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Klaipėdo miesto savivaldybės narkotikų (psichoaktyvių medžiagų) kontrolės komisijos veiklos planas  

2013 m.  

Veikla Tikslas  Numatomas 

rezultatas 

Poveikio grupės Laikotarpis Atsakingas asmuo 

ir /ar institucija 
Narkotikų kontrolės 

komisijos 2012 m. darbo 

ataskaitos rengimas  

Parengti Narkotikų kontrolės 

komisijos 2012 m. darbo 

ataskaitą 

Ataskaita pateikta 

Socialinių reikalų 

komitetui 

 Sausio mėn. N. Istomina 

R. Perminienė 

Narkotikų kontrolės 

komisijos darbo plano 2013 

m. rengimas ir tvirtinimas 

Parengti ir patvirtinti NKK 

darbo planą 2013 metams 

Planinga 2013 m. 

Komisijos veikla pagal 

patvirtintą darbo planą 

 Vasario – kovo mėn. N. Istomina 

R. Perminienė 

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 

Skleisti neigiamas nuostatas 

apie narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų 

vartojimo problemą 

visuomenėje 

Pravesta 18 paskaitų-

diskusijų ikimokyklinio 

ugdymo vyresnių 

grupių vaikams ir 

pradinių klasių 

mokiniams 

Vaikai 0-10 metų 

 

Kovo – gegužės mėn. I. Pačiauskaitė 

 

Klaipėdos miesto 

visuomenės sveikatos 

biuras 

Prevencinės paskaitos 

psichoaktyvių  medžiagų 

prevencijos temomis 

ikimokyklinio amžiaus 

vaikams. 

„Šlykštuko ir Smirduko 

nuotykiai“                                    

Išdėstyti prevencinę 

programą patrauklia ir 

žaisminga forma, pasitelkiant 

vaizdines iliustracijas.  

Suformuoti madą, dorines 

nuostatas, socialinius 

įgūdžius, antipatiją 

psichoaktyvioms 

medžiagoms. 

Vaikai pakeis požiūrį į 

alkoholio reklamą, 

suaugusiųjų rūkymą. 

Susiformuos aiški, 

neigiama nuostata, kad 

psichoaktyvių 

medžiagų vartojimas 

visai nemadingas, 

banalus, kenksmingas 

ir brangus užsiėmimas. 

Balandžio – rugpjūčio 

mėn. 

 

A. Šiukšta 

 

Nacionalinės tabako ir 

alkoholio kontrolės 

koalicijos atstovas 

Klaipėdos m. 

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 paskaitos-

diskusijos 1-12 kl. 

Klaipėdos miesto 

bendrojo lavinimo 

įstaigų bendruomenėms 

(mokiniams, tėvams, 

pedagogams) pagal 

teisės aktais patvirtintas 

programas 

Vaikai 10-18 metų Sausio  – gruodžio 

mėn. 

I. Pačiauskaitė 

 

Klaipėdos miesto 

visuomenės sveikatos 

biuras  

 

E. Kučinskienė 

 

Klaipėdos miesto 
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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 

bendrojo lavinimo 

įstaigos 

Vakarų regiono pagrindinių 

mokyklų ir progimnazijų 

mokinių konferencija 

„Pasaulis be žalingų įpročių“ 

Skatinti mokinius vertybių 

sistemoje dominuojančią 

poziciją skirti sveikai 

gyvensenai, kaip 

visuomeninei ir ekonominei 

vertybei,  

didinti teorinę mokinių 

kompetenciją apie alkoholio, 

nikotino, narkotinių 

medžiagų vartojimo 

padarinius bei žalą žmogaus 

organizmui 

Pranešimus skaitys 

mokiniai mokiniams iš 

Klaipėdos regiono 

mokyklų 

Kovo mėn. E. Kučinskienė 

 

Klaipėdos Ievos 

Simonaitytės pagrindinė 

mokykla 

 

Švietimo skyrius 

 

Klaipėdos miesto 

visuomenės sveikatos 

biuras  

 

Iliustruotų prevencinių 

knygučių,  „komiksų“ 

leidyba 

Patrauklia ir žaisminga 

forma ugdyti kritišką 

mąstymą  tabako gaminiams. 

