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Klaipėdo miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos 2012 m. veiklos plano ataskaita 

 

Veikla Tikslas  Numatomas 

rezultatas 

Poveikio grupės Laikotarpis Atsakingas 

asmuo ir /ar 

institucija 

Įvykdymas  

(trumpai aprašomi pasiekti 

rezultatai) 

Narkotikų kontrolės 

komisijos 2011 m. darbo 

ataskaitos rengimas  

Parengti Narkotikų 

kontrolės komisijos 2011 

m. darbo ataskaitą 

Ataskaita pateikta 

Socialinių reikalų 

komitetui 

 Sausio mėn. N. Istomina 

R. Perminienė 

Parengta 2011 m. NKK 

veiklos ataskaita ir pateikta 

Socialinių reikalų komitetui. 

Narkotikų kontrolės 

komisijos darbo plano 

2012 m. rengimas ir 

tvirtinimas 

Parengti ir patvirtinti 

NKK darbo planą 2012 

metams. 

Planinga 2012 m. 

Komisijos veikla 

pagal patvirtintą 

darbo planą 

 Vasario – kovo 

mėn. 

N. Istomina 

R. Perminienė 

Parengtas ir patvirtintas 2012 

m. NKK veiklos planas.  

2012 m. vyko 11 Komisijos 

posėdžių. 

Iliustruotų prevencinių 

knygučių, pasakų, 

„komiksų“ leidyba 

Ugdyti kritišką mąstymą  

alkoholio ir tabako 

santykiui nuo pat 

vaikystės. Patrauklia ir 

žaisminga forma 

perteikti situacijų 

paraboles, iliustruotas 

analogijas, žalingų 

įpročių vartojimo 

kultūrai „pašiepti“, 

atskleidžiant jos 

banaliąją pusę 

Vaikų sąmonėje bus 

suformuotas “jų 

kalba“ 

aiškus žalingųjų 

įpročių  vartojimo 

absurdas ir 

kvailumas. 

Vaikams bus 

„sugriauta iliuzija“, 

kad vartojantys 

suaugusieji  yra  

jiems autoritetas. 

Vaikų jau 

suformuotos, 

teigiamos 

„kultūringo, 

saikingo“ vartojimo 

nuostatos pasikeis į 

atmetimo ir 

paniekos reakciją. 

Vaikai 0-10 metų Sausio – gruodžio 

mėn. 

A. Šiukšta 

 

Lietuvos blaivybės 

draugijos „Baltų 

ainiai“ Klaipėdos 

miesto ir rajono 

padalinys 

Projektas nukeliamas 2013 m. 

Organizuoti  socialinės 

rizikos vaikų 

(vartojančių alkoholį, 

narkotikus ir kt.) 

supažindinimą su LR 

savanorių Krašto 

apsaugos bazinių  

Mažinti vaikų ir paauglių 

nusikalstamumą. 

Prevencinė priemonė, 

skatinanti nevartoti 

alkoholį ir narkotikus. 

Vaikų ir paauglių 

nusikalstamumo 

mažėjimas 

Vaikai 10-18 metų Vasario mėn. G. Aurylienė 

 

Vaiko teisių 

apsaugos skyrius 

2012-02-22 organizuota 

prevencinė priemonė – 

susitikimas su LR Krašto 

apsaugos kariais, Klaipėdos 

m. kariais savanoriais, 

Klaipėdos m. šaulių sąjungos 

nariais, socialinės rizikos 
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mokymų programa vaikai supažindinti su 

savanorių bazinių mokymo 

kursų programa. Renginyje 

dalyvavo 70 delinkventinio 

elgesio nepilnamečių. 

Organizuoti kartu su 

apylinkės prokuratūra, 

policijos pareigūnais  

prevencinius pokalbius 

vaikų mokymo, ugdymo 

įstaigose 

Prevencinė priemonė  Vaikai bus 

supažindinti su LR 

galiojančiais 

įstatymais, pareigų 

vykdymu, 

atsakomybe ir kt. 

Liepos- rugsėjo 

mėn. 

G. Aurylienė 

A. Vaitkevičius 

 

Vaiko teisių 

apsaugos skyrius 

Organizuoti prevenciniai 

pokalbiai  Vytauto Didžiojo 

gimnazijoje, Vaikų globos 

namuose „Rytas“, Gedminų 

pagr. mokykloje ir 

Statybininkų mokykloje. 

