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I. BENDROJI INFORMACIJA
Nacionalinė sveikatos taryba (toliau – Taryba) – Seimo įsteigta ir jam atskaitinga
sveikatos politikos vertinimo ir formavimo patariamoji institucija, skatinanti sveikatos visose
politikos srityse principo įgyvendinimą, sudaroma ir veikianti pagal Seimo patvirtintus nuostatus.
Kaip teigiama Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono strateginiame sveikatos politikos
dokumente ,,Sveikata – 2020“, holistinis požiūris į sveikatą diktuoja būtinybę žvelgti į jos
problemų atsiradimą, o tuo pačiu ir sprendimą, kaip siekį suvaldyti sveikatą įtakojančius
veiksnius, pajungiant šiam tikslui visas visuomenės bei šalies socialinės – ekonominės sąrangos
struktūras ir siekiant visų žinybų koordinuotos veiklos sveikatos labui ir žmonių gerovei.
Taryba, orientuodamasi į JT Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų, Vilniaus
deklaracijos ,,Tvarios sveikatos sistemos integraciniam augimui Europoje“, priimtos 2013 m.
pagrindinius tikslus, vadovaudamasi Lietuvos sveikatos 2014 – 2025 m. strategijos pagrindiniu
principu ,,Sveikata visose politikos srityse“, turi įgaliojimus svarstant sveikatos problemas
įtraukti visus visuomenės socialinius – ekonominius sektorius, nes nesant tinkamo kitų sektorių
dalyvavimo sveikatos saugos reikaluose, visuomenės sveikatos gerinimo procese, sunku tikėtis
sveikatos rodiklių pagerėjimo, socialinės atskirties, sveikatos netolygumų mažėjimo.
Viename iš pagrindinių sveikatos priežiūros sistemos strateginių dokumentų – Lietuvos
nacionalinėje sveikatos koncepcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios
Tarybos 1991 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. I-1939, nurodoma, ,,jog praktinį sveikatos priežiūros
įstaigų darbą koordinuoja Sveikatos apsaugos ministerija, o tarpsektorinio – tarpžinybinio
bendradarbiavimo darbams koordinuoti, siekiant sveikatos sistemos tikslų, suformuojama
nepriklausoma nuo Sveikatos apsaugos ministerijos Nacionalinė sveikatos taryba, kurią sudaro
aukščiausios kvalifikacijos medicinos ir kitų, susijusių su sveikatos problemų sprendimu,
specialybių profesionalai”. Tokios visuomeninės institucijos įkūrimas pilnai atitinka Pasaulio
sveikatos organizacijos strategijos ,,Sveikata visiems“ skelbiamus pagrindinius visuomenės
sveikatos priežiūros principus..
Tarybos funkcija – patariamoji, formuojant nacionalinę sveikatos politiką ir nustatant
prioritetines sveikatos sistemos veiklos sritis.
Tarybos misija – stiprinti Lietuvos gyventojų sveikatą, sutelkiant visuomenės ir valstybės
institucijų pastangas sveikatos problemų sprendimui ir siekiant sveikatos visose politikos srityse
principo įgyvendinimo.
Tarybos strateginis tikslas – suderinant valstybės, savivaldybių, mokslininkų, visuomenės
sveikatos priežiūros specialistų, visuomeninių organizacijų ir bendruomenės veiksmus, dalyvauti
formuojant efektyvią sveikatos politiką, vertinti jos praktinį įgyvendinimą bei, teikiant
pasiūlymus ir rekomendacijas, siekti geresnės Lietuvos gyventojų sveikatos, skatinant sveikatos
visose politikos srityse principo įgyvendinimą.
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Pagrindiniai Tarybos uždaviniai – stiprinti visuomenės sveikatą ir skatinti visuomenės
dalyvavimą sprendžiant sveikatos problemas, bendradarbiauti su asociacijomis, valstybės ir
savivaldybių institucijomis šiais klausimais, analizuoti sveikatinimo procesus ir atlikti jų
ekspertizę, dalyvauti formuojant sveikatos politiką ir sveikatos visose politikos srityse principo
įgyvendinimo prioritetus, teikti išvadas ir pasiūlymus dėl gyvensenos, aplinkos ir sveikatos
priežiūros tarnybų veiklos gerinimo.
