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Asociacijos nariai (nuo 2019-03-27):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

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 TGS Baltic

Asociacijos Taryba (2019-03-27)
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.

Viktoras Lebedžinskas

Tarybos narys

Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras

7.

Rokas Kazakevičius

Tarybos narys

Advokatų kontora TGS Baltic

8.

Gerda Kuzmarskienė

Tarybos narė

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras

Asociacijos Revizijos komisija

• Revizijos komisiją sudaro trys Asociacijos narių
atstovai: pirmininkė – Virginija Lukšienė ir du kiti
nariai – Ilona Lenčiauskienė ir Lina Pagalienė (2019-04-08
XV Asociacijos suvažiavimo protokolo Nr. S-9 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...

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 visuomenės sveikatos asociacijos
2019 m. finansinių metų veiklos ataskaita
2020-06-17 buvo pristatyta nuotoliniu būdu

2019 m. kovo 27 d. Asociacijos XV Suvažiavimas
DARBOTVARKĖ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
Suvažiavimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
Asociacijos Prezidento praėjusių finansinių metų veiklos ataskaita.
Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė.
Asociacijos Prezidento rinkimai.
Asociacijos Tarybos rinkimai
Asociacijos Revizijos komisijos rinkimai
Asociacijos narių stojamojo ir metinio mokesčio dydžiai, jų mokėjimo tvarka
Einamieji klausimai (2021–2030 metų Nacionalinės pažangos programos (diskusijų medžiaga), 2019 m. tymų protrūkis šalyje ir kt.).

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

Balsų skaičiavimo komisijos narėmis išrinkti Iloną Lenčiauskienę ir Kristiną Visagurskienę.
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.
Asociacijos Prezidente vienbalsiai išrinkti Ramunę Kalėdienę.
Asociacijos tarybą sudaryti iš aštuonių Asociacijos narių atstovų: Asociacijos Tarybos pirmininkė - Ramunė Kalėdienė ir kiti Tarybos nariai - Orina Ivanauskienė, Rosita
Marija Balčienė, Julius Dovydaitis, Danguolė Avižiuvienė, Viktoras Lebedžinskas, Rokas Kazakevičius ir Gerda Kuzmarskienė.
Revizijos komisiją sudaryti iš trijų Asociacijos narių atstovų: Pirmininkė –Virginija Lukšienė ir du kiti nariai – Ilona Lenčiauskienė ir Lina Pagalienė.

8.
Nustatyti 150 Eurų stojamąjį į Asociaciją ir 100 Eurų metinį Asociacijos nario mokesčių dydžius.
9.1. Pateikti pastabas ir pasiūlymus 2021–2030 metų Nacionalinės pažangos programos visuomenės sveikatos uždaviniams pagal paklausimą.
9.2. Parengti ir pateikti Lietuvos savivaldybių asociacijai raštą, dėl profilaktiniais skiepais valdomų užkrečiamųjų ligų prevencijos.
9.3. Kasmet balandžio 27 d. minint Medicinos darbuotojų dieną, Kauno miesto savivaldybė ir Lietuvos gydytojų sąjungos Kauno filialas organizuoja
tradicinį renginį, skirtą geriausiems Kauno miesto medicinos darbuotojams pagerbti. Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos
skyriui ne vėliau kaip iki 2019 m. balandžio 11 d. galima siūlyti kandidatūras. Atkreiptas dėmesys, kad į „Metų medicinos darbuotojo“ nominaciją gali
pretenduoti ir visuomenės sveikatos specialistai.

2019-03-27 Asociacijos Tarybos narių posėdis
(protokolas Nr. T-18)
SVARSTYTA:
Darbotvarkė:
1. Dėl Asociacijos viceprezidento (ų) rinkimų.
2. Einamieji klausimai (viceprezidento įgaliojimai, Asociacijos narių įsiskolinimai).

NUTARTA:
1. Viceprezidentėmis išrinkti Oriną Ivanauskienę ir Rositą Mariją Balčienę.
2.1. Prezidentui nesant, jo funkcijas laikinai vykdyti gali Prezidento sprendimu paskirtas viceprezidentas.
2.2. Nepritarti Asociacijos nario - Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos, pašalinimui iš Asociacijos,
nesumokėjus Asociacijos nario mokesčių už du metus. Tai laikyti nesistemingu pažeidimu, nes dar nepraėjo
treji metai, kad įstatai būtų pažeisti daugiau kaip du kartus.