Pokalbiuose dalyvavo 200 

vaikų. 

Atlikti nepilnamečių 

polinkio vykdyti 

nusikalstamas veikas 

masto tyrimą mokymo, 

ugdymo įstaigose 

Supažindinti su tyrimo 

rezultatais 

 Balandžio-birželio 

mėn. 

G. Aurylienė 

 

Vaiko teisių 

apsaugos skyrius 

Tyrimas pradėtas – tyrimo 

pabaiga 2013 m. pradžioje. 

Iliustruoti prevenciniai 

plakatai (su 

karikatūromis). 

Plakatai kabinami 

mokymo įstaigų 

stenduose. 

Supažindinti su 

pagrindiniais 

priklausomybių  

principais patrauklia ir 

linksma forma.  

Pateikti faktus   

ironiškomis skaidrėmis, 

su alegorinėmis 

parabolėmis,  

iliustruotomis   

karikatūromis, 

aforizmais ir t.t. 

Formuoti madą, žvelgti 

su panieką  į 

psichoaktyvių medžiagų 

vartojimą. 

 

Paaugliai pamatys 

kito požiūrio pusę, 

suvoks, jog   žalingi 

įpročiai nemadingi. 

Turės suformuotą, 

aiškią, neigiamos 

asociacijos aliuziją. 

Paauglių sąmonėje 

susiformuos 

nuostata, kad 

psichoaktyvių 

medžiagų 

vartojimas visai 

nemadingas, 

kenksmingas, 

brangus ir banalus. 

Sausio – gruodžio 

mėn. 

A. Šiukšta 

 

Lietuvos blaivybės 

draugijos „Baltų 

ainiai“ Klaipėdos 

miesto ir rajono 

padalinys 

Sumaketuota ir išspausdinta  

250 vnt. A3 (formatu) 

plakatų. 

Dauguma išdalinta bei 

dalinama Klaipėdos m.  

švietimo įstaigose. 
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Renginiai Klaipėdos 

miesto bendrojo 

lavinimo įstaigose 

birželio 26 d. 

Tarptautinei kovos su 

narkomanija ir narkotikų 

kontrabanda dienai 

paminėti 

Skleisti tinkamą 

informaciją apie 

narkotinių medžiagų 

vartojimo neigiamas 

pasekmes visuomenėje 

Suformuotas (dalies 

renginių dalyvių) 

neigiamas požiūris 

narkotinių medžiagų 

vartojimą 

Birželio mėn. Klaipėdos miesto 

visuomenės 

sveikatos biuras  

 

Klaipėdos miesto 

bendrojo lavinimo 

įstaigos 

Publikuoti 2 straipsniai 

žiniasklaidoje. 

Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo 

prevencijos programos, 

patvirtintos Lietuvos 

Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2006 m. 

kovo 17 d. įsakymu Nr. 

ISAK-494, 

įgyvendinimas 

Mažinti narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų 

vartojimą moksleivių 

tarpe 

 

Pravestos 32 

paskaitos-diskusijos 

7-12 kl. Klaipėdos 

miesto bendrojo 

lavinimo įstaigų 

bendruomenėms 

(mokiniams, 

tėvams, 

pedagogams) pagal 

teisės aktais 

patvirtintas 

programas 

Rugsėjo – gruodžio 

mėn. 

Klaipėdos miesto 

visuomenės 

sveikatos biuras  

 

Klaipėdos miesto 

bendrojo lavinimo 

įstaigos 

44 Klaipėdos įstaigos į 

ugdymo procesą integruoja 

alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos 

programas. Dėl šių programų 

vykdymo buvo tikrintos dvi 

mokyklos: Klaipėdos Ievos 

Simonaitytės pagrindinė 

mokykla ir „Smeltės“ 

progimnazija. Mokyklose 

organizuoti įvairūs renginiai. 

