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Dėl Nacionalinės sveikatos tarybos naujos kadencijos pirmojo posėdžio Seime 

2013 m.  birželio 5 d. 
2013 m. birželio 5 d. pranešimas viešosios informacijos rengėjams    

    

 2013 m. birželio 5 d.  Seimo I rūmų Konstitucijos salėje vyko bendras Seimo Sveikatos 

reikalų komiteto ir Nacionalinės sveikatos tarybos posėdis. Posėdyje dalyvavo ir naujai išrinktus 

Nacionalinės sveikatos tarybos narius pasveikino Seimo Pirmininkas Vydas Gedvilas, Seimo 

Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Dangutė Mikutienė, Seimo Sveikatos reikalų komiteto 

nariai. Kadenciją baigusiems Tarybos nariams padėkas už profesionalią veiklą stiprinant 

visuomenės sveikatą, analizuojant sveikatinimo procesus ir atliekant jų ekspertizę, aktyvų 

dalyvavimą formuojant sveikatos politiką ir jos prioritetus bei glaudų bendradarbiavimą su 

asociacijomis, valstybės ir savivaldybių institucijomis įteikė Seimo Pirmininkas Vydas Gedvilas. 

Naujosios kadencijos Tarybą sudaro penki Lietuvos savivaldybių asociacijos deleguoti 

bendruomenių sveikatos tarybų atstovai: Virginija Gailienė, Rolanda Lingienė, Eugenijus Žemaitis, 

Laima Kaveckienė, Odeta Aleksienė, keturi Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros, Socialinių reikalų 

ir darbo, Aplinkos apsaugos ir Ekonomikos komitetų deleguoti specialistai: Gražina Šeibokienė, 

Violeta Murauskaitė, doc. Pranas Mierauskas, Kęstutis Trečiokas, trys asociacijų, ginančių 

visuomenės sveikatos interesus atstovai: prof. Irena Misevičienė, prof. Andrius Narbekovas, 

Danguolė Avižiuvienė ir penki visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, iš kurių trys mokslo ir 

studijų institucijų, rengiančių sveikatos priežiūros specialistus, atstovai: prof. Rimantas Stukas, 

prof. Artūras Razbadauskas, prof. Juozas Pundzius, Ona Davidonienė, Aušra Išarienė.  

Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininku išrinktas ilgametis Tarybos vadovas Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto prorektorius klinikinei medicinai, Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikų generalinis direktorius, profesorius Juozas Pundzius, o 

pavaduotoju – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Akademinių reikalų prodekanas, 

Visuomenės sveikatos instituto direktorius, profesorius Rimantas Stukas.  

Posėdžio metu taip pat buvo aptartas Tarybos 2013 m. antro pusmečio veiklos planas, kiti 

numatomi darbai.   
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