2019-12-18 vyko
Asociacijos Tarybos narių
išplėstinis posėdis, kurio metu
organizuotas seminaras antimikrobinio atsparumo
tema, pristatant Kauno apskrities antimikrobinio
atsparumo valdymo grupės veiklą bei aptariant
antimikrobinio atsparumo problemas ir aktualijas.

EUPHA, WFPHA
Tarptautinis bendradarbiavimas
2019 m. gegužės 13-17 dienomis EUPHA organizavo Europos visuomenės
sveikatos savaitę
2019-05-15 LVSA, kartu su Kauno apskrities antimikrobinio atsparumo valdymo grupe
organizavo mokslinę-praktinę konferenciją, tema „Antimikrobinio atsparumo problema
ir sprendimo būdai ligoninėse“
Informacija apie konferenciją, vykstančią Kaune, buvo paskelbta Europos visuomenės
sveikatos asociacijos interneto svetainėje prie Europos visuomenės sveikatos savaitės
renginių, adresu https://eupha.org/euphw_page.php?c=LT

Į konferenciją susirinko beveik 100 įvairių specialybių gydytojų, slaugytojų, visuomenės
sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių Kauno apskrities ligoninėse

Trys stendiniai pranešimai:

﴾

Greitieji testai padės sumažinti betikslį antibiotikų vartojimą

﴾

„X“ vaistinių tinklo farmacijos specialistų antibiotikų vartojimo, sergant ūminėmis
viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir elgsenos susijusios su savigyda ir
profesine veikla

﴾

Visuomenės sveikatos problema – savigyda antibiotikais

Raštai
• Gauti – 9 (iš jų 3 dėl pastabų ir pasiūlymų įstatymų projektams)
• Išsiųsti – 26 (iš jų 1 teiktas siūlymas: Lietuvos Respublikos
Sveikatos apsaugos ministerijai ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarijai, dėl 2021-2030 metų nacionalinės pažangos
programos rengimo, dėl 6 strateginio tikslo „Gerinti asmens ir visuomenės sveikatą“
aprašymo, siūlomiems uždaviniams, jų aprašymui ir poveikio rodikliams, pagal pateiktą
pasiūlymų pateikimo formą. Taip pat teikėme papildymus strateginių tikslų sąsajoms su
3 darnaus vystymosi principais.

Adresatai: LR Seimo Sveikatos reikalų komitetas; LR Sveikatos apsaugos
ministerija; Lietuvos savivaldybių asociacija

Atstovavimas
Nuo 2014 m. – Asociacija 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos stebėsenos Komiteto narys (Asociacijos narių atstovė: Rosita Marija Balčienė):
•

2019-01-31 posėdis. 2019 m.

•

2019-04-09 Lietuvoje vyko aukšto lygio Europos komisijos vadovų vizitas, vadovaujamas p. Normunds Popens, EK

didžiausios investicijos numatytos į pokyčius strateginėse kryptyse. Taip pat
vyksta pasirengimas „post 2020“, dėmesys paramai regionuose (7 prioritetas). Didžiausias dėmesys strateginei
reformai, todėl joje irgi aktyviai dalyvaus ES fondai.
regioninės ir miestų politikos generalinio direktoriaus pavaduotojo. Ta proga Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje
organizavo renginį, kurio metu EK pateikė rezultatus apie Lietuvos pasiekimus įgyvendinant tai kas buvo numatyta
bei pateikė Lietuvai gairių projektą sekančiam laikotarpiui.

•

2019-04-19 posėdis.

•

2019-07-02 pateikti siūlymai dėl ES struktūrinių fondų investicijų sveikatos srityje 2021-2027 m.

•

2019-10-09 posėdis. Buvo svarstomi 2014-2025 m.Lietuvos sveikatos strategijos pakeitimai.

Pristatytas Komisijos darbo reglamentas, 2021–2030 metų nacionalinės pažangos
programos (toliau – NPP) rengimo planas ir siūlomi nustatyti NPP strateginiai tikslai, atspindintys pokyčius, kurių bus
siekiama per artimiausius 10 metų visose viešosios politikos srityse, siekiant užtikrinti ilgalaikę šalies ekonominę ir
socialinę pažangą.