Taryba, vykdydama pagrindinius uždavinius:
 pagal savo kompetenciją analizuoja ir vertina sveikatos politiką bei sveikatos visose
politikos srityse principo įgyvendinimo galimybes;
 analizuoja ir teikia pasiūlymus Seimui, Vyriausybei, ministerijoms, savivaldybėms
priklausomybių ir savižudybių prevencijos klausimais;
 pagal savo kompetenciją vykdo Seimo ir Seimo komitetų nutarimus ar pavedimus;
 analizuoja ir vertina privalomojo sveikatinimo veiklos mastą, sveikatinimo veiklos
tikslus, valstybės siekiamo sveikatos lygio rodiklius;
 analizuoja ir vertina gyventojų sveikatingumo raidos tendencijas, jų ryšį su valstybės
vykdoma socialine ir ekonomine politika, informuoja apie tai Seimą, Vyriausybę ir visuomenę,
taip pat padeda nustatyti aktualias visuomenės sveikatos problemas ir prioritetus;
 rengia ir kasmet teikia Seimui pranešimą apie gyventojų sveikatingumo ir sveikatos
visose politikos srityse principo įgyvendinimo būklę;
 analizuoja ir vertina valstybinių sveikatos programų įgyvendinimą;
 teikia pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms, asociacijoms, kitiems
juridiniams ir fiziniams asmenims dėl aktyvios sveikatos visose politikos srityse principo
įgyvendinimo veiklos;
 bei atlieka kitas pavestas funkcijas.
Tarybos paskirtį, sudarymo principus, uždavinius, teises ir darbo organizavimo principus
nustato LR Sveikatos sistemos įstatymo 67 straipsnis ir Nacionalinės sveikatos tarybos nuostatai.
2017 m. kovo 30 d. buvo priimtas Sveikatos sistemos įstatymo 67 straipsnio pakeitimo įstatymas
Nr. XIII-248 ir Seimo nutarimas ,,Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. sausio 15 d.
nutarimo Nr. VIII-612 ,,Dėl Nacionalinės sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
įstatymas Nr. XIII-249, kuriuose, siekiant sustiprinti Nacionalinės sveikatos tarybos, kaip
sveikatos politikos vertinimo ir formavimo patariamosios institucijos, vaidmenį, užtikrinti narių
atsinaujinimą, veiklos skaidrumą, buvo pakeisti Tarybos sudarymo, veiklos organizavimo
principai (patikslinti uždaviniai, teisės, sudarymo ir darbo organizavimo pagrindai, nustatytas
ribotas Tarybos narių kadencijų skaičius, pakeisti Tarybos narius deleguojantys subjektai, jų
deleguojamų atstovų skaičius ir kt.).
Tarybai vadovauja Tarybos pirmininkas, jis teisės aktų nustatyta tvarka kartu yra ir
įstaigos vadovas. Tarybos pirmininkui mokamas darbo užmokestis, nustatytas Lietuvos
Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme. Jis gali dirbti
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mokslo ir studijų institucijose ir gauti atlyginimą už mokslinę, pedagoginę bei kūrybinę veiklą.
Tarybos pirmininko įgaliojimai tęsiasi iki naujos sudėties Tarybos įgaliojimų pradžios.
