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TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS

KOMISIJOS VEIKLOS ATASKAITAI UŽ 2020 M.

2021 m. sausio        d.  Nr. T1-

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,

Pavyzdinių savivaldybių narkotikų kontrolės komisijų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 416 „Dėl Pavyzdinių savivaldybių narkotikų kontrolės

komisijų nuostatų patvirtinimo“, 13 punktu ir Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos

nuostatų, patvirtintų Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-291

,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo“, 13 punktu,

Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos veiklos ataskaitai už 2020

m. (pridedama).

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės rajono

savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.

Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams

(Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt/


    PRITARTA

                                                                                                Šilalės rajono savivaldybės

                                                                                                   tarybos 2021 m. sausio       d.

                                                                                   sprendimu Nr. T1 -

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS

VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2020 M.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T1–264 ,,Dėl Šilalės rajono

savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1–153 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės

Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 3 metų laikotarpiui

sudaryta naujos sudėties Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisija: komisijos pirmininkė

Silva Paulikienė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, komisijos pirmininko pavaduotoja

Rasa Kuzminskaitė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja, komisijos nariai: Arūnas

Aleksandravičius, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktorius, Dalė Briedienė, Šilalės rajono

savivaldybės gydytoja, Danguolė Jakštienė, Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Šilalės

rajone vyriausioji specialistė, Lina Maslauskienė, jaunimo reikalų koordinatorė, Martynas Remeikis,

Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialistas (šiuo metu – Investicijų ir statybos skyriaus

vedėjas), Rasa Sadauskytė, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono

komisariato Veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja (bendruomenės pareigūnė), Monika Šerpytytė, Atviro

jaunimo centro „Pulsas“ darbuotoja, ir Vida Žemeckienė, Šilalės rajono savivaldybės tarybos narė.

Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos veikla viešinama Šilalės rajono

savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt, tam tikslui lange ,,Veiklos sritys“ yra sukurta rubrika

,,Narkotikų kontrolės komisija“, kurioje periodiškai talpinama visa aktuali informacija.

            Per 2020 m. įvyko Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos 4 posėdžiai.

Pirmajame komisijos posėdyje, įvykusiame 2020 m. vasario 11 d., buvo pritarta parengtam

Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje priemonių

planui 2020–2022 m. Šiame posėdyje Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė

Loreta Petkuvienė Narkotikų kontrolės komisijai pateikė informaciją apie Šilalės rajono savivaldybės

ugdymo įstaigose vykdytus psichotropinių medžiagų aptikimo tyrimus. Loreta Petkuvienė informavo,

kad biuras keletą ankstesnių metų atliko narkotinių medžiagų aptikimo Šilalės rajono mokinių aplinkoje

tyrimus. Vertinant aplinką mėginiai buvo paimami nuo rūbinės, koridoriaus, vyresniųjų mokinių klasių,

valgyklos, tualetų, poilsio ir gyvenamųjų kambarių paviršių (durų rankenos, palangės, kompiuterio

klaviatūros, stalų paviršiai ir kt.). 2013 m. toks testavimas buvo atliekamas 14-je Šilalės rajono

savivaldybės įstaigų (11-oje ugdymo įstaigų ir 3-ose biudžetinėse įstaigose, kuriose būna jaunimo

susibūrimo vietos). Patikrinus tada narkotinių medžiagų buvo rasta 5-iose ugdymo įstaigose. 2017 m.

testavimas buvo atliekamas 12-oje Šilalės rajono savivaldybės įstaigų (11-oje ugdymo įstaigų ir 1-oje

biudžetinėje įstaigoje). Narkotinių medžiagų buvo rasta 2-ose ugdymo įstaigose. 2019 m. atsižvelgiant

į ugdymo įstaigos administracijos pateiktą prašymą, narkotinių medžiagų testavimas buvo atliktas

savivaldybės ugdymo įstaigoje (gimnazijoje). Ant gimnazijos sporto salės laukinių durų buvo aptikta

narkotinių medžiagų. Visais atvejais tyrimui atlikti buvo naudojamasi narkotinių medžiagų paieškos

priemone ,,PenTest“, galinčia aptikti narkotines medžiagas aplinkoje. Yra atliekami ir šlapimo testo

tyrimai, kai sutinka arba pageidauja pats pilnametis asmuo, arba sutinka nepilnamečio asmens tėvai ar

globėjai. Tuomet būna pavieniai atvejai. Tokius tyrimus atlieka VšĮ Šilalės rajono ligoninė. Gali ir pačios

ugdymo įstaigos įsigyti tokius testus, nes jų kaina yra nedidelė 10–12 Eur.

Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktorius Arūnas Aleksandravičius teigė, jog visose

rajono ugdymo įstaigose specialistai aktyviai vykdo įvairias švietėjiškas programas narkotinių medžiagų

vartojimo prevencijai, kviečiasi į pagalbą atsakingų tarnybų pareigūnus, imasi visų būtinų priemonių

šiai problemai spręsti. Progimnazijoje ankstesniais metais buvo atliekama narkotikų patikra naujos

http://www.silale.lt
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kartos testais imant mėginius nuo paviršių, kuriais būtų tiriama mokinių aplinka, tačiau progimnazijoje

tuomet narkotinių medžiagų nerasta.

Šilalės rajono komisariato Veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja (bendruomenės pareigūnė) Rasa

Sadauskytė informavo, kad Šilalės rajono policijos komisariato nuolat yra vykdoma veikla dėl narkotinių

medžiagų prevencijos teisinio švietimo visose rajono ugdymo įstaigose, Pajūrio vaikų globos namuose.

Per 2019 m. Šilalės rajono policijos komisariatas surašė 15-ai asmenų protokolus pagal ANK nuostatas

dėl įvykdytų administracinės teisės pažeidimų vartojant psichotropines medžiagas. Iš tų 15-os pažeidėjų

2-u buvo nepilnamečiai. Būtų naudinga, kad mūsų policijos pareigūnai kartu su Šilalės r. savivaldybės

visuomenės sveikatos biuru būtent vaikų tėvams vestų paskaitas, kaip atpažinti narkotikus vartojančius

asmenis bei patartų, kaip tokiose situacijose elgtis. Užkardant bei fiksuojant pažeidimus dėl narkotikų

vartojimo tarp moksleivių reikalinga atvira diskusija, pačių moksleivių ir kitų asmenų aktyvumas

pranešant policijos pareigūnams apie narkotines medžiagas vartojančius konkrečius asmenis, jog

pareigūnai galėtų imtis procesinių veiksmų. Todėl tam reikalingas bendras darbas, tęsiant narkotikų

vartojimo prevencijos programas, problemos sprendimas koordinuojant veiksmus, įsitraukiant kuo

daugiau institucijų: savivaldybei, mokyklų bendruomenėms, tėvams, policijai, viešosios tvarkos bei

pagalbos specialistams. Akcentuota, kad policijos ir viešosios tvarkos specialistai taiko ir kitas narkotikų

kontrolės, vartojimo stebėsenos bei prevencijos priemones, 

tačiau jos, siekiant efektyvaus rezultato, nėra atskleidžiamos. Turinčių informacijos, kuri galėtų padėti

nustatyti asmenis, platinančius narkotines medžiagas, prašoma pranešti Šilalės rajono policijos

pareigūnams šiais kontaktais: Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono

policijos komisariato (toliau – Tauragės aps. VPK Šilalės r. PK) viršininkas Audrius Lukošius, tel. 8

700 64100, mob. tel. 8 655 48334, Tauragės aps. VPK Šilalės r. PK Veiklos skyriaus viršininkas Gintas

Vaičikauskas, tel. 8 700 64101, Tauragės aps. VPK Šilalės r. PK Reagavimo skyriaus viršininkas

Zigmantas Grabauskas, tel. 8 700 64102, Tauragės aps. VPK Šilalės r. PK Veiklos skyriaus vyresn.

tyrėja (bendruomenės pareigūnė) Rasa Sadauskytė, tel. 8 700 64122, mob. tel. 8 620 38390. Šilalės

rajono policijos komisariatas įsipareigojo nenustatinėti informaciją teikiančių asmenų tapatybės, jų

neieškoti bei užtikrinti visišką pranešėjų konfidencialumą. 

Antrajame Narkotikų kontrolės komisijos posėdyje, įvykusiame 2020 m. liepos 14 d. nuotoliniu

būdu vaizdo priemonėmis, buvo svarstyta Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos

informacija Lietuvos savivaldybių asociacijai apie savivaldybėje vykdomą veiklą, susijusią su

priklausomybėmis. 