Renginiai
2019 m. gegužės 23 d. Vilniuje vyko Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos, atsakingos už
Europos Sąjungos (ES) struktūrinių ir investicinių
fondų valdymą ir vertinimą, organizuojamas
renginys, skirtas vertinimo gebėjimams stiprinti.
Renginio tikslas – kurti tarptautinę platformą, skirtą
pasidalinti geriausiomis idėjomis ir praktikomis,
skatinančią tinklaveiką ir abipusį mokymąsi.
Pirmąją renginio dieną vyko 8-oji tarptautinė
vertinimo konferencija „Vertinimas po 2020 m.:
evoliucija ar revoliucija?", kurioje dalyvavo ir LVSA
atstovas.

Renginiai
2019 m. gruodžio 4 d. Kaune, IV-osios Nacionalinės visuomenės
sveikatos konferencijos „Visuomenės sveikata gerovės valstybei “
metu, vyko „Metų visuomenės sveikatos lyderis“ apdovanojimo
įteikimo ceremonija
„Metų visuomenės sveikatos lyderis 2019“ nominanto
diplomas ir nominacijos prizas, kurį kūrė bei pagamino
meninio stiklo studija UAB “Glasremis”, įteiktas Nacionalinės

visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Sveikatos
rizikos veiksnių vertinimo skyriaus vedėjo pavaduotojui
Algirdui Keblui

• 2019 m. rugsėjo 19 d. Seimo Konstitucijos
salėje, Sveikatos apsaugos ministerijos ir
Lietuvos priklausomybės ligų instituto
organizuotoje konferencijoje „Priklausomybės
ligos: dabarties situacija ir perspektyvos
ateityje“ dalyvavo ir LVSA atstovas.

• Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos
2020 m. finansinių metų veiklos ataskaita

Renginiai
2020 sausio 24 d. Vilniuje, vyko Vilniaus miesto
savivaldybės organizuota apdovanojimų Šv.
Kristoforo statulėlėmis ceremonija, kurioje
dalyvavo ir Asociacijos atstovai.

Renginiai
2020 m. spalio 7 d. Kaune, V-osios Nacionalinės visuomenės
sveikatos konferencijos „ Lietuva ir COVID-19: patirtys, pamokos ir
perspektyvos“ metu, vyko „Metų visuomenės sveikatos lyderis“
apdovanojimo įteikimo ceremonija

„Metų visuomenės sveikatos lyderis 2020“

nominanto diplomas ir nominacijos prizas, kurį
kūrė bei pagamino meninio stiklo studija UAB
“Glasremis”, už lyderystę COVID-19 ligos
pandemijos metu atiteko Nacionaliniam
visuomenės sveikatos centrui prie SAM.

•

2020-10-18 gautas prašymas įvertinti JAV Labdaros organizacijos „Lietuvos Vaikų Viltis“
pirmininkę Rasą Šilkaitienę ir vicepirmininkę Danguolę Navickienę už neatlygintiną pasiaukojimą,
paramos Lietuvos vaikams aukų rinkimą ir sergančių vaikų gydymo JAV organizavimą, Lietuvos
gydytojų mokymą, paramą socialiai pažeidžiamiems vaikams ir jų ortodontinį gydymą, paramą
Lietuvos ligoninėms.
Los Angeles lietuvių draugija "Lietuvos vaikų viltis" iniciavo ir vykdo pastovų lėšų rinkimą sergantiems
Lietuvos vaikams. Danguolė Navickienė, ilgametė Los Angeles Lietuvių bendrijos pirmininkė, o dabar
vicepirmininkė ir Rasa Šilkaitienė, pirmininkaujanti draugijai jau ketverius metus, yra tos entuziastės,
kurių veiklos dėka nenutrūkstamai renkamos aukos ir organizuojama pagalba. Tai – visapusiškos
paramos visuomenės sveikatos naudai pavyzdys, vienijantis išeivijos ir Lietuvos patriotus.