Tarybos nariu gali būti tik nepriekaištingos reputacijos, turintis mokslo laipsnį ir ne
trumpesnę kaip 3 metų darbo (profesinės veiklos) ir (ar) narystės (atstovavimo) asociacijose
patirtį asmuo. Kriterijai, kuriais remiantis asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos
reputacijos, taikomi tokie patys, kokie yra nustatyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
įstatyme valstybės tarnautojams. Mokslo laipsnio reikalavimas netaikomas asociacijų,
propaguojančių sveiką gyvenseną, ginančių visuomenės sveikatos, pacientų ar neįgaliųjų
interesus, atstovams ir savivaldybių bendruomenių sveikatos tarybų atstovams. Tarybos nariais
negali būti renkami Lietuvos Respublikos valstybės politikų pareigas einantys asmenys. Tarybos
nariai dirba visuomeniniais pagrindais. Asmuo Tarybos nariu gali būti skiriamas ne daugiau kaip
dvi kadencijas iš eilės (LR Sveikatos sistemos įstatymo 67 straipsnis, 6 dalis).
2017 m. birželio 8 d. LR Seimo nutarimu Nr. XIII-433 ,,Dėl Nacionalinės sveikatos
tarybos narių paskyrimo“ patvirtinta naujos sudėties Taryba, sudaryta iš 16 narių: dviejų Seimo
Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto deleguotų atstovų, išrinktų iš Lietuvos savivaldybių
asociacijos rekomenduotų savivaldybių bendruomenių sveikatos tarybų narių, septynių Seimo
Švietimo ir mokslo, Socialinių reikalų ir darbo, Aplinkos apsaugos, Ekonomikos, Kultūros,
Kaimo reikalų ir Sveikatos reikalų komitetų deleguotų švietimo, socialinių reikalų,
aplinkosaugos, ekonomikos, kultūros, kaimo reikalų, medicinos etikos ar teisės specialistų, trijų
Seimo Sveikatos reikalų komiteto deleguotų asociacijų, ginančių visuomenės sveikatos, pacientų
ar neįgaliųjų interesus, atstovų, trijų Lietuvos mokslo tarybos deleguotų mokslo ir studijų
institucijų, rengiančių sveikatos priežiūros specialistus, atstovų ir vieno Seimo Jaunimo ir sporto
reikalų komisijos deleguoto sveiką gyvenseną propaguojančių organizacijų atstovo.
Tarybos nariais paskirti:
Remigijus Bubnys – Šiaulių universiteto studijų prorektorius, profesorius, mokslo
daktaras (delegavo Švietimo ir mokslo komitetas);
Vaidotas Deksnys – Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios (papildomos ir
alternatyvios) medicinos rūmų pirmininkas (delegavo Sveikatos reikalų komitetas);
Ramunė Kalėdienė – Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos prezidentė, Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos fakulteto dekanė,
Sveikatos vadybos katedros vedėja, profesorė, habilituota mokslų daktarė (delegavo Sveikatos
reikalų komitetas);
Romas Lazutka – Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Socialinio darbo katedros
profesorius, Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus tikrasis
narys, habilituotas mokslų daktaras (delegavo Socialinių reikalų ir darbo komitetas);
Rasa Melnikienė – Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto direktorė, mokslų daktarė
(delegavo Kaimo reikalų komitetas);

5

Nerijus Mikelionis – Kauno miesto savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos narys,
VŠĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties direktorius (delegavo Valstybės
valdymo ir savivaldybių komitetas);
Liubovė Murauskienė – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos
instituto docentė, mokslų daktarė (delegavo Ekonomikos komitetas);
Šarūnas Narbutas – Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos prezidentas (delegavo
Sveikatos reikalų komitetas);
Eimantas Peičius – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos
Visuomenės sveikatos fakulteto Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros docentas, Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto Bioetikos centro vadovas, Lietuvos bioetikos komiteto kolegijos
narys, mokslų daktaras (delegavo Sveikatos reikalų komitetas);
Algirdas Raslanas - Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios (papildomos ir
alternatyvios) medicinos rūmų narys, Lietuvos edukologijos universiteto tarybos pirmininko
pavaduotojas, l.e. Sporto ir sveikatos fakulteto Kūno kultūros teorijos ir sveikatos ugdymo
katedros vedėjo pareigas, profesorius, habilituotas mokslų daktaras (delegavo Jaunimo ir sporto
reikalų komisija);
Daiva Rastenytė - Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos
kanclerė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neurologijos klinikos vadovė, gydytoja
neurologė, profesorė, habilituota mokslų daktarė (delegavo Lietuvos mokslo taryba);
Artūras Razbadauskas – Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto dekanas,
Slaugos katedros profesorius, Klaipėdos jūrininkų ligoninės Chirurgijos klinikos vedėjas, mokslų
daktaras (delegavo Lietuvos mokslo taryba);
Rolandas Stankevičius - Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos
Gyvulininkystės technologijos fakulteto dekanas, docentas, mokslų daktaras (delegavo Aplinkos
apsaugos komitetas);
Neringa Tarvydienė – Klaipėdos rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos
narė, Visuomenės sveikatos biuro direktorė (delegavo Valstybės valdymo ir savivaldybių
komitetas);
Algirdas Utkus – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanas, Žmogaus ir
medicininės genetikos katedros vedėjas, profesorius, VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės
Santaros klinikų Medicininės genetikos centro vadovas, Lietuvos bioetikos komiteto kolegijos
narys, habilituotas mokslų daktaras (delegavo Lietuvos mokslo taryba);
Stasys Žirgulis – Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto profesorius (delegavo
Kultūros komitetas).
2017 m. birželio 29 d. LR Seimo nutarimu Nr. XIII-561 ,,Dėl Lietuvos Respublikos
Seimo 2017 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. XIII-433 ,,Dėl Nacionalinės sveikatos tarybos narių
paskyrimo“ pakeitimo“, laikinai iki nuolatinio Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininko
paskyrimo, Tarybos pirmininko pareigas eiti pavesta Stasiui Žirguliui.
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Taryba yra juridinis asmuo, jos veikla finansuojama iš valstybės biudžeto. Tarybos darbą
techniškai aptarnauja sekretoriatas. Tarybos pirmininko, sekretoriato darbuotojų darbas
apmokamas iš valstybės biudžete Tarybos išlaikymui skirtų lėšų.

II. POSĖDŽIAI, KONFERENCIJOS IR KITI RENGINIAI
Tarybos nuostatai nustato, kad posėdžiai rengiami ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.
Organizuodama posėdžius, konferencijas ir kitus renginius Taryba turi teisę pasitelkti
specialistus, konsultantus iš ministerijų, Vyriausybės įstaigų, mokslo ir mokymo institucijų,
nevyriausybinių organizacijų.
2017 m. vyko aštuoni posėdžiai, vienas pasitarimas ir viena konferencija.
2017 m. sausio 25 d. vykusiame uždarame posėdyje buvo išsakytos Tarybos narių
pastabos ir pasiūlymai dėl Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo (toliau – Fondas)
veiklos. Taryba pastabas ir pasiūlymus teikė Seimo Sveikatos reikalų komitetui, Sveikatos
apsaugos ministerijai.
Tarybos nariai atkreipė dėmesį, kad buvo nepasiruošta Fondo administravimui: Sveikatos
sistemos įstatymas 381 straipsniu papildytas 2015 m. balandžio 21 d., o Fondo nuostatai dėl
veiklos ir sudėties patvirtinti tik 2015 m. lapkričio 18 d., Fondo tarybos sudėtis – 2015 m.