Komisijos posėdyje nutarta pritarti Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos

parengtai rašytinei informacijai Lietuvos savivaldybių asociacijai apie savivaldybėje vykdomą veiklą,

susijusią su priklausomybėmis.

Trečiajame Narkotikų kontrolės komisijos posėdyje, įvykusiame 2020 m. gruodžio 7 d. nuotoliniu

elektroninio ryšio priemonėmis susirašinėjimo būdu, buvo svarstytos Narkotikų, tabako ir alkoholio

kontrolės departamento parengtos Savivaldybių Narkotikų kontrolės komisijų veiklos stiprinimo

rekomendacijos.

Komisijos posėdyje buvo pritarta Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento

parengtoms Savivaldybių Narkotikų kontrolės komisijų veiklos stiprinimo rekomendacijos, o

informacija apie tai išsiųsta Lietuvos savivaldybių asociacijai.

Ketvirtajame Narkotikų kontrolės komisijos posėdyje, įvykusiame 2020 m. gruodžio 22 d.

nuotoliniu elektroninio ryšio priemonėmis susirašinėjimo būdu, buvo svarstyta Šilalės rajono

savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos ataskaita už 2020 m.

Komisijos posėdyje nutarta pritarti parengtai Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės

komisijos ataskaitai už 2020 m. ir pateikti ją Šilalės rajono savivaldybės tarybai artimiausiame 2021 m.

posėdyje. 

Narkotikų, tabako ir alkoholiokontrolėsdepartamentas, siekdamas glaudesniobendradarbiavimo

su savivaldybėmis rengiant ir vykdant psichoaktyviųjų medžiagų kontrolės ir vartojimo prevencijos

priemones bei užtikrinant, kad psichoaktyviųjų medžiagų kontrolės ir vartojimo prevencijos programos

taptų ne vien politiniais, bet ir praktiniais dokumentais bei atitiktų nacionalinės politikos tikslus ir

uždavinius, 2020 m. rugsėjo 29–30 d. suorganizavo savivaldybių narkotikų kontrolės komisijų narių

nuotolinius mokymus tema „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos politikos formavimas ir

įgyvendinimas savivaldybėse“. Mokymų metu buvo apžvelgtos savivaldybių narkotikų kontrolės
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komisijų veiklos psichoaktyviųjų medžiagų kontrolės ir vartojimo prevencijos tobulinimo

galimybės,veiksmingos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos priemonės, pagalbos būdai

psichoaktyviąsias medžiagas vartojantiems asmenims, naujų psichoaktyviųjų medžiagų rinka ir

kontrolė. Mokymų metu dalyviai galėjo ne tik užduoti klausimus ir gauti atsakymus, bet ir aptarti

glaudesnį Departamento ir savivaldybių narkotikų kontrolės komisijų bendradarbiavimą. Šiuose

mokymuose dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos pirmininkė Silva

Paulikienė, Šilalės rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė,

komisijos narės Danguolė Jakštienė, Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Šilalės

rajone vyriausioji specialistė, ir Lina Maslauskienė, Šilalės rajono savivaldybės administracijos jaunimo

reikalų koordinatorė. Kadangi minėti mokymai buvo labai išsamūs, informatyvūs ir naudingi, komisijos

pirmininkė el. laišku Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento paklausė, ar šios institucijos

darbuotojai galėtų atvykti į kurią nors problematiškesnę Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo

įstaigą (gimnaziją, progimnaziją) neatlygintinai pravesti mokymus kuria nors iš minėtuose mokymuose

pateiktų temų (pvz. ,,Internetinės erdvės teikiamos galimybės vykdyti psichoaktyviųjų medžiagų

vartojimo prevenciją“ ar kt. temą). Į šį paklausimą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės

departamentas el. paštu informavo, kad remiantis tarptautinių organizacijų rekomendacijomis,

vienkartinės priemonės tokios, kaip paskaitos, konkursai, renginiai nėra laikomos veiksmingomis ir

paveikiomis jauniems asmenims. Siekiant, kad įgyvendinamos prevencijos priemonės būtų naudingos ir

paveikios, reikalinga apsvarstyti tikslinės grupės poreikius, kokią informaciją jau turi apie

psichoaktyviąsias medžiagas, jų rizikas ir pavojus sveikatai, jai priimtinus informacijos pateikimo būdus

