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Asociacijos nariai (nuo 2017-04-13):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakultetas
Lietuvos sporto universitetas
VšĮ Kauno kolegija
Lietuvos gydytojų sąjunga
Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos
ministerijos
Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Anykščių rajono savialadybės visuomenės sveikatos biuras
Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Advokatų kontora “Bajorienė, Čelkis ir partneriai”

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. Advokatų kontora TGS Baltic

Asociacijos Taryba (2016-05-18)
Įstatų: 4.17. p. „Tarybą 3 metų laikotarpiui renka ir atšaukia Suvažiavimas.“
4.19. p. „Tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.“
Eil. Nr. Vardas, pavardė

Atstovaujama organizacija

1.

Ramunė Kalėdienė

Tarybos pirmininkė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos
(Prezidentė)
akademijos Visuomenės sveikatos fakultetas

2.

Rosita Marija Balčienė

Tarybos narė
(Viceprezidentė)

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros
laboratorija

3.

Orina Ivanauskienė

Tarybos narė
(Viceprezidentė)

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie
sveikatos apsaugos ministerijos

4.

Danguolė Avižiuvienė

Tarybos narė

Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras

5.

Julius Dovydaitis

Tarybos narys

Kauno kolegija

6.

Virginija Lukšienė

Tarybos narė

Lietuvos gydytojų sąjunga

7.

Paulius Čelkis

Tarybos narys

Advokatų kontora „Bajorienė, Čelkis, Kalinauskas ir
partneriai"

8.

Laura Balsienė

Tarybos narė

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Asociacijos Revizijos komisija

• Revizijos komisiją sudaro trys Asociacijos narių
atstovai: pirmininkas – Viktoras Lebedžinskas ir du kiti
nariai – Ilona Lenčiauskienė ir Lina Pagalienė (2018-04-19
XIV Asociacijos suvažiavimo protokolo Nr. S-8 nutarimas)

* Įstatų 5.4. p. Revizijos komisija, kontroliuodama Asociacijos lėšų
ir pajamų naudojimą, privalo:
5.4.1.p. ne rečiau kaip vieną kartą per metus patikrinti Asociacijos
finansinę atskaitomybę...

Veikla
• Asociacijos Suvažiavimas
• Du Asociacijos Tarybos narių posėdžiai

2018 m. balandžio 19 d. Asociacijos XIV Suvažiavimas
DARBOTVARKĖ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
Suvažiavimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
Asociacijos Prezidento praėjusių finansinių metų veiklos ataskaita (Įstatų 4.13.3. punktas)
Asociacijos Revizijos komisijos pirmininko pranešimas (finansinė ataskaita). Asociacijos metinės finansinės
atskaitomybės tvirtinimas (Įstatų 4.2.5 punktas)
Asociacijos Revizijos komisijos rinkimai
Einamieji klausimai.

NUTARTA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Balsų skaičiavimo komisijos narėmis išrinkti Danguolę Avižiuvienę ir Viktorą Lebedžinską.
Suvažiavimo pirmininke išrinkti Asociacijos prezidentę Ramunę Kalėdienę. Suvažiavimo sekretore išrinkti Oriną
Ivanauskienę.
Pritarti Asociacijos prezidento praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitai.
Patvirtinti Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę.
Revizijos komisiją sudaryti iš trijų Asociacijos narių atstovų: Pirmininkas – Viktoras Lebedžinskas ir du kiti nariai –
Ilona Lenčiauskienė ir Lina Pagalienė.
Asociacijos tinklalapyje pateikti skyrelį, kuriame galima būtų pasidalinti idėjomis bei vykdomais projektais, ieškant
partnerių.
Iki 2018 m. birželio 1 d. parengti raštą Lietuvos Respublikos seimui ir Sveikatos apsaugos ministerijai, siūlant
teisiškai reglamentuoti tarpžinybinius veiksmus radus neaiškios kilmės radinį, aiškiai išdėstant institucijų veiksmų
algoritmą ir nustatant institucijų funkcijas.