gruodžio 29 d. Atkreiptas dėmesys į tai, jog paskubomis buvo parengtas projektų, konkursų
organizavimo ir šių projektų finansavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašas,
neišspręsti Fondo teisiniai aspektai: Fondas nėra juridinis asmuo, Fondo tarybos nariai dirba
visuomeniniais pagrindais. 2016 m. Fondo lėšomis finansuoti projektai buvo orientuoti į atskiras
mažas gyventojų grupes, dažniausiai net netikslines, neapimančias net vienos savivaldybės
lygmens, Fondo taryba nepagrįstai nustatė Fondo lėšomis remiamas sritis ir jų prioritetus,
patvirtino neapgalvotą projektų vertinimo tvarką, neatsižvelgė į Nacionalinės sveikatos tarybos
narių teiktas pastabas, kad vadovaujantis pasauline praktika, Fondo lėšos, skirtos remti
visuomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veiklas, įskaitant prevencinius projektus,
socialinę reklamą, mokslinius tyrimus, būtų naudojamos tik mokslu grįstoms, veiksmingiausioms
ir sąlyginai ne brangiausioms poveikio priemonėms. Taryba siūlė, kasmet nekeisti Fondo lėšomis
remiamų sričių ir prioritetų, o juos nustatant orientuotis į Sveikatos apsaugos ministerijos
nustatytus veiklos prioritetus, Lietuvos sveikatos 2014 – 2025 metų strategijos ir Nacionalinės
visuomenės sveikatos priežiūros 2016 – 2020 metų programos tikslus ir siekiamus rodiklius. Taip
pat siūlyta didesnį dėmesį skirti gerai apgalvotų konkurso sąlygų aprašui, siekiant finansuoti
mokslu pagrįstas nacionalinio ar regiono apimties veiklas, duodančias užtikrintą ir greitą efektą
pagal nustatytus prioritetus.
2017 m. vasario 10 d. vyko Tarybos narių ir iš kitų institucijų (Higienos instituto,
Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybės Lietuvoje), nevyriausybinių organizacijų kviestų
atstovų pasitarimas dėl Tarybos planuojamos surengti konferencijos. Pasitarimo metu apsikeista
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nuomonėmis dėl konferencijos metu planuojamų perskaityti pranešimų tematikos, diskutuota
apie Tarybos misiją besikeičiant Europos sveikatos politikai, orientuojantis į ,,Sveikata visuose
darnaus vystymosi tiksluose“ principo įgyvendinimą. Nutarta konferenciją organizuoti 2017 m.
kovo 31 d.
2017 m. kovo 31 d. vyko Tarybos organizuota konferencija ,,Sveikata visuose darnaus
vystymosi tiksluose: Nacionalinės sveikatos tarybos vaidmuo“. Konferencijoje dalyvavo ir
dalyvius pasveikino Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Agnė Širinskienė, Sveikatos
apsaugos ministras Aurelijus Veryga, taip pat dalyvavo Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariai,
ministerijų, akademinės bendruomenės, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai, savivaldybių
gydytojai, savivaldybių visuomenės sveikatos biurų, nevyriausybinių organizacijų, žiniasklaidos
atstovai. Pranešimus konferencijoje skaitė: Ingrida Zurlytė, Pasaulio sveikatos organizacijos
atstovybės Lietuvoje vadovė, pranešimas ,,Sveikata visuose darnaus vystymosi tiksluose –
galimybė veikti kartu“, Romualdas Gurevičius, Higienos instituto, Sveikatos informacijos centro
vadovas - ,,Lietuvos gyventojų sveikatos problemos ir jų netolygumai – turi informaciją, valdai
situaciją“, Romualdas Žekas, Sveikatą stiprinančio Kauno regiono koordinacinės tarybos narys ,,Asmens sveikatos priežiūros pertvarka Nacionalinės sveikatos tarybos ,,taikinyje“, Danguolė
Avižiuvienė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė, Nacionalinės
sveikatos tarybos narė perskaitė pranešimą ,,Visuomenės sveikatos priežiūros formavimo ir
įgyvendinimo dalyviai, jų sąveika ir veiksmų koordinacija“, Nijolė Goštautaitė – Midttun,
Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentė - ,,Valstybės ir nevyriausybinių
organizacijų sąveika, siekiant geresnės visuomenės sveikatos“, Irena Misevičienė, Nacionalinės
sveikatos tarybos narė - ,,Ar vienodai suprantame nacionalinės sveikatos tarybos misiją? Kokia
ji?“.