ir pan. Šiuolaikinės psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos priemonės, skirtos vaikams, turi

apimti ne tik žinių apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo žalą ir pasekmes teikimą, bet ir neigiamų

nuostatų apie minėtų medžiagų vartojimą formavimą, sveikatingumo bei socialinių ir emocinių įgūdžių

ugdymą. Svarbu, jog kiekvienas mokinys būtų įtrauktas į prevencijos programą savo mokykloje,

pasirenkant vieną ar kelias prevencines programas iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

rekomenduojamų mokykloms įgyvendinti skirtų prevencinių programų sąrašo, kurį sudaro 22

programos (daugiau informacijos:

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/PREVENCINI%C5%B2%20PROGRAM%C5

%B2%20S%C4%84RA%C5%A0AS%202018%2005%2009.pdf). Siekiant sėkmingų rezultatų, svarbu

užtikrinti pasirinktos prevencinės programos (-ų) vykdymo nuoseklumą, tęstinumą bei ilgalaikiškumą

bent 12 užsiėmimų taikymas tai pačiai tikslinei grupei) taip pakartojant ir įtvirtinant mokinių įgytus

socialinius ir emocinius įgūdžius. Atkreipiame dėmesį, kad daug naudingos, tikslingos informacijos

galima rasti naujoje Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento sukurtoje interaktyvioje

jaunimui skirtoje interneto svetainėje www.askritiskas.lt. Jos turiniu siekiama tinkamai informuoti jauną

žmogų, suteikiant žinių apie psichoaktyviąsias medžiagas, jų vartojimo poveikį ir rizikas. Taip pat jaunas

žmogus skatinamas būti atviru, veikti, nebijoti iššūkių ir atsakomybės, o svarbiausia – sveikai ir įdomiai

gyventi, pasitikėti savimi. Kadangi mokyklos susiduria su mokinių rūkymo problema, rekomenduojame

dirbant, kalbant su mokiniais apie rūkymo žalą sveikatai, apie priežastis, kodėl verta mesti rūkyti, apie

organizmo pokyčius metus rūkyti, naudotis interneto svetaine www.nerukysiu.lt. Departamentas taip

pat rekomenduoja naudingą mokymo programą internete www.kaveikiavaikai.lt. Ši programa sukurta ir

skirta būtent tėvams, bet naudinga ir specialistams. 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas mano, jog netikslinga vaikams organizuoti

vienkartines paskaitas, ir rekomenduoja psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją vykdyti

pasirenkant tikslingas, ilgalaikes programas, kurios turi aiškią struktūrą su aprašytais interaktyviais ir

įdomiais užsiėmimais jaunimui.

Ši iš Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento gauta informacija Šilalės rajono

savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 26 d. raštu Nr. B3-2247 (5.12E) ir spalio 28 d.

raštu Nr. B3-2263 (5.12E) pateikta Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijai, Kaltinėnų Aleksandro

Stulginskio gimnazijai, Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai, Laukuvos Norberto Vėliaus

gimnazijai, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai, Šilalės suaugusiųjų mokyklai, Šilalės r. Obelyno

pagrindinei mokyklai, Šilalės rajono socialinių paslaugų namams, Šilalės rajono savivaldybės

visuomenės sveikatos biurui, Šilalės švietimo pagalbos tarnybai, Šilalės rajono savivaldybės kultūros

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/PREVENCINI%C5%B2%20PROGRAM%C5
http://www.askritiskas.lt
http://www.nerukysiu.lt
http://www.kaveikiavaikai.lt
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centro atviram jaunimo centrui, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono

policijos komisariatui, Koordinaciniam centrui ,,Gilė“, Savivaldybės gydytojui.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 4 d. raštais Nr. B3–

2531 (5.12E) ir Nr. B3–2532 (5.12E) bei gruodžio 8 d. raštu Nr. B3-2573 (5.12E) Šilalės Simono

Gaudėšiaus gimnazijos, Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos, Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus

gimnazijos, Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos, Šilalės

Dariaus ir Girėno progimnazijos, Šilalės suaugusiųjų mokyklos, Obelyno pagrindinės mokyklos, Šilalės

rajono savivaldybės kultūros centro atviro jaunimo centro bei Šilalės rajono savivaldybės visuomenės

sveikatos biuro buvo paprašyta Šilalės rajono savivaldybei pateikti informaciją, kokia per 2020 metus

buvo organizuota ir įgyvendinta veikla, susijusi su alkoholio, tabako, psichotropinių medžiagų vartojimo

prevencija.