2018-04-19 Asociacijos Tarybos narių posėdis
(protokolas Nr. T-16)
SVARSTYTA:
1.Dėl Tarybos narių keliamų klausimų:
1.1. Veiklos tęstinumas. Visuomenės sveikatos specialistų nominacijos (apdovanojimai) konferencijų metu.
1.2. Dėl nario mokesčio sumokėjimo. Kokiais dokumentais remiantis gali būti pripažintas stojamųjų nario įnašų
ir nario mokesčių sumokėjimas?

NUTARTA:
1.1. Pritarti visuomenės sveikatos specialistų nominacijoms (apdovanojimams) konferencijų metu, pagal
nustatytus kriterijus ir iki š.m. gegužės 20 d. peržiūrėti ir atnaujinti konkurso nuostatus bei informaciją apie
konkursą paskelbti š. m. birželio 15 d.
1.2. Asociacijos nario ir stojamąjį mokestį, nustatytą 2015 m. balandžio 29 d. Lietuvos visuomenės asociacijos
IX suvažiavime (suvažiavimo protokolas Nr. S-4), kiekvienas narys turi sumokėti pagal pateiktus „Asociacijos
nario mokesčio X m. mokėjimo pranešimus“. (Vadovaujantis VMI dokumentais (LRS PMĮ 29 str. 1 d.) gali būti
pripažintas stojamųjų nario įnašų ir nario mokesčių sumokėjimas. Renkant narių stojamuosius įnašus ir narių
mokesčius specialūs apskaitos dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros) neišrašomi).

2018-12-19 Asociacijos Tarybos
narių posėdis
(protokolas Nr. T-17)

SVARSTYTA:
Einamieji klausimai:
1. Dėl teikimo nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos
darbuotojo vardui.
2. Dėl Asociacijos reprezentacinės veiklos priemonių.
3. Dėl 2019 m. Asociacijos suvažiavimo vietos ir datos.
NUTARTA:
1.1. Iki 2019-01-25 siūlyti Asociacijos narių atstovų kandidatūras dėl
nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardo suteikimo.
1.1. Iki 2019-02-04 raštu pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai siūlymą,
dėl Nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardo
suteikimo, pasiūlytiems Asociacijos narių atstovams.
2. Per 2019 m. I pusmetį parengti ir įsigyti Asociaciją reprezentuojančią
priemonę.
3. 2019-03-27 organizuoti Asociacijos suvažiavimą Šakių rajone.

Partneriai/kitų Asociacijų narys
• Lietuvos fizinio aktyvumo ir sveikatos
asociacija http://www.lfasa.lt

• Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės
koalicija http://koalicija.org
• EUPHA (European Public Health Association)
http://www.eupha.org

• Lietuvos fizinio aktyvumo ir sveikatos
asociacija
Vadovaujantis LFASA įstatais ir jos narių susirinkimo metu (2018- 11- 08) priimtu nutarimu, 2019 m. sausio vasario mėn. yra planuojamas visuotinis asociacijos narių susirinkimas, kurio metu bus renkama Asociacijos
Valdyba, Revizoriaus ir Prezidentas. 2018-11-12 kreiptąsi į LVSA, prašant patvirtinti Lietuvos visuomenės
sveikatos asociacijos tolesnį dalyvavimą / narystę LFASA veikloje iki š.m. gruodžio mėn. 10 d.
Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija, atsižvelgdama į 2018-11-12 Lietuvos fizinio aktyvumo ir sveikatos asociacijos raštą Nr.
2018-11/04 „Dėl tolesnio dalyvavimo Lietuvos fizinio aktyvumo ir sveikatos asociacijos veikloje“ pritaria Lietuvos visuomenės
sveikatos asociacijos (toliau – Asociacijos) dalyvavime tolesnėje Lietuvos fizinio aktyvumo ir sveikatos asociacijos veikloje ir
deleguoja atstovauti Asociaciją, jos viceprezidentę Orina Ivanauskienę.

• Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės
koalicija
2018 m. balandžio 23-24 dienomis vyko elektroninis NTAKK suvažiavimas

EUPHA, WFPHA
Tarptautinis bendradarbiavimas
•

•

•
•

Iki 2018-05-13 atsiliepta į WFPHA(Pasaulio visuomenės sveikatos asociacijų federacijos)
kvietimą „A CALL FOR ACTION ON ANTIMICROBIAL RESISTANCE“ (WFPHA International
Global Health & Antimicrobial Resistance workshop) pasirašyti.
2018 m. gegužės 7-20 dienomis dalyvauta balsuojant WFPHA (Pasaulio visuomenės
sveikatos asociacijų federacijos) prezidento ir tarybos rinkimuose:
http://www.wfpha.org/about-us-wfpha/general-assembly
2018-10-12 pateikta nuomonė dėl Asociacijos veiklų, vertinant Lietuvos visuomenės
rodiklius ir straipsnius (Overview of public health indicators and publications).
Kasmet mokamas nario mokestis, dalyvaujama mokslinio komiteto veikloje, Vykdomosios
tarybos veikloje ir konferencijose.

Raštai
• Gauti – 8 (iš jų 4 dėl pastabų ir pasiūlymų įstatymų projektams)
• Išsiųsti – 13 (iš jų 1 inicijuotas siūlymas: Lietuvos Respublikos
seimui ir Sveikatos apsaugos ministerijai, siūlant teisiškai
reglamentuoti tarpžinybinius veiksmus radus neaiškios kilmės
radinį, aiškiai išdėstant institucijų veiksmų algoritmą ir
nustatant institucijų funkcijas).

Adresatai: LRS Sveikatos reikalų komitetas; Lietuvos Respublikos seimo
kanceliarija; HI; LR Finansų, LR Energetikos, LR Sveikatos apsaugos ir LR Švietimo ir
mokslo ministerijos; Lietuvos fizinio aktyvumo ir sveikatos asociacija

Atstovavimas
Nuo 2014 m. – Asociacija 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos stebėsenos Komiteto narys (Asociacijos du narių atstovai: Rosita Marija Balčienė ir
Paulius Čelkis):
• 2018-02-22 posėdis. Komitetui tvirtinti teikta posėdžio medžiaga patalpinta 2014-2020 m.
Europos Sąjungos fondų struktūrinių fondų svetainėje adresu:
https://www.esinvesticijos.lt/lt/renginiai/20142020-metu-europos-sajungos-fonduinvesticiju-veiksmu-programos-stebesenos-komiteto-posedis-21
• 2018-05-03 posėdis. SAM pristatė projekto ,,Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos
netolygumų mažinimo srityje“ atrankos kriterijus.
• 2018-06-12 posėdis
• 2018-11-29 posėdis. Teiktas SAM pasiūlymas perskirstyti lėšas 6,8 mlj. eurų ir juos atiduoti
ŠMM, kartu su projektų vykdymu dėl rezidentų pakopinio mokymo.
•

Iki 2019-12-13 derintas Vyriausybės kanclerio įsakymo „Dėl 2021–2030 m. nacionalinės
pažangos programos rengimo koordinavimo komisijos sudarymo“ projektas, patvirtinant
tuos pačius Asociacijos atstovus minėtoje komisijoje.

Renginiai
2019 m. spalio 9 d. Kaune, III-osios Nacionalinės visuomenės
sveikatos konferencijos „Šimtmečio Lietuva – šimtmečio visuomenės
sveikata“ metu, vyko „Metų visuomenės sveikatos lyderis“
apdovanojimo įteikimo ceremonija.

„Metų visuomenės sveikatos lyderis 2018“ nominanto
diplomas ir nominacijos prizas, kurį kūrė bei pagamino
meninio stiklo studija UAB “Glasremis”, įteiktas Kauno rajono
mero visuomeniniam patarėjui Romualdui Žekui.