2017 m. birželio 21 d. vyko bendras Seimo Sveikatos reikalų komiteto ir Tarybos posėdis,
kurio metu Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė A. Širinskienė padėkojo už darbą kadenciją
baigusiems Nacionalinės sveikatos tarybos nariams ir pristatė naujos kadencijos narius. Po to
vyko kandidato į Tarybos pirmininko pareigas rinkimai. Buvo pasiūlyti du kandidatai: Daiva
Rastenytė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos kanclerė, Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto Neurologijos klinikos vadovė, gydytoja neurologė, profesorė,
habilituota mokslų daktarė ir Algirdas Raslanas, Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios
(papildomos ir alternatyvios) medicinos rūmų narys, Lietuvos edukologijos universiteto tarybos
pirmininko pavaduotojas, l. e. Sporto ir sveikatos fakulteto Kūno kultūros teorijos ir sveikatos
ugdymo katedros vedėjo pareigas, profesorius, habilituotas mokslų daktaras. Kandidatas į
Tarybos pirmininko pareigas nebuvo išrinktas, nes du kartus, vykstant slaptam balsavimui, abu
kandidatai surinko vienodą skaičių balsų, t.y. po aštuonis balsus.
2017 m. birželio 23 d. vykusiame posėdyje pakartotinai buvo renkamas kandidatas į
Tarybos pirmininko pareigas. Posėdyje, dalyvaujant 13 Tarybos narių ir 7 balsavus už prof.
D. Rastenytės kandidatūrą, o 6 – už prof. A. Raslano, kandidate į Tarybos pirmininko pareigas
išrinkta prof. D. Rastenytė. 2017 m. birželio 26 d. prof. D. Rastenytė savo kandidatūrą atšaukė.
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2017 m. birželio 30 d. vykęs posėdis, kuriame turėjo būti renkamas kandidatas į Tarybos
pirmininko pareigas, paskelbtas neteisėtu, nes jame dalyvavo 10, t.y. mažiau kaip 2/3 Tarybos
narių.
2017 m. rugsėjo 14 d. vykusiame rinkiminiame posėdyje, dalyvaujant 10 Tarybos narių, o
vienam nariui dalyvaujant nuotoliniu būdu, esant vienam kandidatui į Tarybos pirmininko
pareigas – prof. A. Raslanui, atviro balsavimo būdu – 11 narių balsavus už, prof. A. Raslanas
išrinktas kandidatu į Tarybos pirmininko pareigas.
Seimo Sveikatos reikalų komitetas 2017 m. rugsėjo 20 d. posėdžio metu svarstė klausimą
,,Dėl Nacionalinės sveikatos tarybos 2017 m. rugsėjo 14 d. posėdyje vykusių Nacionalinės
sveikatos tarybos kandidato į Tarybos pirmininkus rinkimų“ ir konstatavo, jog darytina išvada,
kad posėdis surengtas, nesilaikant teisės aktų reikalavimų ir todėl kelia pagrįstų abejonių
posėdžio ir jo metu priimtų sprendimų teisėtumas. Atkreiptas dėmesys, kad siekiant užtikrinti
skaidrią, objektyvią, nepriklausomą Nacionalinės sveikatos tarybos veiklą, Nacionalinės
sveikatos tarybos posėdžiai turi būti organizuojami ir sprendimai priimami griežtai laikantis
teisės aktų reikalavimų. Sveikatos reikalų komitetas nutarė kreiptis į Nacionalinę sveikatos
tarybą, rekomenduojant pripažinti negaliojančiais 2017 m. rugsėjo 14 d. posėdyje priimtus
sprendimus ir artimiausiu metu surengti teisės aktų reikalavimus atitinkantį Nacionalinės
sveikatos tarybos posėdį dėl Nacionalinės sveikatos tarybos kandidato į Tarybos pirmininkus
rinkimų.
2017 m. spalio 10 d. vykęs posėdis dėl Nacionalinės sveikatos tarybos kandidato į
Tarybos pirmininkus rinkimų paskelbtas neteisėtu, nes jame dalyvavo 9 Tarybos nariai, t.y.
mažiau kaip 2/3 Tarybos narių.