Leidiniai skirti švietimo 

įstaigų sveikatos 

specialistams bei soc. 

pedagogams. 

Vaikams bus „sugriauta 

iliuzija“, kad 

vartojantys suaugusieji  

yra  jiems autoritetas. 

Formuosis 

pasipriešinimo įgūdžiai 

vartoti tabako 

gaminius. 

Rugsėjo – gruodžio 

mėn. 

A. Šiukšta 

 

Nacionalinės tabako ir 

alkoholio kontrolės 

koalicijos atstovas 

Klaipėdos m. 

Organizuoti prevencinius 

pokalbius vaikų mokymo, 

ugdymo įstaigose, įtraukiant 

prokuratūros ir policijos 

pareigūnus 

Gerinti vaiko teisių apsaugą 

mieste 

Sumažės vaikų 

nusikalstamumas 

Klaipėdos mieste. 

Pagerės vaikų 

užimtumas. 

Kovo - balandžio 

mėn. 

 

G. Aurylienė 

A. Vitkevičius 

Vaiko teisių 

apsaugos skyrius 

Dalyvauti Probacijos 

tarnybos organizuojamose 

reiduose į teistų 

nepilnamečių šeimas bei jų 

mokymosi įstaigas. 

Bus išaiškinta tėvų 

valdžios 

nepanaudojimo ar 

netinkamos vaikų 

priežiūros atvejai. 

Sausio - vasario mėn. 

 

G. Aurylienė 

A. Vitkevičius 

Vaiko teisių 

apsaugos skyrius 

 

Apdoroti ir susisteminti 

duomenis, gautus tyrime apie 

Bus  informuotos 

mokymo įstaigos apie 

Vasario - balandžio 

mėn. 

G. Aurylienė 

A. Vitkevičius 



 3 

viktimizacijos latentiškumą 

Klaipėdos m. mokyklose 8-

12 klasių mokinių tarpe ir 

supažindinti su jais mokyklas 

jose besimokančių 

nusikalsti linkusių 

vaikų skaičių bei 

aptariami su tuo 

susijusių problemų 

sprendimo būdai. Taip 

pat bus siekiama didinti 

bendradarbiavimą su 

mokyklų socialiniais 

pedagogais. 

 Vaiko teisių 

apsaugos skyrius 

 

Organizuoti renginį 

tarptautinės Vaikų gynimo 

dienos progai paminėti 

Vaikų, dalyvavusių 

renginyje skaičius 

Birželio 1 d. 

 

G. Aurylienė 

A. Vitkevičius 

Vaiko teisių 

apsaugos skyrius 

Organizuoti prevencinę 

priemonę narkotikų 

vartojimo prevencijai, vaikų 

užimtumui skatinti 

Vaikų, dalyvavusių 

renginyje skaičius 

Birželio - rugsėjo mėn. G. Aurylienė 

A. Vitkevičius 

Vaiko teisių 

apsaugos skyrius 

Gimnazijų, pagrindinių 

mokyklų ir progimnazijų 

krepšinio varžybos, skirtos 

nerūkymo dienai paminėti 

Prevencinė priemonė Krepšinio varžybos, 

kurios skatins vaikų 

užimtumą 

Gegužės mėn. E. Kučinskienė 

Klaipėdos Ievos 

Simonaitytės pagrindinė 

mokykla 

 

Švietimo skyrius 

 

Klaipėdos miesto 

visuomenės sveikatos 

biuras 

Tarptautinio projekto 

„PYDOS – jaunimo 

pasitraukimo iš sportinės 

veiklos prevencija“ veiklos ir  

pasiekimai 

Aptarti projekto pasiekimus 

ir pasidalinti gerąja patirtimi 

Projekto reikšmė Kovo – gruodžio mėn. R. Perminienė 

Klaipėdos vaikų globos 

namų „Smiltelė“ sportinis 

renginys „Tinklinis mano 

kieme 2013“ 

1. Organizuoti tinklinio 

varžybas, siekiant globos 

namų ir vietos bendruomenės 

vaikų turiningo ir prasmingo  

laisvalaikio praleidimo.  

