. Rekomenduoti Nacionalinei sveikatos tarybai, ^ Lietuvos

savivaldybiu asociacijai, nacionaliniu sketiniu nevyriausybimu
organizaciju asociacijoms deleguoti savo atstovus i Taryba ne
veliau kaip iki 2015 m. gruodzio 15 dienos.^ _
5. Pavesti sveikatos apsaugos ministrui patvirtinti

personaline Tarybos sudeti ne veliau kaip iki 2015 m. gruodzio
dienos.

,

c

m

6 i Sis nutarimas, isskyrus 3-5 punktus, 4-Sigalioja 2016
sausio 1 dien^.

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevicius
Sveikatos apsaugos ministre Rimante Salaseviciute

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybes
2015 m. lapkricio 18 d. nutarimu
Nr. 1197
VALSTYBINIO VISUOMENES SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO NUOSTATAI

I SKYRIUS
bENDROSICS inUOSTATOS
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1. Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo
nuostatai (toliau - Nuostatai) nustato Valstybinio visuoraenes
sveikatos stiprinimo fondo {toliau - Fondas) paskirti, Fondo lesu
naudojimo ir valdymo, Fondo tarybos (toliau - Taryba) darbo
organizavimo tvarka, Fondo administratoriaus kompetencija,

visuomenes sveikatos stiprinimo projektu (toliau - projektai)
vertinimo tvark^.
2. Fondas nera juridinis asmuo. Fondo administrator©
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.
3. Fondo paskirtis - sukaupti lesu ir naudoti jas Lietuvos

Respublikos sveikatos sistemos istatymo 38-1 straipsnio 1 dalyje
nurodytoms veikloms remti.

II SKYRIUS
FONDO LE^U NAUDOJIMAS IR VALDYMAS
4. Fondo lesas skirsto Taryba.
5. Taryba sudaro 11 nariu. 1 Taryba 9 narius deleguoja

atitinkamos valstybes ir savivaldybiu institucijos ir istaigos ar
savivaldybiu organizacijos, 2 narius - nevyriausybines
organizacijos.
6. Jeigu Tarybos narys atsistatydina, yra atsaukiamas,

nebegali eiti Tarybos nario pareigu del ligos ar mirsta ir
Tarybos kadencija yra nepasibaigusi, iki Tarybos kadencijos
pabaigos Nuostatu 5 punkte. nurodyta institucija, istaiga ar
organizacija, kurios atstovas atsistatydino, buvo atsauktas,

nebegali eiti Tarybos nario pareigu del ligos ar mire, deleguoja
nauja. Tarybos nari.
7. Taryba:

7.1. tvirtina Fondo pajamu ir islaidu samat^;
7.2. kasmet iki einamuju metu vasario 1 d. patvirtina Fondo

lesomis remiamu projektu sritis ir ju prioritetus;
7.3. skelbia konkursus projektams atrinkti (toliau
konkursas);
7.4. nustato konkursu skelbimo ir vykdymo, taip pat
finansavimo suta.rciu su projektu vykdytojais sudarymo ir vykdymo

tvark^;
7.5. nustato projektu atrankos kriterijus, pagal kuriuos

vertina pateiktus projektus, kviecia ekspertus vertinti projektu;
7.6. priima sprendimus skirti arba neskirti Fondo lesu

pateiktiems projektams;
7.7. nustato ekspertu parinkimo, ju veiklos, apmokejimo uz

projektu vertinimo tvark^, projektus vertinanciu ekspertu
skaiciu;
7.8. Fondo administratoriaus teikimu priima sprendim^

nutraukti Fondo lesu skyrima projekt'ui tgyvendinti, jeigu
projekto vykdytojas pazeidzia finansavimo sutarciu su projektu
vykdytojais salygas;
7.9. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei Fondo
veiklos metu ataskaitas;
7.10. atlieka kitas su Fondo lesu skirstymu ir naudojimu
susijusias funkcijas.

Ill SKYRIUS
TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS
8. Tarybos nariai, ekspertai, kiti Tarybos posedyje
dalyvaujantys asmenys gali dalyvauti Tarybos darbe tik pasirase
nesaliskumo deklaraci j 3., kurioje pasizada objektyviai,
dalykiskai, be isankstinio nusistatymo, vadovaudamiesi
lygiateisiskumo principu atlikti savo pareigas^ vengti viesuju ir
privaciu' interesu konflikto ir, esant jo gresmei, nedelsdami
pranesti apie..tai Tarybos pirmininkui, nariams ir nusisalinti nuo

pareigu atlikimo, ir konfidencialumo pasizadejima, kuriame

http://litlex.sam.lt/Litlex/LL.DLL?Tekstas=l?Id=203037&Zd=Valstybinio%2Bvisuo... 2015.12.30