Klaipėdos Ievos Simonaitytės 

pagrindinė mokykla 

organizavo konferenciją 

„Pasaulis be žalingų įpročių“, 

kurioje dalyvavo pagrindinių 

mokyklų ir progimnazijų 7-8 

klasių mokiniai. Vitės 

pagrindinėje mokykloje 

organizuota Lietuvos mokinių 

parlamento ir Pilietinių 

iniciatyvų centro diskusija 

bendrojo ugdymo mokyklų 

mokiniams, socialiniams 

pedagogams ir psichologams 

„Psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo problema 

tarp jaunimo“. Klaipėdos 

Ievos Simonaitytės 

pagrindinė mokykla 

organizavo tarpmokyklinį 7-8 

klasių krepšinio turnyrą 3x3 



 4 

„Be tabako – šviesi ateitis“, 

skirtą nerūkymo dienai 

paminėti. Turnyre dalyvavo 7 

mokyklos. Klaipėdos Ievos 

Simonaitytės pagrindinėje 

mokykloje organizuotos 

krepšinio varžybos 

„Švieskime viltimi gyventi“, 

skirtos pasaulinei AIDS 

dienai paminėti. Varžybose 

dalyvavo 5 miesto mokyklos. 

VSB pravedė 29 paskaitas -

diskusijas, dalyvavusių 

dalyvių – 1432. 

Psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo 

prevencijos mokymo 

programos mokinių 

tėvams, patvirtintos 

Specialios pedagogikos 

ir psichologijos centro 

direktorės 2007 m. 

gruodžio 29 d. įsakymu  

Nr. (1.3) V-263, 

įgyvendinimas 

Klaipėdos miesto 

visuomenės 

sveikatos biuras  

 

Klaipėdos miesto 

bendrojo lavinimo 

įstaigos 

Programą vykdo Klaipėdos 

Naujakiemio suaugusiųjų 

gimnazija. 

VSB pravedė 11 paskaitų – 

diskusijų, dalyvavusių 

dalyvių – 361. 

Mokinių rūkymo ir kitų 

priklausomybės ligų 

paplitimo tyrimas 

Išsiaiškinti vartojimo 

situaciją Klaipėdos 

miesto bendrojo 

lavinimo įstaigose 

Parinkti tinkamas 

prevencines 

priemones 

Spalio mėn. Klaipėdos miesto 

visuomenės 

sveikatos biuras  

Klaipėdos miesto 

bendrojo lavinimo 

įstaigos 

Tyrimas atliktas. Tyrimo 

rezultatai bus pateikti 2013 m. 

I pusmetį. Atsižvelgiant į 

rezultatus, bus parenkamos 

prevencinės priemonės. 

2007-10-02 LRV 

nutarimo Nr. 1071  

„Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 

2002 m. balandžio 2 d. 

nutarimo Nr. 437 „Dėl 

ankstyvo vaikų 

(moksleivių) psichiką 

veikiančių medžiagų 

vartojimo nustatymo 

Inicijuoti Nutarimo 

korekciją, suteikiant 

mokykloms teisę 

išimtinais atvejais turėti 

galimybę vietoje atlikti 

medicininę apžiūrą bei 

veiksmus, kuriais 

nustatoma, ar mokinys 

vartoja narkotines, 

psichotropines, kitas 

Nutarimas taptų 

funkcionalesnis, 

pasidarytų realesnė 

ankstyvoji 

intervencija, 

galimybė kuo 

anksčiau nustatyti ir 

motyvuoti mokinius 

atsisakyti žalingų 

įpročių. 

Rugsėjo mėn. A. Skukauskienė Nutarimo korekcija 

suspenduota, kadangi atsirado 

alternatyva asmens patikrai – 

galimybė taikyti aplinkos 

kontrolės testus. 
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tvarkos patvirtinimo“ 

pakeitimo“ keitimo 

psichiką veikiančias 

medžiagas (patikrą 

„multi“ testu). 

Programos „Europos 

jaunimas – narkotikų 

prevencijos programa“ 

(III etapo) tyrimo 

vykdymas 

Tyrimo tikslas - ištirti 

socialinės aplinkos 

poveikį vaikams ir 

jaunimui, sužinoti jų 

požiūrį į narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų 

vartojimą. Programoje iš 

Lietuvos dalyvauja trys 

miestai – Vilnius, 

Kaunas ir Klaipėda. 

„Europos jaunimas – 

narkomanijos 

prevencijos programa“ 

jau atliko 2 

palyginamąsias studijas 

2006 m. ir 2008 m. 

Įvykdytas trečiasis 

tyrimo etapas - 

Klaipėdos miesto 

mokyklų dešimtųjų 

klasių mokinių 

apklausa 

Spalio-lapkričio 

mėn. 

