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SuvaZiavimas ivyko 201 1 -04-13.
SuvaZiavi uo pirmininkas (Asociaci j os Prezi dentas) - Ramune Kal ediene.
SuvaZiavimo sekretorius - Orina lvanauskiend.

SuvaZiavime dalyvauja 10 Asociacijos nariq atstovai. turintys sprendZiamojo balso teisE, i5
15. Sur.'aZiar,'ime dalyvavusir,l Asociacijos nariq s4raSas pridedamas prie protokolo.

Apie SuvaZiavimo suSaukim4 visi Asociacijos nariai buvo informuoti Asociacijos fstatq
nustatyta tvarka.

Asociacijos narill kvommas. reihalingas sprendimams priimti. 1,ra.

l]arlrot varke:
1. Balsq skaidiavirno komisijos rinkimai.
2. SLrvaZiavimo pirmir.rir.rko ir sekretoriaus rinkimai.
i. Asociacijos Prezidento praejusitl finansinill metrl veiklos ataskaita (istatt14.13.3. punktas)
4. Asociacijos Revizijos komisiios pirmininko prane5imas (finansine ataskaita). Asociacijos

netines f-rnansines atskaitoml,bes tvirtinimas ( {statq 21.2.5 punktas)
5. Asociacijos Revizijos komisiios rinkimai
6. Einamieji klausirnai: Asociacijos Tarybos pasiulymas (2016-05-18 Tarl'bos posedZio

protokolas Nr'. T-11) analizei - Lietuvos higienistq ir epidemiologul sEjr-rngos nar)'ste Asociacijoje
(f statq 4.13.7 . punlitas).

1. SVARSTYTA. Balsu sl<aidiavimo komisijos rir-rkimai.
R. Kaiediene: sir"rlon'ia i baisq sliaidiavirno liomisij4 itraukti Danguolg AviZiuvienE ir

Virginrj4 LukSienE.
Silloma Asociacijos nariarns balsuoti del pasitrlytos balsq skaidiavirno komisijos sudeties.
Balsavin"ras clel Dangr-roles AviZiuvienes ir Virginijos Lukiienes iSrinkimo i balsr-1

skuii'iar inro Loniisi.ia.
..Lrz'' 10.

..PricS" (:).

NLITAI{TA: Balst1 skaidiavimo kornisijos naremis iSrinkti DangLrolg AviZiuvieng ir
Virginijq LtrkSienE.

2. SVARS'fYTA. Sr,ivaZial,imo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
D. AviZiuviene: si[loma, kad Asociacijos Prezidente Ramune Kalediene bDtr] iSrinkta

SuvaZiavimo pin'nininke.
R.Kalediene: siarloma SuvaZia'n,imo sekretore iSrinkti Orin4lvanauskiene.
R. Kalediene: si[lon"ia balsr-roti del Sr-rvaZiavimo pirmininko ir sekretoriaus.
Balsavimas del si[1ymo SuvaZiavimo pirmininke iSrinkti Ramung Kaledienq:
,.u2" - 10.

.,PrieS" - 0.

Balsavimas del siurl-vmo SuvaZiavitno sekretore iSrinkti Orina Ivanauskiene:
..u2" - 10.

..PrieS" 0.
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NT-ITARTA:
1. SuvaZiavimo pirmininke iSrinkti Asociacijos prezidentg Ramr:nE KaledienE.
2. SuvaZiavimo sekretore iSrinkti Orin4 Ivanauskieng.