'NUTARIMAS Nr. 1197, 2015.11.18. Del Yalstybinio visuomenes sveikato... iiiiklio puslapis 3 is 5

pasizada atliekant pareigas Taryboje gaut^ konfidencialia
informacija, naudoti tik siekiant atlikti pareigas Taryboje ir jos
neskleisti, isskyrus Lietuvos Respublikos istatymuose nustatytus
atvejus.
9. Tarybos sekretorius pasiraso Nuostatu 8 punkte nurodyta
konfidencialumo pasizadej.
10. Nuostatu 8 punkte nurodytu nesaliskurno deklaracijos ir
konfidencialumo pasizadejimo formas tvirtina Taryba,
11. Tarybos pirminink^, kuris vadovauja Tarybos veiklai, ir
Tarybos pirmininko pavaduotoj^, kuris vadovauja Tarybos veiklai,

jeigu Tarybos pirmininko nera, is Tarybos nariu issirenka Tarybos
nariai pirmojo Tarybos posedzio metu 5 metu kadencijai. Jeigu
Tarybos pirmininkas ar Tarybos pirmininko pavaduotojas
atsistatydina, yra atsaukiamas, nebegali eiti Tarybos pirmininko
ar Tarybos pirmininko pavaduotojo pareigi; del ligos arba mirsta
ir Tarybos kadencija yra nepasibaigusi, iki Tarybos kadencijos
pabaigos Tarybos nariai issirenka nauj$ Tarybos pirmininko ar
Tarybos pirmininko pavaduotojo.
12. Tarybos pirmininkas:
f— 12.1. organizuoja Tarybos darbo ir atsako uz jos veiklo;
12.2. saukia Tarybos posedzius, tvirtina posedziu darbotvark?

ir pirmininkauja posedziams;
12.3. skelbia balsavimo ir jo rezultatus;
12.4. sprendzia Tarybos nariu nusisalinimo klausim^.
13. Tarybos veiklos forma yra posedziai. Posedziai vyksta

Tarybos pirmininko nustatytu laiku ne reciau kaip karta per metu
ketvirti. Pirm^ji Tarybos posedi susaukia sveikatos apsaugos
ministras ne veliau kaip per 10 darbo dienu nuo Tarybos
personalines sudeties patvirtinimo.
14. Tarybos posedis gali buti susauktas, jeigu to praso ne
maziau kaip 5 Tarybos nariai arba Tarybos pirmininko iniciatyva.
15. Tarybos nariams apie posedi elektroniniu pastu ne veliau
kaip pries 5 darbo dienas pranesa Fondo administratoriaus
paskirtas Tarybos sekretorius. Kartu su pranesimu Tarybos nariams

jis pateikia posedzio darbotvarkes projekta ir medziago
numatomais svarstyti klausimais. Tarybos sekretorius nera Tarybos
narys.

16. Tarybos posedis laikomas teisetu, jeigu jame dalyvauja ne
maziau kaip du' trecdaliai Tarybos nariu-

(' 17. Visi sprendimai Tarybos posedyje priimami atviru
balsavimu. Sprendimas laikomas priimtu, jeigu uz ji balsavo
daugiau kaip puse visu Tarybos nariu- Balsams pasiskirscius po

lygiai, sprendimo lemia Tarybos pirmininko, o jeigu jis
nedalyvauja, - Tarybos pirmininko pavaduotojo balsas.
Nusisalinusiu Tarybos nariu balsai. neiskaitomi i posedzio kvorumo
ar balsavimo rezultatus.

18. Tarybos posedziu sprendimai iforminami posedziu
protokolais, kuriuos pasiraso Tarybos sekretorius ir Tarybos

pirmininkas, o jeigu jis nedalyvauja posedyje, - Tarybos
pirmininko pavaduotojas. Jeigu nesutinka su Tarybos sprendimu,

Tarybos narys turi teise pareiksti atskirojo nuomon?. Apie
atskirosios nuomones pareiskimo pazymima posedzio protokole.

Tarybos nariui pageidaujant, atskirojo nuomone jis gali isdestyti
rastu ir pateikti per vieno. dieno po posedzio. Rastu isdestyta
atskiroji nuomone pridedama prie posedzio -protokolo.