•

Iki 2020 m. gruodžio 11 d. buvo pateiktos pastabos ir pasiūlymai Visuomenės sveikatos studijų
krypties aprašo projektui (toliau – Aprašo projektas).
Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – Centras), vykdydamas projektą „Studijas
reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra (SKAR–3)“, sudarė ekspertų grupę, kuri parengė
Visuomenės sveikatos studijų krypties aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2015 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. V-1034, atnaujinimo projektą.
Su šiuo ir kitais parengtais bei atnaujintais studijų krypčių aprašais galite susipažinti Centro interneto
svetainėje adresu: https://www.skvc.lt/default/lt/teisine-informacija/ta_projektai/studiju-krypciuaprasu-projektai-

Atstovavimas
Nuo 2014 m. – Asociacija 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos stebėsenos Komiteto narys (Asociacijos narių atstovė: Rosita
Marija Balčienė):

•

•

•

2020-02-24 dalyvauta 2021–2030 m. Nacionalinės pažangos
programos rengimo koordinavimo komisijos posėdyje. Posėdžio
metu pristatytas galutinis 2021-2030 m. Nacionalinio pažangos
plano projektas bei apžvelgti viešųjų konsultacijų rezultatai.
2020-04-27 posėdis. Pristatyta 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų
investicijų veiksmų programos perskirstymo santrauka ir išlaidų
tinkamumo skaidrės.
2020-07-28 posėdis. Teikti siūlymai Nacionalinio pažangos plano
projekto tobulinimui, kurie buvo įvertinti ir, atsižvelgiant į galimybes ir
tikslingumą, integruoti į dokumentą.

Raštai
• Gauti – 3 (iš jų dėl LR SAM įsakymo „Dėl Karbepenemams atsparių enterobenterijų plitimo
mažinimo gairių patvirtinimo“ projekto; dėl LR SAM ,,Visuomenės psichologinės (emocinės) gerovės
stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” projekto)

• Išsiųsti – 2
Adresatai: LR Sveikatos apsaugos ministerija, VĮ Registrų centras

• Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos
2021 m. finansinių metų veiklos ataskaita

Renginiai

2021 m. gruodžio 1 d. Kaune, VI-osios Nacionalinės
visuomenės sveikatos konferencijos „ Sveikata ir
komunikacija “ metu, vyko „Metų visuomenės
sveikatos lyderis“ apdovanojimo įteikimo ceremonija
„Metų visuomenės sveikatos lyderis 2021“
nominanto diplomas ir nominacijos prizas, kurį
kūrė bei pagamino meninio stiklo studija UAB
“Glasremis”, už išskirtinį indėlį visuomenės
sveikatos priežiūros srityje, kovojant su COVID19 ligos (koronavirusinės infekcijos) pandemija,
siekiant užkirsti kelią šios infekcijos plitimui
karantino ir ekstremalios situacijos metu
Lietuvoje atiteko Lietuvos savivaldybių
asociacijai.

2021-12-21 vyko
Asociacijos Tarybos
narių išplėstinis
posėdis, kurio metu organizuotas
seminaras COVID-19 ligos (korona
virusinės infekcijos) tema, aptariant šios
ligos tarpinstitucinio bendradarbiavimo
valdymo priemones ir aktualijas.

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.
• Kasmet dalyvauti LSMU Nacionalinėje mokslinėje-praktinėje
visuomenės sveikatos konferencijoje Kaune, jos metu
organizuojant „Metų visuomenės sveikatos lyderis“
apdovanojimo įteikimo ceremoniją.

Siūlymai dalyvauti EUPHA veiklose
EUPHA kviečia dalyvauti ketvirtoje
Europos visuomenės sveikatos savaitėje
(EUPHW), tema „Sveikata visą gyvenimą“,
kuri vyks, 2022 m. gegužės 16–20 d.
Europos visuomenės sveikatos savaitės
(EUPHW) tikslas – didinti informuotumą
apie visuomenės sveikatą ir skatinti
Europos visuomenės sveikatos
bendruomenės bendradarbiavimą.
Tai kasmetinė iniciatyva, kuri vyksta nuo
2019 m.
https://eupha.org/EUPHW
NVSC Kauno departamentas kviečia prisijungti
ir Asociaciją, organizuojant konferenciją ASPĮ,
tema „Imunoprofilaktikos aktualijos Kauno
apskrityje“

The Executive Board welcomed
the idea to organize the EPH
Conference in 2026 in the
eastern part of Europe.

Gautas pasiūlymas organizuoti Lietuvoje
metinę EUPHA konferenciją 2026 metais

Dėkojame už bendradarbiavimą ir
iniciatyvas!