2017 m. spalio 24 d. vykusio posėdžio metu, dalyvaujant 14 Tarybos narių, atsižvelgiant į
Sveikatos reikalų komiteto rekomendaciją, balsuota dėl 2017 m. rugsėjo 14 d. Tarybos posėdžio
metu priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais. Vienuolikai narių balsavus už, vienam –
prieš, o vienam susilaikius, 2017 m. rugsėjo 14 d. posėdžio metu priimti sprendimai pripažinti
negaliojančiais. Renkant kandidatą į Tarybos pirmininkus, buvo pasiūlytos dvi kandidatūros prof. A. Raslano ir prof. S. Žirgulio. Prof. S. Žirguliui atsisakius kandidatuoti, slapto balsavimo
būdu, vienuolikai balsavus už, o tris balsavimo biuletenius pripažinus negaliojančiais, prof. A.
Raslanas išrinktas kandidatu į Tarybos pirmininko pareigas.
Lietuvos Respublikos Seimas, plenarinio posėdžio, vykusio 2017 m. lapkričio 21 d.
metu, nepaskyrė Algirdo Raslano Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininku. Šią kandidatūrą,
vadovaujantis Sveikatos sistemos įstatymo 67 straipsnio, 2 dalimi, pateikė Seimo Pirmininkas
Viktoras Pranckietis. Už nutarimą ,,Dėl Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininko paskyrimo“
(projektas Nr. XIIIP-1368) slapto balsavimo metu buvo 27, prieš 55, susilaikė 4 Seimo nariai.
2017 m. lapkričio 29 d. vykusio posėdžio metu, dalyvaujant 13 Tarybos narių, buvo
asmeniškai kreiptasi į kiekvieną posėdyje dalyvaujantį Tarybos narį dėl kandidatavimo į Tarybos
pirmininkus. Posėdyje dalyvaujantys Tarybos nariai vienbalsiai nesutiko kandidatuoti.
Balsuojant, bendru sutarimu buvo pritarta raštiškai kreiptis į Sveikatos reikalų komitetą dėl
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bendro Tarybos ir Sveikatos reikalų komiteto susitikimo organizavimo, kurio metu būtų aptarta
Tarybos tolimesnės veiklos perspektyvos ir teisės aktų, reglamentuojančių Tarybos veiklą,
koregavimo galimybės.

III. KITA VEIKLA
2017-01-17 Nacionalinė sveikatos taryba, susipažinusi su Narkotikų, tabako ir alkoholio
kontrolės departamento raštu Nr. S-(4.3-6)-3034 ,,Dėl pozicijos (pareiškimo) teksto suderinimo“,
pritarė bendrai pozicijai dėl Tabako produktų direktyvos įgyvendinimo, o ypač dėl saugumo
elemento ir atsekamumo sistemos sukūrimo bei diegimo, tabako pramonės dalyvavimo
sprendžiant klausimus, susijusius su minėtos direktyvos įgyvendinimu, ir sutiko, kad ši pozicija
būtų pateikta Europos komisijos Sveikatos ir maisto saugos generaliniam direktoratui.
2017-01-26 Taryba kreipėsi į Seimo Sveikatos reikalų komitetą dėl bendro Seimo
Sveikatos reikalų komiteto ir Tarybos posėdžio organizavimo, kuriame būtų aptartos aktualios
sveikatos politikos įgyvendinimo problemos, Tarybos dalyvavimo šiuose procesuose
perspektyvos bei Tarybos siūlymai dėl nuostatų pakeitimo.