R. Perminienė 

 

I. Pačiauskaitė 

2012-10-23 vykdyta apklausa 

22 Klaipėdos miesto bendrojo 

ugdymo įstaigose. Apklausoje 

dalyvavo 1439 10 kl. 

mokiniai. Užpildytos anketos 

išsiųstos Reikjaviko 

universitetui tyrimo analizei 

atlikti. 

Gatvės krepšinio 3X3 

turnyras globos namai 

,,Rytas” su ,,TIME 

TEAM” 

1. Skatinti vaikus ir 

jaunimą užsiimti 

prasminga sportine 

veikla. 

2. Gerinti vaikų ir 

jaunimo sveikatingumą. 

3. Vykdyti vaikų ir 

jaunimo 

nusikalstamumo, smurto 

ir  psichotropinių 

medžiagų vartojimo 

prevenciją. 

 

1. Turnyro metu iki 

700-800 dalyvių 

sportuos, žais 

krepšinį, bus 

turiningai užimti, 

žiūrovai patirs 

teigiamų emocijų. 

2. Programa gerins 

visuomenės 

sveikatingumą, 

informacija apie 

turnyrą skatins 

vaikus ir jaunimą 

sportuoti bei jam 

ruoštis.  

3. Renginys bus 

viena iš sudėtinių 

vaikų ir jaunimo 

nusikalstamumo, 

smurto bei 

psichotropinių 

medžiagų vartojimo 

Vaikai 10-18 metų 

 

Suaugusieji nuo 18 metų iki 

65 metų 

 

2012-04-28 A. Brasas 

 

Klaipėdos vaikų 

globos namai 

„Rytas“ 

1. Turnyre dalyvavo 149 

komandos (apie 700 dalyvių). 

2. 4 mėn. nuo paskelbimo 

apie vyksiantį turnyrą jo 

dalyviai gerino savo 

sveikatingumą, intensyviai 

sportavo, ruošėsi turnyrui. 

3. Turnyro metu dalyviai 

patyrė daug teigiamų 

emocijų, buvo paskatinti ir 

apdovanoti prizais. 



 6 

prevencijos 

priemonių 

Jaunimo salės futbolo 

turnyras 

Organizuoti jaunimo 

salės futbolo varžybas, 

siekiant skatinti 

prasmingą jaunimo 

laisvalaikį, vykdyti 

jaunimo 

nusikalstamumo, smurto 

ir  psichotropinių 

medžiagų vartojimo 

prevenciją. 

Bendradarbiaujant 

su socialiniais 

partneriais 

surengtos jaunimo 

salės futbolo 

varžybos.  

Jaunimas 14-29 m. 

(neformalios jaunimo grupės, 

nevyriausybinių organizacijų 

atstovai, vaikų globos namų 

auklėtiniai) 

Balandžio mėn.  V. Jokubynaitė Bendradarbiaujant su 

Klaipėdos apskrities 

vyriausiuoju policijos 

komisariatu, balandžio 23-26 

d. organizuotas Klaipėdos 

miesto jaunimui salės 

futbolo turnyras „Draugystės 

erdvė“. Turnyre dalyvavo 20 

komandų iš švietimo ir 

mokymo įstaigų, 

nevyriausybinių 

organizacijų, neformalių 

grupių. 

Vaikų gynimo dienos 

minėjimas 

Organizuoti renginį 

vaikams ir jaunimui, 

siekiant skatinti 

prasmingą jaunimo 

laisvalaikį, vykdyti 

jaunimo 

nusikalstamumo, smurto 

ir  psichotropinių 

medžiagų vartojimo 

prevenciją. 

Bendradarbiaujant 

su socialiniais 

partneriais 

organizuotas 

vaikams ir jaunimui 

prevencinis 

renginys. 

 Vaikai ir jaunimas 10-29 m. Birželio 1d. V. Jokubynaitė Bendradarbiaujant su 

Klaipėdos apskrities 

vyriausiuoju policijos 

komisariatu, birželio 1 d. 

