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Posėdis prasidėjo 2013-02-14 15.00 val.  

Posėdžio pirmininkė Natalja Istomina. 

Posėdžio sekretorė Rožė Perminienė. 

Dalyvauja nariai: N. Istomina, R. Perminienė, E. Kučinskienė, A. Skukauskienė, A. Liesytė, A. 

Brasas, A. Daujotienė, G. Aurylienė. 

Svečiai: V. Ričkutė, M. Denisenko, L. Andrikis. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Komisijos 2012 m. veiklos ataskaita. 

2. Komisijos darbo plano 2013 metams rengimas. 

3. Tarptautinio projekto “Alcohol and Drug prevention among Youth (ADPY) in Baltic Sea region 

communities“ pristatymas. 

4. Komisijos veiklos organizaciniai klausimai (lankomumo analizė, narių keitimas). 

5. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Komisijos 2012 m. veiklos ataskaita. 

Pirmininkė N. Istomina pristatė parengtą Komisijos 2012 m. veiklos ataskaitą (pridedama). 

Vadovaujantis Komisijos nuostatais, ataskaita bus pateikta Socialiniam reikalų komitetui. 

NUTARTA: 

1. Komisijos 2012 m. veiklos ataskaitai pritarta bendru sutarimu. 

2. Komisijos 2012 m. veiklos ataskaitą pateikti Socialiniam reikalų komitetui. 

 

2. SVARSTYTA. Komisijos darbo plano 2013 metams rengimas. 

Pirmininkė N. Istomina pristatė parengtą Komisijos 2013 m. veiklos planą (pridedama), kuris 

parengtas atsižvelgiant į Komisijos narių pateiktas pastabas ir pasiūlymus. 

Diskutuota dėl aplinkos tikrinimo narkotinių medžiagų testais Klaipėdos miesto ugdymo ir globos 

įstaigose 2013 m. N. Istomina informavo, kad dalyvaujant Klaipėdos miesto mokyklų direktorių pasitarime, 

direktoriai išreiškė norą, kad 2013 m. toks testavimas būtų atliekamas visose Klaipėdos miesto ugdymo 

įstaigose. Tačiau Bendruomenės sveikatos taryba, skirstydama lėšas, šiai priemonei pinigų nenumatė. Taip 

pat diskutuota, kad būtina atnaujinti informacinį leidinį (lankstinuką) „Paslaugos, skirtos narkotikų vartojimo 

prevencijai: turiu problemų... Kur kreiptis?“ 

NUTARTA: 

1. Bendru sutarimu pritarti ir patvirtinti 2013 metų Komisijos veiklos planą. 

2. N. Istomina dalyvaus 2013-02-26 vyksiančiame Bendruomenės sveikatos tarybos posėdyje ir 

prašys skirti lėšų aplinkos tikrinimo narkotinių medžiagų testams įsigyti ir šio testavimo vykdymui 2013 m. 

bei informacinio leidinio leidybai. 
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3. SVARSTYTA. Tarptautinio projekto “Alcohol and Drug prevention among Youth (ADPY) 

in Baltic Sea region communities“ pristatymas. 

Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro specialistė V. Ričkutė pristatė Biuro vykdomą tarptautinį 

projektą (pridedama). Prašyta padėti surasti atstovus, kurie dalyvautų projekto tyrime ir atstovautų tam tiktas 

bendruomenes: policiją, mokyklų vadovus, bažnyčią ir kt. Komisijos nariai rekomendavo kontaktinius 

asmenis, kurie galėtų padėti vykdyti tyrimą tam tikrose bendruomenėse. 

NUTARTA: 

1. Informacija apie projektą “Alcohol and Drug prevention among Youth (ADPY) in Baltic Sea 

region communities“ išklausyta. 

2. Bendradarbiauti ir teikti reikalingą pagalbą Visuomenės sveikatos biurui, vykdant šį tarptautinį 

projektą. 

Bendru sutarimu. 

 

4. SVARSTYTA. Komisijos veiklos organizaciniai klausimai (lankomumo analizė, narių keitimas). 

N. Istomina pristatė Komisijos narių posėdžio lankomumo suvestinę (pridedama). Diskutuota, dėl 

asmenų, kurių posėdžių lankomumas labai blogas. Komisijos pirmininkė asmeniškai pasikalbės su kai kuriais 

NKK nariais dėl jų lankomumo. Policija raštiškai jau delegavo kitą savo atstovą. Taip pat gautas NKK narės 

B. Nastopkaitės prašymas dėl nebedalyvavimo NKK veikloje. L. Andrikis nuo Klaipėdos priklausomybės 

ligų centro raštiškai deleguos kitą atstovą. Diskutuota, gal būtų naudinga Komisijoje turėti Vaikų ligoninės 

atstovą, kuris informuotų Komisiją vaikų apsinuodijimo psichoaktyviomis medžiagomis klausimais. 

NUTARTA: 

1. Raštiškai kreiptis į prokuratūrą ir muitinę, kad paaiškintų priežastis, kodėl jų institucijos deleguoti 

asmenys nedalyvauja NKK posėdžiuose bei prašyti deleguoti kitus jų institucijos asmenis. 

2. Raštiškai kreiptis į Vaikų ligoninę, kad deleguotų savo atstovą į NKK sudėtį.  

Bendru sutarimu. 

 

5. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

E. Kučinskienė informavo, kad dalyvavo 2013-02-13 susitikime-diskusijoje „Prevencinių priemonių 

taikymo galimybės darbe su jaunimu“ su Šiaulių miesto atstovais, kuriame buvo dalinamasi gerąja patirtimi. 

N. Istomina pristatė gautą informaciją apie Maskvoje svarstomą testavimo dėl narkotinių medžiagų 

vartojimo įteisinimą (http://www.newsru.com/russia/13feb2013/narko.html). 

NUTARTA: 

1. Informacija išklausyta.  

2. Kitas NKK posėdis bus išvažiuojamasis – NKK nariai 2013-03-22 dalyvaus Vydūno konferencijoje 

(Švyturio arena, Klaipėda). 

Bendru sutarimu. 

 

 

Posėdžio pabaiga: 16.45 val. 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                                         Natalja Istomina 

 

Posėdžio sekretorė                                                                      Rožė Perminienė  

http://www.newsru.com/russia/13feb2013/narko.html