2017-02-28 Taryba, susipažinusi su Tarybos nuostatų pakeitimo projektu Nr. XIIIP-270,
teikė pastabas ir pasiūlymus Seimo Sveikatos reikalų, Valstybės valdymo ir savivaldybių
komitetams. Buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad Pasaulio sveikatos organizacijos atstovas,
dalyvaudamas nacionalinių institucijų veikloje (šiuo atveju būdamas Tarybos nariu) neturi
balsavimo teisės ir negalės būti pilnaverčiu Tarybos nariu. Taip pat siūlyta, siekiant užtikrinti
efektyvesnį Tarybos darbą, realizuoti tikslą pasitelkti geriausius atstovaujamos srities ekspertus ir
suformuluoti papildomus kriterijus norintiems tapti Tarybos nariais (pvz. patirtis atliekant
sveikatos srities teisės aktų ekspertizę, sveikatinimo projektų, programų ir pan. įgyvendinimas),
numatyti lankstesnį mechanizmą, leidžiantį atšaukti Tarybos narį iš pareigų, jeigu jis nevykdo
ekspertinių funkcijų ar netgi formaliai nedalyvauja Nacionalinės sveikatos tarybos renginiuose
(posėdžiuose, pasitarimuose, konferencijose). Taip pat siūlyta atsižvelgti į Seimo Sveikatos
reikalų komiteto narės gerb. I. Degutienės teiktą pasiūlymą, kad į Tarybą turėtų būti deleguojami
specialistai, neinantys pareigų vykdomosios valdžios institucijose.
2017-10-31 Taryba kreipėsi į Sveikatos reikalų komitetą dėl Nacionalinės sveikatos
tarybos nuostatų, patvirtintų Seimo 1998 m. sausio 15 d. Nutarimu Nr. VIII-612 (2017-03-30, Nr.
XIII-249 redakcija), 25 punkto pakeitimo. Siūlyta keisti šį punktą, išbraukiant ,,NST posėdis
teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 NST narių“ ir jį išdėstyti taip: <...> NST posėdis
teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 NST narių<...>. 2017 m. lapkričio 10 d. gautas
Sveikatos reikalų komiteto atsakymas (raštas Nr. S-2017-10052), kad komiteto nariai suabejojo,
ar reikalaujamo kvorumo NST posėdžiams įvykti sumažinimas užtikrins NST nuostatų 1 punkte
nustatytų NST tikslų įgyvendinimą.
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2017-12-04 Taryba kreipėsi į Seimo Sveikatos reikalų komitetą dėl bendro Sveikatos
reikalų komiteto ir Tarybos posėdžio organizavimo, kuriame būtų aptartos Tarybos tolimesnės
veiklos perspektyvos.
Taryba, bendradarbiaudama su Sveikatos reikalų komitetu, visus posėdžių nutarimus bei
konferencijų rezoliucijas teikia Sveikatos reikalų komitetui, kviečia komiteto narius dalyvauti
posėdžiuose, konferencijose. Į Seimo Sveikatos reikalų komiteto, Sveikatos tausojimo ir
stiprinimo reikalų pakomitečio, kitų Seimo komitetų posėdžius pagal kompetenciją ir svarstomų
klausimų pobūdį kviečiami Nacionalinės sveikatos tarybos nariai.
Nacionalinės sveikatos tarybos tinklalapyje www.sveikatostaryba.lt skelbiama
informacija susijusi su Nacionalinės sveikatos tarybos veikla.
Nacionalinės sveikatos tarybos nariai dalyvauja sveikatos politikos formavime dirbdami
darbo grupėse, dalyvaudami ir pasisakydami konferencijose, renginiuose, rengdami pranešimus:
● Nacionalinės sveikatos tarybos narys prof. A. Raslanas yra Valstybinio visuomenės
sveikatos stiprinimo fondo tarybos narys (patvirtinta Sveikatos apsaugos ministro 2017-11-7
įsakymu Nr. V-1272).
● 2017 m. lapkričio 23 d. Tarybos narė, prof. R.Kalėdienė dienraščiui ,,Lietuvos žinios“
komentavo sveikatos būklės Lietuvoje tendencijas, Europos Komisijai pristatant glaustą su
politika susijusią sveikatos ir sveikatos sistemos apžvalgą ,,Lietuva. Šalies sveikatos profilis
2017“.
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