Atviros erdvės jaunimo centre 

organizuotas Klaipėdos 

miesto gyventojams renginys 

„Šuolis į vasarą“, skirtas 

Tarptautinei vaikų gynimo 

dienai paminėti. Renginyje 

dalyvavo Klaipėdos apskrities 

VPK Kelių policijos biuras, 

Klaipėdos apskrities VPK 

Patrulių rinktinė, Pakrančių 

apsaugos rinktinė, Klaipėdos 

moksleivių saviraiškos 

centras, LK KASP Žemaičių 

apygardos 3-sios rinktinė, 

Klaipėdos apskrities 

Priešgaisrinė gelbėjimo 

valdyba, HIP/GO šokių 

grupė, Lietuvos Raudonojo 

Kryžiaus draugijos Klaipėdos 

miesto komitetas, Aukuro 

gimnazija, M.Mažvydo 

progimnazija, Volungėlės l/d. 
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Stalo teniso varžybos Organizuoti stalo teniso 

varžybas, siekiant 

skatinti prasmingą 

jaunimo laisvalaikį, 

vykdyti jaunimo 

nusikalstamumo, smurto 

ir  psichotropinių 

medžiagų vartojimo 

prevenciją. 

Bendradarbiaujant 

su socialiniais 

partneriais 

surengtos stalo 

teniso varžybos kaip 

jaunimo 

nusikalstamumo, 

smurto ir  

psichotropinių 

medžiagų vartojimo 

prevencinė 

priemonė 

Jaunimas 14-29 m. Rugsėjis 

 

V. Jokubynaitė Nukeliama 2013 m. 

Sporto savaitė  

 

Organizuoti sportinį 

renginį jaunimui, 

siekiant supažindinti su 

įvairiomis sporto 

šakomis, skatinti 

prasmingą jaunimo 

laisvalaikį, vykdyti 

jaunimo 

nusikalstamumo, smurto 

ir  psichotropinių 

medžiagų vartojimo 

prevenciją. 

Bendradarbiaujant 

su socialiniais 

partneriais surengta 

sporto savaitė kaip 

jaunimo 

nusikalstamumo, 

smurto ir  

psichotropinių 

medžiagų vartojimo 

prevencinė 

priemonė 

Jaunimas 14-29 m. Spalis V. Jokubynaitė Spalio 16-20 d. Atviros 

erdvės jaunimo centre 

organizuota sporto savaitė 

Klaipėdos m. jaunimui. 

Renginyje dalyvavo 

Klaipėdos miesto visuomenės 

sveikatos biuras, Sporto 

klubas Okinava, Lietuvos 

rankų lenkimo sporto 

federacija, „Muay Thai 

Imperija“ sporto klubas, 

„Marių meškos“ Klaipėda 

Ultimate Frisbee Sport Club. 

Renginio metu jaunimas 

susipažino su įvairiomis 

sporto šakomis, turėjo 

galimybę dalyvauti 

pristatymo metu 

organizuotose treniruotėse.    

Krepšinio varžybos 

„Stabdyk 

nusikalstamumą“ 

Organizuoti krepšinio 

varžybas, siekiant 

skatinti prasmingą 

jaunimo laisvalaikį, 

vykdyti jaunimo 

nusikalstamumo, smurto 

ir  psichotropinių 

medžiagų vartojimo 

prevenciją. 

Bendradarbiaujant 

su socialiniais 

partneriais 

surengtos krepšinio 

varžybos  kaip 

jaunimo 

nusikalstamumo, 

smurto ir  

psichotropinių 

medžiagų vartojimo 

Jaunimas 14-29 m. Lapkritis- gruodis V. Jokubynaitė Nukeliama 2013 m. 
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prevencinė 

priemonė 

Tėvų švietimas „Vaikai 

per tėvus, tėvai per 

vaikus“ 

Skaityti prevencinius 

pranešimus tėveliams per  

tėvelių susirinkimus.  

Išleisti praktinę, 

metodinę atmintinę 

(skrajutę) tėveliams, 

kurios patarimų, 

konkrečių  teiginių  dėka 

galėtų adekvačiai vertinti 

vaiko auklėjimo aspektus 

psichoaktyvių medžiagų 

atžvilgiu 

Tėvai be didelių 

pastangų įgaus 

praktinių žinių: kaip 

bendrauti su vaiku, 

kad jis nepradėtų, 

nenorėtų arba 

atitolintų vartojimą; 

kaip vertinti vaiką, 

bandantį „ragauti“ 

narkotines 

medžiagas. 

Suaugusieji nuo 18 metų iki 

65 metų 

Sausio – gruodžio 

mėn. 

