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ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS
2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Šiaulių miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisija (toliau – NKK), vykdydama
valstybės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos politiką, – koordinuoti narkotikų kontrolės
ir narkomanijos prevencijos veiksmus savivaldybės teritorijoje, 2016 m. toliau vykdė savo veiklą.
NKK 2016 m. veiklos plane numatė savo pagrindines veiklos sritis ir funkcijas.
Įgyvendinama pagrindinius uždavinius, NKK:
1. Inicijavo pasitarimus aktualiais narkotikų kontrolės, narkomanijos prevencijos
klausimais.
2. Gavo ir aptarė informaciją iš asmens sveikatos priežiūros, socialinių, švietimo įstaigų,
Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – Visuomenės sveikatos biuras),
teisėsaugos institucijų narkomanijos prevencijos, gydymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų
apyvartos kontrolės klausimais.
3. Bendradarbiavo su įstaigomis.
4. Parengė Šiaulių miesto savivaldybės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos
2015–2016 metų programos įgyvendinimo priemonių vykdymo 2016 m. ataskaitą (informacija
pridedama).
2016 m. NKK organizuota ir svarstyta:
1. 2016 m. organizuoti 3 NKK posėdžiai, kurių metu teikta, analizuota ir vertinta atsakingų
įstaigų pateikta informacija apie vykdomą narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencinę veiklą
Šiaulių mieste. Priimti ir įgyvendinti nutarimai:
1.1. į NKK sudėtį įtraukti NVO (klubo „Tarp savų), Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos Vaiko gerovės komisijos, Šiaulių priklausomybės ligų centro, Šiaulių pedagoginės
psichologinės tarnybos atstovai;
1.2. kreiptasi į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą dėl mokymų
specialistams, mokymai pradėti organizuoti.
2. Svarstytas narkotinių ir psichotropinių medžiagų tyrimo bei testavimo Šiaulių miesto
mokyklų aplinkoje klausimas. Vienbalsiai buvo pritarta atlikti šį tyrimą mokyklų aplinkoje 2016 m.,
taip pat ir ateityje. Visuomenės sveikatos biuras testavimą atliko dešimtyje Šiaulių miesto gimnazijų
ir Šiaulių profesinio rengimo centrų skyriuose bei bendrabučiuose (tirta 19 objektų, paimti ir ištirti
303 mėginiai). Jei 2015 m. narkotinių medžiagų aplinkoje nerasta, tai 2016 m. 4 objektų 5 mėginiuose
aptikti narkotinių medžiagų pėdsakai: 1 kanapių, 2 buprenorfino, 1 kanapių, amfetamino ir meta
amfetamino, 1 buprenorfino ir kokaino.
1. NKK iniciatyva Visuomenės sveikatos biure tebevyksta psichologų ir gydytojų
psichiatrų nemokamos anoniminės konsultacijos. Visuomenės sveikatos biuras organizavo 8
anonimines psichologų bei psichiatrų konsultacijos jaunimui ir jų globėjams. Šios konsultacijos
organizuotos pagal poreikį apie tai viešai skelbiant per galimas informavimo priemones (internetą,
skelbimų lentas asmens sveikatos priežiūros, švietimo, kitose įstaigose ir pan.).
2. 2016 m. NKK posėdyje analizuota Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamento apklausos „Dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės
priemonių taikymo Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose“ ataskaita.
3. 2015 m. planuotas NKK narių susitikimas su švietimo įstaigų vadovais, kitais
atsakingais mokyklų atstovais jų pageidavimu buvo perkeltas į 2016 m. 2016-05-26 vykusiame
susitikime dalyvavo NKK atstovai (D. Miniauskienė ir E. Takuševičius), kurie pristatė aktualią
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informaciją apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimą tarp Šiaulių apskrities regiono
mokinių, pateikė informaciją apie teisinę šios problemos situaciją, atsakė į dalyvių klausimus.
4. 2016-11-03 organizuotas NKK susitikimas su Psichologinės pedagoginės tarnybos ir
ugdymo įstaigų socialiniais pedagogais psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos klausimais.
NKK pirmininkė D. Miniauskienė pristatė Šiaulių regiono aktualijas mokinių psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimo klausimais.
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