Šilalės suaugusiųjų mokykla 2020-12-08 rašte Nr. VII–178 (4.4) nurodė, kad 2020 m. rugsėjo 22

d. vyko paskaita-diskusija, skirta jaunimo emocijų ir elgesio problemų prevencijai; 2020 m. spalio 20 d.

vyko paskaita-diskusija, skirta alkoholio, tabako, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijai. Kitos

prevencinės temos yra integruojamo į dorinio ugdymo, gamtamokslinio ugdymo ir pilietiškumo

pagrindų pamokas.

Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija 2020-12-09 rašte Nr. S–12–216(1.9) nurodė,

kad per 2020 m. gimnazijoje įgyvendintos šios programos:

1. Alkoholio, tabako ir psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa (integruota į

 –8, I g–IV g kl. Mokomųjų dalykų, neformaliojo švietimo programas, klasių valandėles).

2. „Zipio draugai“ – ankstyvosios prevencijos ir socialinio emocinio ugdymo programa 5–7 metų

vaikams (dalyvauja priešmokyklinės grupės mokiniai).

3. „Obuolio draugai“ – ankstyvosios prevencijos programa 7–9 metų vaikams (dalyvauja 1–2 kl.

mokiniai).

4. „Įveikime kartu“ į vaiko ir šeimos socialinių įgūdžių ugdymą orientuota ankstyvosios

prevencijos programa 7–9 metų vaikams (dalyvauja 3–4 kl. mokiniai).

         5. OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS) (dalyvauja 5–II g kl. mokiniai).

         6. Vasaros ir poilsio stovykla ,,Pažinimo džiaugsmas kiekvienam“.

         7. ,,Tiltai“– paauglių socialinių įgūdžių ugdymo programa.

         8. Pasaulinės AIDS dienos paminėjimas. Konkursas ,,Mes prieš AIDS“.

         9. Tolerancijos dienos paminėjimas. Konkursas ,,Tolerancijos dėlionė“.

10. Paskaitos mokiniams: ,,Elektroninių cigarečių žala sveikatai“, ,,Psichinės sveikatos gerinimas“,

,,Prekyba žmonėmis“, ,,Saugus internetas“, ,,Žalingi įpročiai“. 

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija 2020-12-11 rašte Nr. SD2-274 nurodė, kad per

2020 m. gimnazijoje įgyvendintos šios veiklos:

1. Praktinė paskaita mokytojams ir tėvams ,,Vaikas jau yra žmogus“, kurią vedė VšĮ ,,Juoda avis“

lektorės (35 dalyviai).

2. Net tris kartus 5–8, I–II g klasių mokiniams buvo organizuoti VšĮ ,,Juodos avies“ interaktyvūs

emocinio intelekto lavinimo mokymai (mokymuose dalyvavo 150 mokinių).

         3. 2020 m. parengti ir įgyvendinti 5 projektai:

3.1. Alkoholio, tabako, psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos programa. Iš viso dalyvavo

154 1–4, 5–8 klasių mokiniai.

3.2. Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio programa ,,Svajok, tikėk, veik“. Dalyvavo 95 1–4 ir 5–8

klasių mokiniai.

         3.3. Jaunimo politikos įgyvendinimo programa ,,DofE“.

         3.4. Etninės kultūros plėtros programa ,,Šok į klumpes“.

         3.5. Neformaliojo vaikų švietimo veiklų projektas ,,Meno ir sporto laboratorija“.

4. I–IV g klasių mokinių komanda dalyvavo gabių mokinių tarptautinėje ,,DofE“ programoje. Už

asmeninių tikslų įgyvendinimą 9 mokiniai buvo apdovanoti bronzos ženkleliais ir padėkomis.