A. Šiukšta 

 

Lietuvos blaivybės 

draugijos „Baltų 

ainiai“ Klaipėdos 

miesto ir rajono 

padalinys 

Prevenciniai pranešimai 

tėvams skaityti Aukuro 

gimnazijoje, L. Stulpino 

pagrindinėje, Pajūrio 

pagrindinėje mokyklose. 

Kiti pranešimai nukeliami į  

2013 m. vasario mėn.  

Išspausdinta 2000 vnt. 

skrajučių tėvams. 

  

Bendradarbiaujant su 

žiniasklaidos atstovais 

organizuoti 

bendruomenės švietimą 

apie narkotines ir 

psichotropines 

medžiagas, jų įtaką 

sveikatai ir socialiniam 

gyvenimui, ir pan. 

Pateikti didesnei 

bendruomenės daliai 

moksliškai patvirtintą ir 

kokybišką informaciją 

20 proc. 

bendruomenės narių 

turės daugiau 

informacijos apie 

pirminę ir antrinę 

narkomanijos 

prevenciją 

Kovo – gruodžio 

mėn. 

I. Pačiauskaitė 

 

Klaipėdos miesto 

visuomenės 

sveikatos biuras  

 

Publikuoti 9 straipsniai 

vietinės ir nacionalinės 

reikšmės žiniasklaidos 

priemonėse, 1 reportažas per 

nacionalinį televizijos kanalą. 

Dalyvavimas Klaipėdos 

miesto ugdymo įstaigų 

direktorių pasitarimuose 

  Pagal poreikį Komisijos nariai NKK pirmininkė N. Istomina 

dalyvavo 1 pasitarime. 

Informacijos apie remtus 

psichoaktyvių medžiagų 

vartojimo prevencijos ir 

sveikos gyvensenos 

propagavimo projektus 

pristatymas 

Supažindinti visuomenę 

su 2012 m. vykdomais 

projektais, kad miesto 

gyventojai galėtų juose 

dalyvauti. 

Miesto gyventojų 

dalyvavimas 

projektuose 

Vaikai 10-18 metų 

 

Suaugusieji nuo 18 metų iki 

65 metų 

Kovo-balandžio 

mėn. 

R. Perminienė Informacija pristatyta 

Komisijai. Informacija apie 

12 NVO vykdomus projektus 

paviešinta savivaldybės 

internetiniame tinklalapyje. 

Informacijos apie 

galimus sprendimo 

būdus, siekiant išspręsti 

švirkščiamųjų narkotikų 

vartojimo gyvenamųjų 

namų laiptinėse 

problemą, parengimas ir 

pristatymas 

Plečiant žalos mažinimo 

priemones, mažinti 

neigiamas švirkščiamųjų 

narkotikų vartojimo 

pasekmes tiek vartotojui, 

tiek visuomenei 

Miesto gyventojų 

nepasitenkinimo 

sumažinimas 

Priklausomybę turintys 

asmenys 

Sausio – gruodžio 

mėn. 

A. Slatvickis 

 

L. Andrikis 

Nukeliama 2013 m. 

Žemo slenksčio paslaugų Mažinti su narkotikų Žemo slenksčio Sausio – gruodžio R.  Perminienė Mobiliame žemo slenksčio 
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mobilaus kabineto 

veiklos organizavimas ir 

vykdymas  

vartojimu ir rizikinga 

elgsena susijusias 

neigiamas medicinines, 

socialines, ekonomines, 

teisines pasekmes 

visuomenei ir asmeniui 

paslaugų mobilaus 

kabineto veikla, 

vadovaujantis 

Lietuvos 

Respublikos 

sveikatos apsaugos 

ministro 2006 m. 

liepos 5 d. įsakymu 

Nr. V-584 „Dėl 

Narkotinių ir 

psichotropinių 

medžiagų žalos 

mažinimo programų 

vykdymo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“  

mėn.  

Klaipėdos 

psichikos sveikatos 

centras 

paslaugų kabinete suteikta 

4804 konsultacijų ir išdalinta 

53374 vnt. saugos priemonių 

švirkščiamųjų narkotikų 

vartotojams. 