Asociacijos iniciatyva į Septynioliktosios Lietuvos
Respublikos vyriausybės programą, patvirtintą
2016 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos seimo
nutarimu Nr. XIII-82 „ Dėl Lietuvos Respublikos
vyriausybės programos“ buvo įtraukta priemonė,
kaip viena iš prioritetinių visuomenės sveikatos
sričių: „Vykdyti pavojingų cheminių medžiagų
žmogaus biologinėse terpėse stebėseną, atliekant
sunkiųjų metalų, mikroelementų, jų biologinių
žymenų, patvariųjų organinių teršalų ekspozicijos
tyrimą Lietuvos gyventojų biologinėse terpėse,
dalyvaujant Europos Sąjungos programose“.
Susitikimo metu Eurokomisaras V. P. Andriukaitis
domėjosi kaip Lietuvos institucijoms sekasi
dalyvauti Jungtinėje programoje, ar yra pažanga
žmogaus biologinės terpės stebėsenos srityje
bei kokios pagrindinės problemos.
Asociacijos iniciatyva buvo atkreiptas Lietuvos
valdžios institucijų dėmesys į žmogaus biologinę
stebėseną, kuri yra viena iš pagrindinių
visuomenės sveikatos priemonių visoje Europos
Sąjungoje.

2018 m. kovo 9 d. Nacionalinėje visuomenės sveikatos
priežiūros laboratorijoje įvyko Eurokomisaro Vytenio
Povilo Andriukaičio ir Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro Aurelijaus Verygos susitikimas.

• 2018 m. kovo 23 d. dalyvauta Europos Parlamento
biuro Lietuvoje rengtoje diskusijoje „Produktai
bendrojoje ES rinkoje: vienodai saugūs ir kokybiški
visiems?“.
Svarstytas klausimas:
Šiuo metu tiek Europos Sąjungos institucijose, tiek valstybėse
narėse svarstomas dvejopos produktų kokybės klausimas. Kai
kurių produktų tyrimai parodė, kad to paties ženklo ir
analogiškai supakuotų produktų sudėtis skiriasi. Gamintojai
argumentuoja, jog kokybė nenukenčia, produktai saugūs vartoti,
o skirtumai atsiranda atsižvelgus į vietinių gyventojų skonio
preferencijas, perkamąją galią ir vietinės žaliavos naudojimą.

2018 m. lapkričio 20 d. Kaune
Kasmet, lapkričio 18 d.
pažymima Europos supratimo apie
antibiotikus diena.
Dalyvauta organizuojant mokslinępraktinę konferenciją „Inovatyvūs
tyrimai – tinkamo antibiotikų
vartojimo prielaida“, skirtą šeimos
ir kitų specialybių gydytojams,
slaugytojams, visuomenės
sveikatos priežiūros specialistams,
vaistininkams.
Konferencijos dalyvių – 120.

Asociacijos tinklalapis: http://www.lvsa.lt/

Asociacijos veiklos kryptys
• Aktyviai dalyvauti LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto ekspertinėje
veikloje, svarstant su visuomenės sveikata susijusius klausimus.
• Stiprinti ryšius su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, tęsti
tarptautinį bendradarbiavimą su EUPHA ir WFPHA.
• Plėtoti bendradarbiavimą su Savivaldybių Visuomenės Sveikatos Biurų
Asociacija, inicijuojant bendras veiklas.

Numatomi tarptautiniai ir tarpinstituciniai renginiai 2019 m.:
• 2019 m. spalio mėn. dalyvauti organizuojant LSMU VSF IV-ąją Nacionalinę
mokslinę-praktinę visuomenės sveikatos konferenciją Kaune, jos metu
organizuoti „Metų visuomenės sveikatos lyderis“ apdovanojimo įteikimo
ceremoniją.
• Dalyvauti EUPHA konferencijoje bei kitose EUPHA bei WFPHA veiklose.

Ačiū už bendradarbiavimą ir
iniciatyvas!

