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Posėdis įvyko   2016 m. balandžio 27 d. 15 val. 30 min.  
data (laikas) 

Posėdžio pirmininkas Saulius Liekis. 

Posėdžio sekretorė Asta Pilybienė. 

Dalyvavo Narkotikų kontrolės komisijos (NKK) nariai: Janina Asadauskienė, Gražina 

Aurylienė, Rasa Bekėžienė, Jurgita Činauskaitė-Cetiner, Audra Daujotienė, Edita Kučinskienė, 

Saulius Liekis, Audronė Liesytė, Nina Puteikienė, Asta Pilybienė, Telesforas Šimkus, Irina 

Valadkienė. Kviestiniai svečiai: Indrė Barakauskaitė, Romandas Žiubrys. 

DARBOTVARKĖ: 

1. Išanalizuotos informacijos apie Klaipėdos mieste priklausomybių paplitimą Socialinės 

rizikos šeimose pristatymas Narkotikų kontrolės komisijai. Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja 

Gražina Aurylienė.  

2. Kokiomis priemonėmis mažinti suvartojamo alkoholio kiekį miesto švenčių metu. 

Narkotikų kontrolės komisijos pirmininkas Saulius Liekis, VšĮ „Klaipėdos šventės“ direktorius 

Romandas Žiubrys. 

3. Dėl alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimų parašų rinkimo Klaipėdos mieste. Visuomenės 

sveikatos biuro specialistė Indrė Barakauskaitė. 

1. SVARSTYTA. Išanalizuotos informacijos apie Klaipėdos mieste priklausomybių paplitimą 

Socialinės rizikos šeimose pristatymas Narkotikų kontrolės komisijai. Pranešėja Vaikų teisių 

apsaugos skyriaus vedėja Gražina Aurylienė. 

Pranešėja Gražina Aurylienė pristatė išanalizuotą informaciją apie Klaipėdos mieste 

priklausomybių paplitimą Socialinės rizikos šeimose: 2016 metų balandžio mėnesį uostamiesčio 

socialinių tarnybų apskaitoje yra 391 socialinės rizikos šeima, jose auga 455 vaikai.  Į socialinės 

rizikos šeimų apskaitą šeimos traukiamos dėl priklausomybių nuo alkoholio, psichotropinių 

medžiagų, dėl psichikos sveikatos sutrikimų, taip pat smurto artimoje aplinkoje, nuo priklausomybių 

azartiniams žaidimams ir kt. (2013 m. į socialinės rizikos šeimų apskaitą įrašyta buvo 89 šeimų, 2014 

– 86, 2015 – 108). Buvo atkreiptas dėmesys, kad 2015 metais ženkliai padidėjo skaičius šeimų, dėl 

įvairių priklausomybių, įrašytų į socialinės rizikos šeimų apskaitą. Išnykus priežastims – susitvarkius 

arba vaikams tapus pilnamečiais, šeimos yra išbraukiamos iš socialinės rizikos šeimų apskaitos. 

Šeimoms, turinčioms priklausomybių, pagalbą teikia šeimos ir vaiko gerovės centras, mokyklų 

socialiniai pedagogai, vaikų dienos centrai, pedagoginė – psichologinė tarnyba, vaikų dienos centrai, 

priklausomybės ligų centras ir kitos vyriausybinės ir nevyriausybinės organizacijos. Pagalbą 

socialinės rizikos šeimų tėvams ir vaikams, turintiems priklausomybių,  socialiniai darbuotojai teikia 

bendravimo, konsultavimo, tarpininkavimo, informavimo, atstovavimo paslaugas, vaikų 

apgyvendinimo Šeimos ir vaiko gerovės centre, gydymą bei reabilitaciją. Norinčius gydytis 

registruoja ir palydi į priklausomybės ligų centrą (91 šeima gydytis atsisakė, 20 – gydėsi rezultatyviai, 