3. SVARS'|YTA. Asociacijos prezidento praejusiq linansiniq metq veiklos ataskaita.
R. Kalediene pristate Asociacijos prezidento praejr-rsiq finansinitl metq veiklos ataskait4

(ataskaita pridedama). Klausimq ir pastabq del pristatvtos ataskaitos nebuvo pateikta. Be 2016
nretais atlilttq darbq, aptartos Asociacijos veiklos gerinimo gaires bei prioritetines kryptys.
Numatr,ta akt1,r,i:ri dzrlr,vauti LR Seimo Sveikatos reikalq kon-riteto ekspertineje veiklo.ie, svarstant
sLr visr"tomenes sr,'eikata susijursius klausimus, stiprinti rySius su kitomis nev.vriausybinemis
organizacijomis. t.y. Asociacijos partneriais - Lietuvos fizinio aktyvumo ir sveikatos asociacija
(LFASA) bei Nacionaline tabako ir alkoholio kontroles koalicija (NTAKK) bei tgsti tarptautini
bendradarbiavim4 stt Europos visuomenes sveikatos asociacija (EUPHA) ir Pasaulio visuomenes
sveikatos f-ederacija (WFPHA). Pletoti bendradarbiavim4 su Savivaldybiq visuomends sveikatos
biurLl asociacija (SVSBA). inicijuojant ber-rdras veiklas bei toliau atstovauti ir dalyvauti 2014-2020
metrl Europos Sqjungos fondtl investicijq veiksmq programos stebdsenos Komitete.

R. Kalediene pasille balsuoti del pateiktos 2016 m. veiklos ataskaitos.
Balsavimas del pritarimo Asociacijos Prezidento praejusiq finansiniq metq veiklos

atashaitai:

..u2" - 10.

..PrieS" 0.

NtiTARTA. Pritarti Asociacijos prezidento praejusiu finansiniq metr.l r,eiklos ataskaitai.

4. SVARSTYTA. Asociacijos lxetine finansine atskaitoml,'be.
R. Kalediene pristate. kad Reviziios kornisij4 sudaro tr1's Asociacijos nariu atstor,ai:

pirminir-rkas - Giedlius Narilinas ir du hiti nariai - Giedre Zilinskaite ir Andrejus Rudanor,'as (2016-
05- 1 8 neeilinio Xll Asociacijos suvaZiavimo protokolo Nr. S-6 nr"rtarimas). Vadovauiantis
Asociacijos istatq 4.2.5 punktu. tr-rri b[ti tvirtinama Asociacijos metine finansine atskaitomybe.
Revizijos komisija, kontroiiuodama Asociacijos le5q ir pajamr-1 naudojim4, privalo r.re rediar-r kaip
vienq kart4 per metus patikrinti Asociacijos finansir-rE atskaitomybg.

G.Zilinskaite pristate Asociacijos finansines atskaitomybes patikrinimo rezultatus: 2016
metq pradZioje Asociacijos leSr-1 likutis - 909,98 Eurai. {siskolinimas uZ nario mokestf 2016 metq
pabaigo.ie -- 655,85 Eurai. nesumokejE SeSi Asociacijos nariai. Gautas f-rnansavimas per 2016 metus
- 863.19 Eurai (8,+0,0 Eurq nario mokestis ir 23.19 eurai i5 2 proc. paramos). 2016 m. Asociacijos
veiklos s4naudas sudaro 1295.04 Eurus (mokestis r"rZ banko paslaugas; renginiq organizavimo
iSlaidos (suvaZiavirno" tary'bos posedZiil. konfbrencijos); nario moliestis (ELrropian Public Health
Association, Lietuvos fizinio aktvvumo ir sveikatos asociacijai) ir kt.). Asociacijos piniginiq lesq
iiktrtis 2016 mettp pabaigoje - 913.\2 Eurai. Klausimq ir pastabq del pristatl,ttl finansir.res
atskaitornybes patikrinimo rezultatrl nebuvo pateikta.

R. Kaledielte pasi[le balsr-roti del Asociacijos metines finansines atskaitorll,bes.
Balsavimas del Asociaci j os metines finansines atskaitomybes tvirtinimo:
..Llz" 10.

..1'r'reS" - 0.

NUTARTA. Patvirtinti Asociacijos metinq finansinq atskaitomybg.

5. SVARSTYTA. Revizijos komisijos rinkimai.
O.lvanar-rskiene: Si[loma at5aukti esamE revizijos komisij4.
Baisavimas del siltlymo at5aukti esam4 revizijos komisij4:
..u2" - 10.