5. Siekdami sukurti patrauklesnę ugdymo aplinką pandemijos metu, 5–8 klasių auklėtojai kartu su

auklėtiniais dalyvavo visuotinėje veiksmo savaitėje 2020, ,,Bendradarbiaujančios klasės“ projekte

nuotoliniu būdu.

https://www.118.lt/imones/s-komisariatas/7549972?actionId=30
https://www.118.lt/imones/s-komisariatas/7549972?actionId=30
https://www.118.lt/imones/s-komisariatas/7549972?actionId=30
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6. Organizuotos ir įgyvendintos prevencinės stovyklos ,,Snaigutė“ (dalyvavo 82 1–4 klasių

mokiniai), ,,Snaigė“ (dalyvavo 87 5–8 klasių mokiniai) bei ,,sniego gniūžtė“ (31 I–II g klasių mokinys).

Organizuotos akcijos ,,savaitė be patyčių“ bei ,,Tolerancijos dėlionė“, ,,Kalėdiniai žibintai“.

         7. 5–8 klasėse įgyvendinta psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa ,,Gyvai“.

8. Į klasių valandėles integruotos Alkoholio, tabako, psichotropinių medžiagų vartojimo ir

kontrolės, Smurto ir patyčių prevencijos programos.

9. 5 pradinio ugdymo mokytojos dalyvavo socialinio emocinio ugdymo programoje ,,Dramblys“,

patobulino socialines emocines kompetencijas, naudojant Limbinio mokymo(si) metodiką. 20 mokytojų

dalyvavo socialinio emocinio ugdymo programos LIONS QUEST ,,Raktai į sėkmę“ mokymuose, įgijo

žinių, kaip diegti šią programą I–IV gimnazijos klasėse. Kiekvienoje klasėje vedamos klasių valandėlės

socialinio emocinio ugdymo tema.

Šilalės r. Obelyno pagrindinė mokykla 2020-12-11 rašte Nr. V11-175 nurodė, kad 2020 m.

mokykloje įgyvendinta prevencinė veikla:

1. Spektaklis ,,Mergaitės Doli atostogos kaime“, dalyvavo ikimokyklinio ugdymo grupės vaikai,

1–4 klasių mokiniai (socialinė problematika).

         2. I. Kuprevičiūtės paskaita ,,Sveikata prasideda lėkštėje“, 5–8 klasių mokiniai, 1–4 klasių mokiniai.

         3. Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio programa ,,Vasaros malonumai – 2020“, 1–4 klasių mokiniai.

         4. Nacionalinis žygis ,,Sveikas kaip ridikas“, 1–8 klasių mokiniai.

5. R. Sadauskytės, Tauragės apskr. VPK Šilalės r. policijos komisariato bendruomenės pareigūnės,

prevencinė paskaita 7–8 klasių mokiniams.

6. Sveikatos priežiūros specialistės N. Klapatauskienės paskaita ,,Būkime sveiki ir saugūs“, 1–8

klasių mokiniai.

         7. D. Grigalio paskaita ,,Elektroninių cigarečių žala sveikatai“, 5–8 klasių mokiniai.

         8. D. Grigalio paskaita ,,Alkoholio žala jaunam organizmui“, 5–8 klasių mokiniai.

         9. D. Grigalio paskaita ,,Saugus internetas“, 5–8 klasių mokiniai.

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija 2020-12-14 rašte Nr. D1-D2-4.2295 nurodė,

kad gimnazijoje 2020 m. įgyvendinama psichoaktyvių medžiagų prevencijos programa ,,Savu keliu“. Ši

programa pristatyta 2020 m. vasario 4 d. gimnazijos mokinių tėvams tėvų susirinkimo metu. Taip pat

tėvai supažindinti su psichoaktyviomis medžiagomis, jų poveikiu ir kaip atpažinti, jei vaikas yra

pavartojęs. Rugpjūčio mėnesį 51 gimnazijos mokinys dalyvavo vaikų vasaros poilsio stovykloje

,,Keliauk, pažink, pramogauk“. Rugpjūčio 11 d. lektorius D. Grigalis vedė užsiėmimus 8 a ir I ag

mokiniams apie žalingus įpročius. Įgyvendinama sveikatos stiprinimo programa ,,Sveikos gyvensenos

virusas 2“, kurį finansuoja Šilalės r. savivaldybė (surengtas piešinių konkursas ,,Augu sveikas ir

laimingas“, nuotoliniai protmūšiai 5–6 klasių bei 7–8 klasių mokiniams apie sveiką gyvenseną).

Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija 2020-12-16 rašte Nr. I1-528 (1.10) nurodė, kad

progimnazijoje per 2020 m. organizuota ir įgyvendinta veikla:

1. Žalingų įpročių prevencijos projektas ,,Būkim sveiki ir laisvi“, skirtas 5–8 klasių mokiniams,

trukmė lapkritis-gruodis; dalyvavo 161 mokinys.