18 – nerezultatyviai). Minėtose šeimose auga 14 vaikų, turintys priklausomybę (8 vaikai vartoja 

alkoholį, 5 – narkotikus, 1 turintis kitų priklausomybių). Kai pagalba yra neveiksminga, vaikai 

paimami iš šeimos – ieškomi globėjai, jiems neatsiradus, vaikai apgyvendinami vaikų globos 

namuose (2014 metais paimta 18 vaikų, 2015 m. – 24). G. Aurylienė išvardino šias didžiausias 

problemas: Klaipėdos mieste daugėja socialinės rizikos šeimų, priklausomybė nuo alkoholio tokių 

šeimų yra labai didelė – 52 % turi šią priklausomybę, socialinės rizikos šeimų tėvų ir vaikų gydymas 

dažniausiai yra neefektyvus, nes įvairios priklausomybės yra toleruojamos ir palaikomos. Kadangi 

socialinės rizikos šeimose iš kartos į kartą priklausomybės yra skatinamos, todėl nesugeba įvertinti 

alkoholio bei psichotropinių medžiagų teikiamos žalos asmenybei. Šias problemas būtų galima iš 
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dalies išspręsti taikant tokių šeimų priverstinį gydymą. Todėl, atsižvelgiant į problemos mastą, 

prašoma atrasti galimybę kompensuoti mokamą gydymą (kodavimą ir reabilitaciją) socialinės rizikos 

šeimų nariams. Taip pat  bendruomenė turėtų kuo anksčiau informuoti reikiamas institucijas apie 

galimą piktnaudžiavimą alkoholiu ar psichotropinėmis medžiagomis. G. Aurylienė prašo Narkotikų 

kontrolės komisijos išspręsti problemą dėl mokamo priklausomybės ligų gydymo kompensavimo, 

nes yra šeimų, kurios supranta problemą ir norėtų gydytis, tačiau finansiškai neišgali susimokėti už 

gydymo paslaugas ir nuleidžia rankas.  

Narkotikų kontrolės komisijos nariai aiškinosi, ar Klaipėdoje yra galimybė veiksmingai 

gydyti priklausomybių turinčius vaikus – ar pakankamai yra specialistų, gydymo vietų, kokios yra 

gydymo nuo priklausomybės ligų programos ir pan. Komisijos nariai pasiūlė artimiausiame posėdyje 

aptarti klausimą dėl priklausomybės ligų gydymo centre esančių specialistų bei vaikų gydymo 

galimybių priklausomybės ligų centre bei siūlymą rekomenduoti miesto savivaldybės administracijai 

ieškoti galimybės kompensuoti mokamo gydymo (kodavimą, reabilitaciją) išlaidas socialinės rizikos 

šeimų nariams. 

NUTARTA: 

1. Artimiausiame Narkotikų kontrolės komisijos posėdyje išanalizuoti klausimą dėl 

priklausomybės ligų gydymo centre esančių specialistų, vaikų gydymo galimybių. 

2. Vaikų teisių apsaugos skyriui patikslinti, kiek yra vaikų, sergančių priklausomybių ligomis. 

3. Pavesti Socialinių reikalų departamento Sveikatos apsaugos skyriui išsiaiškinti 

informaciją, kiek laiko užtrunka gydymas, kiek kainuotų vaikų ir suaugusių asmenų gydymas bei 

reabilitacija (Minesotos programa, kodavimas) sveikatos priežiūros įstaigose. 

2. SVARSTYTA. Kokiomis priemonėmis mažinti suvartojamo alkoholio kiekį miesto švenčių 

metu. Pranešėjai Narkotikų kontrolės komisijos pirmininkas Saulius Liekis ir VšĮ „Klaipėdos 

šventės“ direktorius Romandas Žiubrys. 

Pranešėjas Saulius Liekis kviečia padiskutuoti ir nuspręsti, kaip būtų galima sumažinti 

alkoholio kiekio suvartojimą miesto švenčių metu bei pakvietė VšĮ „Klaipėdos šventės“ direktorių 

Romandą Žiubrį pristatyti turimus duomenis apie šventes. 