2. Vykdyti paauglių  

nusikalstamumo, smurto ir  

psichotropinių medžiagų 

Bendradarbiaujant su 

socialiniais partneriais: 

Lietuvos kariuomenės 

KASP LDK 

Butigeidžio dragūnų 

bataliono  kariais ir   

„Pajūrio“ vietos 

bendruomenės taryba 

1.Vaikai nuo 10-18 m. Klaipėdos vaikų 

globos namų „Smiltelė“, „Rytas“, „Danė“,  

Vaiko ir šeimos gerovės centras 

2. Pajūrio vietos bendruomenės vaikai 10-

18 metų 

 

Liepos mėn. V. Petraitienė 

B. Mozerienė 

Klaipėdos vaikų globos 

namai „Smiltelė“ 
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vartojimo prevenciją. surengtos tinklinio  

varžybos  kaip 

nusikalstamumo, 

smurto ir  

psichotropinių 

medžiagų vartojimo 

prevencinė priemonė  

Bendradarbiaujant su 

žiniasklaidos atstovais 

organizuoti bendruomenės 

švietimą apie narkotines ir 

psichotropines medžiagas, jų 

įtaką sveikatai ir socialiniam 

gyvenimui 

Pateikti didesnei 

bendruomenės daliai 

moksliškai patvirtintą ir 

kokybišką informaciją 

20 proc. bendruomenės 

narių turės daugiau 

informacijos apie 

pirminę ir antrinę 

narkomanijos 

prevenciją 

Suaugusieji nuo 18 metų iki 65 metų Kovo – gruodžio mėn. I. Pačiauskaitė 

Klaipėdos miesto 

visuomenės sveikatos 

biuras 

 

Prevencinės paskaitos: 

tėvų švietimas 

„Vaikai per tėvus, tėvai per 

vaikus“ 

 Skaityti prevencinius 

pranešimus tėveliams per  

tėvelių susirinkimus.  

Išleisti ir išdalinti praktinę, 

metodinę atmintinę 

(skrajutę) tėveliams, kurios 

patarimų, konkrečių  teiginių  

dėka galėtų adekvačiai 

vertinti vaiko auklėjimo 

aspektus psichoaktyvių 

medžiagų atžvilgiu. 

Tėvai įgaus praktinių 

žinių: kaip bendrauti su 

savo vaiku, kad jis 

nepradėtų, nenorėtų 

vartoti psichoaktyvių 

medžiagų. 

Vasario – gegužės 

mėn. 

A. Šiukšta 

 

Nacionalinės tabako ir 

alkoholio kontrolės 

koalicijos atstovas 

Klaipėdos m. 

Prevencinės paskaitos: 

“Žalingų įpročių prevencija 

klasės vadovo veikloje“ 

Kvalifikacijos tobulinimo 

kursas dorinio ugdymo, 

socialiniams pedagogams, 

klasių auklėtojams,                    

ir kitiems, siekiant pasirengti 

dirbti pagal psichiką 

veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos 

programą (Metodinės  

rekomendacijos 

įgyvendinimo priemonė, 

patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2009m.  

Liepos 24d. įsakymu Nr. 

YSAK–1633) 

Apmokyti kaip pateikti 

nepatrauklią temą 

patraukliais būdais. 

Perteikti statistinę, 

vaizdinę ir istorinę  

informaciją apie 

svaiginimosi kultūrą,  

pasekmes mūsų 

visuomenėje ir 

pasaulyje. Supažindinti 

ir perduoti didaktinę 

medžiagą bei metodus, 

įgyvendinant žalingų 

įpročių prevencijos 

programą. 