..PrieS" - 0.
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R. Kalediene: AtsiZvelgiant i tai, kad revizijos komisijos narys negali b[ti tarybos nariu
(fstatrl 5.3 punktas), balsuokime del si[lymo rinkti 1 nauj4 revizijos komisij4 Siuos Asociacijos
narius: Viktorq LebedZinsk4. Giedrg ZilinskaitE ir Red4 Zaromslytg. Revizijos komisijos
pi rr-n i ninku iSrenkant ViktorE LebedZinsk4.

."u2" - 10.

..PrieS" - 0.

NUTARTA: Revizijos komisij4 sudaryti i5 trrjq Asociacijos narirl atstovq: Pirmininkas -
Viktoras LebedZinskas ir du kiti nariai - Giedre Zilinskaite ir Recla Zaromskyte.

6. SVARSTYTA. Asociacijos Tar.vbos pasifilymas (2016-05-18 Tarybos posedZio
protokolas Nr. 'l'-11) analizci - I-ietuvos higienistq ir epiclemiologrl s4.ir-rngos nar,vste Asociacijoje
(lstatLr 1.13.7 . pLrnktas).

O. Ivanar-rskiene supaZindino su Asociacijos Tarybos pateiktu pasifilymu analizei, del
Lietuvos higienistq ir epidemiologq sijungos narystes Asociacijoje, nes isiskolinimas uZ nario
nrokesti 2016 rn. pabaigoje - 235.85 Eurai (uZ 2073,2014,2075,2016 m.). Del narystes
Asociaciioie Sis klausimas jau buvo svarstomas tris kartus: 2015-12-15 Asociacijos Tarybos nariq
posed2io metu NUTARTA: Informuoti raStu (registruotu laiSku) Lietuvos higienistq ir'
epideuiologq s4jLrnga apie Salinimtl i5 Asociacijos. 216-03-23 Asociacijos Tarybos nariq poseclZio
metu NUTARTA: Aptarti Lietuvos higienistq ir epiderniologq sqfungos narystes klausimq
sr.rsitikinio su Nacionalinio visuomenes sveikatos centro direktoriumi metu ir kitame Asociaciios
Tarybos narir-1 posedl,ie priirnti sprendim4.2016-05-18 Asociacijos Tarybos nariq posedZio metr-r

NUTARTA: Atideti Lietuvos higienisttl ir epidemiologq s4jungos narystes klaursimo svarstym4 iki
sekandio Asociaciios sur''aZiavimo. Lietuvos higienistq ir epidemiologq s4jungai visi iSsiqsti
registruoti laiSliai (adresr-r Kalvarijq g. 153. Vilnius). t.y. raStas del pa5alinimo i5 Asociacijos narirl.
kvietimai dalvr"auti Asociacijos SLn'aZiavintuose ir Tarl,bos poseclZiuose. \rra sugriZe Asociacijai.
neatsiemus jr-1paSte per siur-rtos saugo-jinro temriuq.

R. Kalediend: AtsiZvelgiant j Asociacijos Tarybos r-rariq keliam4 klaursima bei sisteminga
istalul paZeicline.iim4. tebesitEsiantf c'laurgiar-r kaip tre.jus metus. pasille 2017-04-13 Asociacijos
Tarybos posedZio metu priimti sprendim4 del Lietuvos higienistq ir epiderniologu sqjungos
paSll inirno iS Asociacijos.

Balsavimas del Lietuvos higienistq ir epidemiologq s4ir-rngos Salinimo i5 Asociacijos. istatu
nustat.vta tvarka" sprendimo priemimo Asociacij os Tarybos posedl,j e :

,.u2" --- 10.

..Prie5" - 0.

NL-ITARTA: 2011-04-1t3 Asociacijos Tarybos posedZio metu priimti sprendim4 del LietLrvos
higienisttl ir epidemiologLl sqiungos paialinimo i5 Asociacijos.

PosedZio pinnirrinhe

PoseclZio sekretori

Kaledicnё

Orina Ir.anauskiene