Informacijos apie žemo 

slenksčio paslaugų 

stacionaraus kabineto 

veiklą sklaida 

Paskatinti pirmąjį 

narkotikų vartotojų ir jų 

artimųjų kontaktą su 

sveikatos priežiūros ir 

socialine sistema, 

mažinti neigiamas 

pasekmes visuomenei 

Pritraukiama 

daugiau žmonių, 

kuriems reikalingos 

kabineto paslaugos 

Mažinama žala 

visuomenei 

Nuolat Klaipėdos 

priklausomybės 

ligų centras 

Informacija KPLC tinklapyje 

www.kplc.lt.  

Žemo slenksčio paslaugų 

stacionaraus kabineto 

veiklos organizavimas ir 

vykdymas  

Mažinti su narkotikų 

vartojimu ir rizikinga 

elgsena susijusias 

neigiamas medicinines, 

socialines, ekonomines, 

teisines pasekmes 

visuomenei ir asmeniui 

Paslaugos teikiamos 

stacionariame žemo 

slenksčio paslaugų 

kabinete (Taikos pr. 

119, Klaipėda) 

pagal Lietuvos 

Respublikos 

sveikatos apsaugos 

ministro 2006 m. 

liepos 5 d. įsakymu 

Nr. V-584 

patvirtinto 

Narkotinių ir 

psichotropinių 

medžiagų žalos 

mažinimo programų 

vykdymo tvarkos 

aprašo III skyriaus 

6.2.1 p.  

Sausio – gruodžio 

mėn. 

R. Perminienė 

  

Klaipėdos 

priklausomybės 

ligų centras 

Paslaugų teikimas 

stacionariame žemo slenksčio 

paslaugų kabinete (kabinetas 

(Taikos pr. 119) dirbo darbo 

dienomis nuo 14 val. iki 19 

val.) pagal Lietuvos 

Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2006 m. 

liepos 5 d. įsakymu Nr. V-584 

patvirtinto Narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų 

žalos mažinimo programų 

vykdymo tvarkos aprašo III 

skyriaus 6.2.1 papunktį. 

Atlikta 7426 socialinės ir 

medicininės konsultacijos, 

išdalinta 90882 vnt. saugos 

priemonių. 

http://www.kplc.lt/
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Informacijos sklaida apie 

Klaipėdos 

priklausomybės ligų 

centro teikiamas 

paslaugas 

Skatinti asmenis 

turinčius priklausomybę 

ir jų artimuosius kreiptis 

kvalifikuotos pagalbos  

Padidėjęs skaičius 

asmenų, kuriems 

suteiktos paslaugos; 

pagerinta pacientų 

sveikata 

Sausio – gruodžio 

mėn. 

Klaipėdos 

priklausomybės 

ligų centras 

Skelbimai apie teikiamas 

paslaugas dienraščiuose 

„Vakarų ekspresas“ ir 

„Klaipėda“, informacija 

www.kplc.lt.  

Priklausomybių raiška 

socialinės rizikos 

šeimose (problemos 

pristatymas) 

Suteikti informaciją apie 

šeimas, vartojančias 

alkoholį, narkotikus ir jų 

žalą vaikams. 

  Rugsėjo-spalio 

mėn. 

G.  Aurylienė 

 

 Vaiko teisių 

apsaugos skyrius 

Informacija paruošta. 

Klausimo svarstymas 

perkeltas į 2013 m. 

Problemų, kylančių dėl 

lombardų, veikiančių 

visą parą, veiklos 

aptarimas 

Išanalizuoti problemas, 

kylančias dėl lombardų, 

veikiančių visą parą, 

veiklos 

Inicijuoti teisės aktų 

pakeitimus dėl 

griežtesnės 

lombardų, 

veikiančių visą parą, 

veiklos kontrolės 

 Sausio – gruodžio 

mėn. 

V. Razmantienė Klausimo sprendimas 

perduotas policijai. 

Konsultavimas ir 

informacijos teikimas  

priklausomybės ligų 

prevencijos ir gydymo 

klausimais 

Gilinti komisijos narių 

specialiąsias žinias apie 

priklausomybės ligų 

prevenciją ir gydymą 

Geresnis komisijos 

narių supratimas 

apie priklausomybės 

ligas 

Komisijos nariai ir 

suinteresuoti asmenys 

Nuolat B. Nastopkaitė 

Klaipėdos 

priklausomybės 

ligų centras 

Nuolatinis konsultavimas, 

teiktas Komisijos posėdžių 

metu. 