Vasario - balandžio 

mėn. 

A. Šiukšta 

 

Nacionalinės tabako ir 

alkoholio kontrolės 

koalicijos atstovas 

Klaipėdos m. 
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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 

Gegužės mėn. R. Perminienė 

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 

prevencijos priemonių 

Vaikai 10-18 metų 

 

Suaugusieji nuo 18 metų iki 65 metų 

 

2013-05-04 A. Brasas 

 

Klaipėdos vaikų globos 

namai „Rytas“ 

Stalo teniso varžybos  

Atviros erdvės jaunimo 

centre   

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. (neformalios  jaunimo 

grupės, nevyriausybinių organizacijų 

atstovai, vaikų globos namų auklėtiniai) 

Sausio mėn. V. Jokubynaitė 

Atviros erdvės jaunimo 

centras 

Jaunimo salės futbolo 

turnyras „Draugystės erdvė“. 
Organizuoti jaunimo salės 

futbolo varžybas, siekiant 

skatinti prasmingą jaunimo 

laisvalaikį, vykdyti jaunimo 

nusikalstamumo, smurto ir  

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 

Atviros erdvės jaunimo 

centras 
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psichotropinių medžiagų 

vartojimo prevenciją. 
Krepšinio varžybos 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 

prevencinė priemonė 

Jaunimas 14-29 m. (neformalios  jaunimo 

grupės, nevyriausybinių organizacijų 

atstovai, vaikų globos namų auklėtiniai) 

Gegužės – birželio 

mėn. 

 

V. Jokubynaitė 

Atviros erdvės jaunimo 

centras 

Žemo slenksčio paslaugų 

mobilaus kabineto veiklos 

organizavimas ir vykdymas  

Mažinti su narkotikų 

vartojimu ir rizikinga elgsena 

susijusias neigiamas 

medicinines, socialines, 

ekonomines, teisines 

pasekmes visuomenei ir 

asmeniui 

Žemo slenksčio 

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“  

 

 

Priklausomybę turintys asmenys  

Sausio – gruodžio 

mėn. 

R. Perminienė 

 

Klaipėdos psichikos 

sveikatos centras 

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 



 7 

Lytiškai plintančių ligų 

profilaktikos programos 

įgyvendinimo organizavimas 

ir vykdymas 

Mažinti su narkotikų 

vartojimu ir rizikinga lytine 

elgsena susijusias neigiamas 

medicinines, socialines, 

ekonomines, teisines 

pasekmes visuomenei ir 

asmeniui 

Paslaugų komercinio 

sekso paslaugų 

teikėjams, 

vartojantiems 

narkotines medžiagas, 

teikimas stacionariame 

žemo slenksčio 

paslaugų kabinete 

(Taikos pr. 119, 

Klaipėda)  

Sausio – gruodžio 

mėn. 

R. Perminienė 

 

Klaipėdos 

priklausomybės ligų 

centras 

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 

Dalyvavimas Klaipėdos 

miesto ugdymo įstaigų 

direktorių pasitarimuose 

   Pagal poreikį Komisijos nariai 

Bendradarbiavimas su 

Klaipėdos miesto 

bendruomenių tarybomis 

Informuoti bendruomenių 

tarybas apie NKK veiklą ir 

paskatinti bendradarbiauti 

Užmegztas 

bendradarbiavimas ir 

numatytos bendros 

veiklos  

 Nuolat A. Daujotienė 

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 

Organizavimas ir 

dalyvavimas kitų institucijų 

organizuojamuose 

renginiuose, akcijose ir kt. 

Pagalba ir visuomenės 

švietimas 

Visuomenės švietimas  Nuolat Komisijos nariai 

Patirties sklaida seminaruose, 

konferencijose 

Viešinti Komisijos veiklą, 

dalintis patirtimi ir 

informacija 

Visuomenės švietimas  Nuolat Komisijos nariai 

 

Pirmininkė                                          Natalja Istomina 


