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ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS           

2015 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, 2015 m. toliau vykdė savo veiklą. 

NKK 2015 m. NKK veiklos plane numatė savo pagrindines veiklos sritis ir funkcijas. Įgyvendinama 

pagrindinius uždavinius, NKK inicijavo pasitarimus aktualiais narkotikų kontrolės, narkomanijos 

prevencijos klausimais, gavo ir aptarė informaciją iš asmens sveikatos priežiūros, socialinių, švietimo 

įstaigų, Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – VSB), teisėsaugos 

institucijų narkomanijos prevencijos, gydymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartos 

kontrolės klausimais.  Bendradarbiaudama su Šiaulių miesto savivaldybės įstaigomis, parengė Šiaulių 

miesto savivaldybės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2015–2016 metų programos 

įgyvendinimo priemonių vykdymo 2015 metais aprašymą (priedas).  

2015 m. NKK svarstyta: 

1. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų tyrimo bei testavimo Šiaulių miesto mokyklų 

aplinkoje klausimas. Vienbalsiai buvo pritarta atlikti šį tyrimą mokyklų aplinkoje tiek 2015  m., tiek 

ateityje. 2015 m. devyniose Šiaulių miesto gimnazijose VSB atliko narkotinių medžiagų aptikimo 

aplinkoje testavimą, narkotikų pėdsakų nerasta.  

2. NKK inicijavo psichologų ir gydytojų psichiatrų nemokamų anoniminių konsultacijų 

tėvams ir mokiniams VSB teikimą. Vienbalsiai buvo nutarta šias konsultacijas organizuoti nuolat, 

apie tai viešai skelbiant per galimas informavimo priemones (internetą, skelbimų lentas asmens 

sveikatos priežiūros, švietimo ir kitose įstaigose ir pan.). 2015 m. vyko 8 konsultacijos, kuriose 

dalyvavo 22 dalyviai (tėvai ir mokiniai).  

2015 m. NKK narių dalyvavimas:  

1. 2015-03-13 Šiauliuose Vilniaus priklausomybės ligų centro organizuotoje apskritojo 

stalo diskusijoje, skirtoje plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, dalyvavo 3 NKK nariai. 

2. 2015-05-16 Klaipėdoje Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 

organizuotuose savivaldybių narkotikų kontrolės komisijų bei specialistų mokymuose 

„Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos politikos formavimas ir įgyvendinimas 

savivaldybėse“ dalyvavo 3 NKK nariai.  

3. 2015-05-20 Vilniuje Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 

organizuotoje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Psichoaktyviosios medžiagos: naujos 

tendencijos ir politiniai sprendimai“ dalyvavo 1 NKK narys. 2015 m. planuotas NKK narių 

susitikimas su švietimo įstaigų vadovais, kitais atsakingais mokyklų atstovais dėl aktualios 

informacijos apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimą tarp Šiaulių apskrities regiono 

mokinių neįvyko dėl minėtų įstaigų prašymo perkelti šį susitikimą į 2016 m.  
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