2. Klasės valandėlės su socialiniu pedagogu socialinių įgūdžių tema, 12 grupinių užsiėmimų 5–8

klasių mokiniams; dalyvavo 300 mokinių.

3. Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio programa ,,Smalsučiai‘ birželio 29 d. – liepos 3 d., 5 dienos. Iš

viso užimtų vaikų: 15 mokinių, kurie yra iš 3 ir daugiau vaikų auginančiose, mažas pajamas

gaunančiose, socialinę riziką patiriančiose šeimose augančių vaikų.

4. Vaikų neformaliojo švietimo projektas ,,Pažink Lietuvos didžiuosius miestus“ spalio 27, 29, 30

dienomis. Iš viso užimtų vaikų: 30 mokinių, turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi

poreikių (paraiška pateikta, gautas finansavimas, bet neįvykdyta dėl karantino).

         5. Prevenciniai užsiėmimai klasės valandėlių metu. Temos:

         - Draugystė

         - Tinkamas konfliktų sprendimas

         - Pozityvių tarpusavio santykių kūrimas

6. Emocinių ir elgesio problemų prevencijos programa ,,Smurto ir patyčių prevencija, skirta 5–8

klasių mokiniams, trukmė: 2020 m. sausio–gruodžio mėn.; dalyvavo 800 mokinių.

7. ,,Emocijų savijautos valdymas karantino metu (COVID-19)“, skirtas 5–8 klasių mokiniams,

trukmė: 2020 m. sausio-gruodžio mėn.; dalyvavo 400 mokinių.
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8. Projektas ,,Būk sveikas, aktyvus ir laimingas“, skirtas 7–8 klasių mokiniams, trukmė: birželio

29 d.- liepos 2 d.; dalyvavo 40 mokinių.

Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija 2020-12-11 rašte Nr. SD2-274 nurodė, kad per

2020 m. gimnazijoje organizuota ir įgyvendinta prevencija:

- Paauglių socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Tiltai“ (emocinių ir elgesio problemų prevencijos

programa), vedė socialinė psichologė.

- Savižudybių prevencijos programa (gimnazijos I–IV klasių mokiniams vedė programoje dalyvavę

mokytojai).

- Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai 3–4 kl. mokiniams (vedė gimnazijos

psichologė).

         - Prevenciniai renginiai mokiniams klasių valandėlių metu:

Emocinių ir elgesio problemų prevencija: ,,Ką daryti, kai man ...liūdna, pikta, baisu“, ,,Geros

išeities taisyklės“, ,,Draugiško elgesio samprata“, ,,Kodėl taip elgiuosi?“, ,,Požiūrio į patyčias keitimo

galimybė“, ,,Mano knyga“, ,,Kaip įveikti kylančius sunkumus“.

- Alkoholio, tabako ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija: ,,Kurią pusę pasirinksi Tu“,

,,Psichotropinių medžiagų žala organizmui“, ,,Sveika gyvensena. Kas tai?“.

- Paskaitos: 6 kl. mokiniams tema ,,Žalingi įpročiai, įpročių rūšys, objektai – alkoholis, tabakas,

kiti įvairūs narkotikai, elgesys, emocijos, žaidimai, internetas, santykiai“; 8 – gimnazijos I klasių

mokiniams tema ,,Žalingų įpročių ir elektroninių cigarečių žala jaunam organizmui“, gimnazijos II

klasės mokiniams - ,,Žalingi įpročiai, psichotropinių medžiagų vartojimas“ (Šilalės r. savivaldybės

visuomenės sveikatos biuro lektorius Donatas Grigalis).

- Psichikos sveikatos stiprinimo paskaitos 5-gimnazijos III klasių mokiniams ,,Kaip padėti sau“,

,,Asmenybės brandumo požymiai“, ,,Mokomės bendrauti“, ,,Kaip galime suprasti vieni kitus“,

,,Tarpasmeninio bendravimo taisyklės“, ,,Stresas ir jo valdymas“ (lektorės – psichologės Loreta Gudienė

ir Andžela Rybakovienė).

- Gimnazijos švietimo pagalbos specialist organizuota netradicinio ugdymo diena ,,Nėra to blogo,

kas neišeitų į gera“.