19. Tarybos narys, negalintis atvykti i posedi, apie tai ne
veliau kaip pries vieno darbo dieno iki Tarybos posedzio turi
pranesti Tarybos pirmininkui . arba Tarybos pirmininko
pavaduotojui, kai jis vadovauja Tarybos veiklai, jeigu nera
"Tarybos pirmininko. Tarybos narys, negalintis dalyvauti posedyje,
turi teise, susipazin^s su pateikta medziaga, is anksto rastu
balsuoti del kiekvieno posedzio darbotvarkes klausimo. Tarybos
nario balsavimas is anksto rastu iskaltomas i posedzio kvorumo ir
balsavimo rezultatus. Tarybos posedziuose balsavimui pateikiami

http://litlex.sam.lt/Litlex/LL.DLL?Tekstas=l?Id=203037&Zd=Valstybinio%2Bvisuo... 2015.12.30

NUTAR1MAS Nr. 1197, 2015.13.18. Del Valstybinio visuomenes sveikato... Tmklio puslapis 4 is 5

tik tie klausimai, kurie is anksto buvo pateikti Tarybos nariams
posedzio darbotvarkeje.
20. Tarybos posedziuose Tarybos kvietimu qali dalyvaum
ekspertai, Fondo administratoriaus atstovai ir kiti asmenys.
21. Taryb^ techniskai aptarnauja Fondo administratorius.
22. Tarybos sprendimai skelbiami Fondo administratoriaus
interneto

svetaineje.

,,

.

23. Fondo veiklos praejusiu metu ataskaica pateikiama

Lietuvos Respublikos Vyriausybei iki einamuju metu kovo 1 dienos.
Fondo veiklos ataskaitos skeibiamos Fondo administratoriaus

interneto tinklalapyje.

IV SKYRIUS
FONDO ADMINISTRATORIAUS KOMPETENCIJA
24. Fondo administratorius:
24.1. disponuoja Fondo lesomis ir tvarko jas pagal Tarybos
priimtus sprendimus finansuoti projektus,
24.2. vykdo Tarybos sprendimus;
24.3. parengia ir sudaro finansavimo sutartis su projektu

vykdytojais, Tarybai priemus sprendima skirti Fondo lesu
proiektui

igyvendinti;

,

24.4. sudaro su ekspertais sutartis del pro^ektu vertimmo,
24.5. kontroliuoja Fondo lesi4 naudojim^, tikrina, ar

tikslingai ir efektyviai naudojamos Fondo lesos;
24.6. Tarybos nustatyta tvarka atlieka projektu igyvendimmo
prieziurcu informuoja Taryb^ apie projektu vykdytojus, kurie
nesilaiko finansavimo sutarciu su projektu vykdytojais s^lygu, ir
teikia Tarybai siulymus nutraukti lesu skynma proiektui
igyvendinti;
.
,
24.7. sprendzia kitus su Fondo administravimu ir laryoos
darbo organizavimu susijusius klausimus. ...
25. Fondo administratorius, atlikdamas nustatytas .unkci^as,

turi teise Lietuvos Respublikos istatymu nustatyta tvarka Qauti
is valstybes ir savivaldybiu instituciju ir istaigu, kitu
istaigu, imoniu ir organizaciju informacij^, kurios reikia Fondo
administratoriaus funkcijoms atlikti.

V SKYRIUS
PROJEKTU VERTINIMAS
26. Taryba pati vertina projektus. _ _

27. Taryba gali kviesti ekspertus vertinti sudetingu/ dideles
apimties projektu, taip pat projektu, kuriems vertinti
specialiu ziniu- Ekspertai parenkami Lietuvos Respublikos viesiiju
pirkimit istatymo nustatyta tvarka* _ v .
2^~r'""Be'ndra""e"kspertarns per 'metus ismokama suma negali virsyci

20 procentu visu lesu, skirtu Fondui administruoti. ^
29'. EkSpertas, vadovaudamasis Tarybos nustatytais ^ projektu

atrankos kriterijais, ivertina projekta ir rastu pateikia Tarybai
isvad^. Eksperto isvada turi buti motyvuota. Kai projektu vertina

keli ekspertai, jie Tarybai pateikia viensi isvad^._Jeigu ekspertu
nuomones del projekto issiskiria, eksperto atskiroji nuomone
irasoma

i

isvada-

(W

.

.

.

.

30. Tarybos narys arba ekspertas privalo' nusisalmti nuo

projekto vertinimo, jeigu yra pagrindas manyti, kad jo
dalyvavimas vertinant projektus sukels interest konflikt^. Jeigu
Tarybos narys arba ekspertas nesilaiko sios nuostatos, Taryba

priima sprendima del ju nusalinimo vertinant kon recius
proj ektus.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS .
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31. Tarybos sprendiraai skundziami Lietuvos Respublikos
administracinii} byli} teisenos iststymo nustatyta tvarka.

Daugiau ieskomu zodziu tekste nera
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