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PosedZio pirmininkas Saulius Liekis.
Pr:sedZio sekretore Asta Pilybiene.
Dalyvavo Narkotikq kontroles komisijos (NKK) nariai: GraLina Auryliene, .lr"rrgita

iinauskaite-Cetiner, Audra Daujotiene, J[ratd Grubliauskiene, Edita Kudinskiene, DZulieta

Kupriene, Saulius Liekis, Audrone Liesyte, Nina Puteikiene, Asta Pilybiend, felesforas Simkus.

Kviestiniai svediai: Klaipedos AVPK Vie5osios tvarkos tarnybos Prevencijos skyriaus vyresnio.ji

specialiste Alina Vaid,ekauskiene.
DARBOTVARKE:
I, Del kriminogenines situacijos Klaipedos mieste, susiiusios su narkotikq preltyba. Pristato

Klaipedos AVPK Vie5osios tvarkos tarnybos Prevencijos skyriaus vyresnioji specialiste Alina
Vaidekauskiene.

2, Del 2017 mett4 darbo plano. Pristato Saulius Liekis.
1. SVARSTYTA, Kriminogenine situacija Klaipedos mieste, susijusi su narkotikq prekyba.

Praneseia Ktaipedos AVPK Vie5osios tvarkos tamybos Prevencijos skyriaus vyresnioji specialiste

Al ina Vaiir'kauskiene.
Pranese.ja Klaipedos policijos VieSosios tvarkos tarnybos Prevencijos skyliaus vyresnioji

specialist.e Alina Vaidekauskiene teigia, jog daugiausia narkotikai plinta tarp jaunimo, kuriam norisi
iSbandyti kaLka,nauia. Nors policija Siuo metu neturi uZ nepilnamediq Svietim4 atsakingq specialistq.

taciau K,Laipedos AVPK Viesosios tvarkos tarnybos Prevencijos skyriaus specialistai jaunimui vis
tiek skaito prevencines paskaitas, dalyvauja susitikimuose su tevais, Pasak A. Vaidekauskienes, noras

iSbandyri ntrrkotikus yra pradine stadija, paskiau prasideda sisteminis vartojimas. veliau seka

nuolatinis vartojimas, kai jau ijunkstarna. Anot pareig0nes, uostamiestyje dominuoja iprastiniai
r-rarkotikai - kanapes, -jq dervos, metamfetaminai. MDMA. heroinas ir kokainas, Jaunimo talpe bDter-rt

kanapes, arba vadinamoji Zole, yra pirmoji medLiaga. nuo kurios viskas ir prasideda, Su narkotikLl
prekyba susijusi4 kriminogeninE situacij4 Klaipedos mieste stebintys pareigunai sako, jog.ji iSlieka

stabili. DaZniau patikrinirnai pradeti vykdyti ivairiuose renginiuose ir klubuose, nes, pasak
policininkq, tai kartu su Svietimu yra geriausios priemones kovoti prieS jaunimo tarpe plintandi4
narkomanijE. Alina Vaidekauskiene informavo, kad Siemet policijos pareigDnai .jau dalyvavo 94
renginiuose, kuriuose vyko policijos patikrinimai, buvo nubausta l5 asmenq uZ narkotikq vartojimq
ar turejir:n4. PareigDnai pripaZfsta. kad sugauti menkq platintoj4 maZas pasiekimas, tadiau dZiugina
dideliq rrperacijq rezultatar. Vien per praejusi menesi Klaipedos AVPK identifikuotos 152
nusikalstamos veikos, susijusios su psichotropinemis ir narkotinernis medZiagomis, kai praejusiais
netais tokiu pat laiku jq buvo 138. Per Siuos ir praeitus metus buvo sulaiky'ti ir keli stambr"rs narkotikq
prekeivieri su kilogramais skaidiuojamq narkotikq kiekiu. Sulaikyta ir narkotikq gaminto.iq gauja,

kontrabandininkai, net nepilnamediai. Visgi Klaipedos miestas visos Lietuvos mastu pagal i5tirtq
nusikalstanrq veikq skaidiq yra 2 vietoje. NemaZa pagalba maZinant narkotikq vartojim4 beiplatinimq
b[tq lilrlavimo kamerq skaiditl padidinimas, ypad daugiabudiL] narnU kiemuose. Taip pat jstatyn-re

suraSyti visus medikamentus. turindius narkotiniq medZiagq ir apriboti jq isigijim4. Mokyklq
mokytojai turetq informuoti apie neaiSkius automobilius Salia mokyklq. bei daugiau Sviesti mokinir-rs
apie narkotikus bei.iq darorn4 Zal4.

2 SVARSTYTA. 2011 netu darbo planas. PraneSeias Saulius Liekis.



pranesejas Narkotikq kontroles komisijos pirmininkas Saulius Liekis pasi[le komisijos

nariams atsiqstl idejas del 2017 metq darbo plano elektroniniu pastu ir kito posedzio metu.iuos

iSanalizuoti.
NUTARTA:
Narkotikq kontroles komisijos pirmininkui elektroniniu paStu atsiqsti pasifilymus del2017

metq darbo plano iki 2016 m. gruodZio 1 d'

Posedis baigtas l6 val.

PosedZio pirmininkas

PosedZio sekretord

Saulius Liekis

Asta Pilybiene