Pranešėjas Romandas Žiubrys pateikė duomenis, kiek buvo laikinųjų kavinių miesto švenčių 

metu: 2015 metais buvo 33 laikinosios kavinės per Jūros šventę, 1 Kalėdų šventės ir 1 Laivų parado 

metu. Kitų švenčių metu jokių laikinųjų kavinių nėra. Buvo atlikta analizė, kiek buvo suvartota 

alkoholio 2015 m. Jūros šventės metu – apklaustos įmonės, dalyvavusios Jūros šventėje. Remiantis 

pateiktais neoficialiais duomenimis ir atlikus paskaičiavimus vienas asmuo per 3 Jūros šventės dienas 

suvartoja 0,5 l alaus. R. Žiubrys atkreipė dėmesį, kad Jūros šventės metu yra taikomi įvairūs 

apribojimai: kiekvienais metais mažinamas laikinųjų kavinių skaičius (2009 m. šventės metu dirbo 

54 kavinės, 2010 m. – 70, 2011 m. – 41, 2012 m. – 48, 2013 m. – 36, 2014 m. – 37, 2015 m. – 33), 

draudžiama prekiauti gėrimais dūžtančioje taroje (vykstančios šventės teritorijoje, kurios dydis 2015 

m. buvo 73 ha, užsidaro visi alkoholiu prekiaujantys skyriai ir parduotuvės), neleidžiama įsikurti šalia 

vaikų žaidimo erdvių, kavinės, siekdamos prekiauti alkoholiu Jūros šventės metu, turi pateikti ir 

parduodamų patiekalų sąrašą. Pranešėjo nuomone, alkoholio ribojimas švenčių metu gali lemti tai, 

jog į šventę ims rinktis jau girti asmenys arba pradės neštis savo alkoholį. 

Nina Puteikienė pateikė vaizdinę informaciją, kurioje per Jūros šventę alkoholį iš laikinųjų 

kavinių perka ir nepilnamečiai. Taip pat atskleidė, kad atstovaujama Klaipėdos miesto savivaldybės 

tarybos frakcija „Puteikis plius“ teiks siūlymą Klaipėdos miesto tarybai apie alkoholio pardavimo 

ribojimą didžiųjų renginių metu – bus siūloma drausti prekybą per tas šventes, kurios organizuojamos 

naudojant savivaldybės ar kitus "viešuosius" pinigus. Taip pat alkoholio turėtų nelikti ir miestą 

reprezentuojančiuose festivaliuose ir tose šventėse, kurios organizuojamos vaikams. 

Narkotikų kontrolės komisijos narių buvo atkreiptas dėmesys, kad vis tik organizatoriai negali 

suvaldyti visų girtaujančių, bet didelių priekaištų švenčių organizatoriams nepateikė. Taip pat buvo 

siūlymas šventės teritorijoje organizuoti kinologų darbą ir bandyti užkirsti kelią ne tik alkoholio, bet 

ir narkotikų vartojimui jaunimo tarpe. 
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NUTARTA: 

Organizuoti susitikimą su policijos, pasienio ir muitinės kinologais dėl bendradarbiavimo 

Jūros šventės metu ir siekio užkirsti kelią narkotikų platinimui bei vartojimui. 

3. SVARSTYTA. Dėl alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimų parašų rinkimo Klaipėdos 

mieste. Visuomenės sveikatos biuro specialistė Indrė Barakauskaitė. 

Pranešėja Indrė Barakauskaitė informavo, kad siekiama surinkti parašus dėl Alkoholio 

kontrolės įstatymo pakeitimo, siekiant įteisinti tokius esminius pakeitimus: visiškai uždrausti 

alkoholio reklamą, leisti pardavinėti alkoholį tik specializuotose parduotuvėse, alkoholio parduotuvės 

negali būti gyvenamuosiuose namuose ir arčiau nei 200 metrų iki ugdymo įstaigų, prekybos alkoholiu 

laiko sutrumpinimas, uždraudžiant prekybą alkoholiu nuo 20 val. vakaro iki 10 val. ryto ir kt. Todėl 

prašoma pagalbos Narkotikų kontrolės komisijos pagalbos surenkant parašus Klaipėdos mieste. 

NUTARTA: 

Narkotikų kontrolės komisijos pirmininkas Saulius Liekis bendradarbiaus surenkant parašus 

dėl Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo. 

 

Posėdis baigtas 17 val. 

 

 

Posėdžio pirmininkas Saulius Liekis 

 

 

Posėdžio sekretorė Asta Pilybienė 

 