Dalyvavimas rengiant, 

leidžiant ir platinant 

informacinę/šviečiamąją 

medžiagą, skirtą 

psichoaktyvių medžiagų 

vartojimo prevencijai 

vykdyti (leidiniai, 

kompaktiniai diskai, 

vaizdo ir kitos 

priemonės) 

Informuoti visuomenę 

priklausomybę 

sukeliančių medžiagų 

profilaktikos klausimais 

Visuomenės 

švietimas 

 Nuolat Komisijos nariai 1. Radio 24 laidų ciklas. 

2. 1 reprezentacinis Sveiko 

miesto filmas. 

3. Reprezentacinė medžiaga 

(1660 vnt.) 

4. 1 tarptautinės konferencijos, 

vykusios Klaipėdoje, 

medžiaga (knyga 90 egz.) 

Organizavimas ir 

dalyvavimas kitų 

institucijų 

organizuojamuose 

renginiuose, akcijose ir 

kt. 

Pagalba ir visuomenės 

švietimas 

Visuomenės 

švietimas 

 Nuolat Komisijos nariai 2 Komisijos nariai stebėtojo 

teisėmis dalyvavo trijuose 

užsiėmimuose, vykdomuose 

VO "Žmogaus ugdymas" 

pagal savivaldybės 

finansuojamą projektą: 2012-

09-27 renginys tėvams „Mūsų 

ateitis – sveiki ir laisvi nuo 

narkotikų vaikai“; 2012-11-14 

seminare mokiniams apie 

narkomanijos prevenciją pagal 

http://www.kplc.lt/
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projektą "Tavo gyvenimas - 

tavo rankose".  

4 Komisijos nariai dalyvavo 

Kl. m. savivaldybės, KU ir 

Higienos instituto apskrito 

stalo diskusijoje „Žalingo 

sveikatai mokinių elgesio 

problemos ir jų sprendimo 

galimybės“. 

1 Komisijos narys dalyvavo 

LMP Kl. regiono sk. 

inicijuotoje diskusijoje 

„Pagalbos organizavimas 

psichiką veikiančias 

medžiagas vartojančiam 

paaugliui“ 2012-04-02. 

NKK inicijuotos narkotinių 

medžiagų aptikimo Klaipėdos 

miesto mokyklų aplinkoje 

testavimo akcijos pristatymas 

profesinėms mokykloms 2012 

m. rugsėjo – spalio mėn. (1 

Komisijos narys). 

Pasitarimo organizavimas (4 

Komisijos nariai) KLPVM 

(J.Janonio 15, Klaipėda) dėl 

edukacinio užsiėmimo 

paaugliams AEJC „Ačiū, kad 

rūkote“. 

Patirties sklaida 

seminaruose, 

konferencijose 

Viešinti Komisijos 

veiklą, dalintis patirtimi 

ir informacija 

Visuomenės 

švietimas 

 Nuolat Komisijos nariai  3 Komisijos nariai dalyvavo 

2012-10-25 respublikinėje 

konferencijoje LRS  

"Psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo prevencija bendrojo 

ugdymo mokyklose". 4 nariai 

dalyvavo tarptautinėje 

konferencijoje  „Sveikas 

miestas: iššūkiai ir 

galimybės“. 

A. Skukauskienės pranešimas 

Klaipėdos miesto metodinėje 
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– praktinėje k-joje 

„Psichologinė socialinė 

pagalba vaikui, jo šeimai ir 

mokytojui“. 

N. Istominos ir R. 

Perminienės 2 pranešimai 2 

respublikinėse konferencijose 

Vilniuje, 2 N. Istominos 

pranešimai 2 tarptautinėse 

konferencijose (Klaipėdoje ir 

Sankt-Peterburge). 

1 Komisijos narys dalyvavo 

tarptautinėje konferencijoje 

LRS „Naujos tendencijos 

psichoaktyvių medžiagų 

vartojimo prevencijos bei 

kontrolės srityje“. Sklaida – 

NKK posėdyje. 

Situacijos dėl asmenų, 

girtaujančių 

paplūdimiuose, analizė 

    Komisijos nariai Posėdyje dalyvavo Policijos ir 

Klaipėdos m. savivaldybės 

Viešosios tvarkos skyriaus 

atstovai. Sustiprintas 

tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas ir pagalba, 

sprendžiant šią problemą. 

 