          - Individualiam darbui su tėvais taikytas ,,Emocinio kognityvinio konsultavimo“ metodas.

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras 2020-12-11 rašte Nr. SD–446–(1.13) nurodė, kad per

2020 m. Atvirame jaunimo centre organizuota ir įgyvendinta prevencija:

- 2020 m. sausio 23 d. Šilalės r. sav. kultūros centro Atvirame jaunimo centre 11.40 val. ir 15.30

val. lankėsi Tauragės apskrities VPK Šilalės r. PK Veiklos sk. vyresnioji tyrėja Rasa Sadauskytė.

Pareigūnė kalbėjo ir kvietė jaunuolius diskutuoti aktualia tema – apie šiuo metu tarp jaunų žmonių labai

populiarias elektronines cigaretes, jų kilmę, rūšis, veikimo principus, prieinamumą, kainas, elektroninių

cigarečių užpildus, skirtumus tarp paprastų ir elektroninių cigarečių bei cigarečių daromą žalą sveikatai.

Informavo apie kylančias grėsmes rūkantiems bei skatino susimąstyti apie rūkymo žalą, ragino

jaunuolius vengti žalingų įpročių, rinktis sveiką gyvenimo būdą.

- Kartą per ketvirtį ir dažniau Šilalės r. sav. kultūros centro Atviro jaunimo centro socialinio darbo

organizatorės organizuoja diskusijas su Atvirojo jaunimo centro lankytojais apie alkoholio, rūkymo ir

psichotropinių medžiagų vartojimo žalą, kokios grėsmės kyla rūkantiems bei skatinama jaunimą

susimąstyti apie rūkymo žalą, raginama jaunuolius vengti žalingų įpročių, rinktis sveiką gyvenimo būdą.

- 2020 m. lapkričio 20 d. vyko virtuali psichologės Innos Viršilienės paskaita apie sunkumus

karantino laikotarpiu. Psichologė supažindino jaunuolius su dažniausiai pasitaikančiais streso ir

depresijos atvejais bei patiriamais sunkumais, informavo apie galimus pagalbos būdus. Virtualios

paskaitos metu diskutuota šiais klausimais: kaip ištverti karantiną namuose, kaip sutarti su šeimos

nariais, kaip prasmingai praleisti laiką karantino metu, kaip neprarasti motyvacijos mokytis, kaip kovoti

su nerimu dėl ateities (virtualus renginys ZOOM platformoje).

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2020-12-16 raštu Nr. B9-133–(1.10) pateikė

informaciją apie Visuomenės sveikatos biuro organizuotą veiklą 2020 m., susijusią su alkoholio, tabako,

psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija:

1. Paskaitos:

1.1. Paskaitos mokiniams „Žalingi įpročiai“, „Elektroninės cigaretės“, 23 paskaitos, 419 dalyviai;

      1.2. Psichologo paskaitos mokiniams, 16 paskaitų, 330 dalyviai.

2. Seminarai įvairių sričių specialistams:
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2.1. Seminaras „Psichologinės krizės ir savipagalba“, 2 mokymai, 21 dalyvis;

2.2. Seminaras „Asmeninių galių laboratorija ir gilesnio savęs pažinimo, motyvacijos bei

bendradarbiavimo stiprinimas“, 2 seminarai, 21 dalyvis.

       3. Stovyklos:

       3.1. Sveikatingumo ugdymo stovykla suaugusiems, 23 dalyviai;

       3.2. Vaikų sveikatingumo ugdymo stovykla „Sugrįžimas“, 45 dalyviai.

       4. Konsultacijos:

       4.1. Individualios psichologo konsultacijos rizikos grupių asmenims, 138 asm.;

       4.2. Priklausomybių konsultanto konsultacijos gyventojams, 300 asm.;

5. Projekto ,,Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ (

Nr. 08.4.2-ESFA-V-621-01-0001) įgyvendinimas:

5.1. Apskrito stalo diskusija rajono specialistams „Pagalbos priklausomiems asmenims galimybės

Šilalės rajone“, 50 dalyvių;

5.2. Mokymai Šilalės rajono bendruomenei „Kaip „blogi įpročiai“ tampa „sunkiomis

priklausomybės formomis“? Kaip galima to išvengti pačiam ir padėti savo artimiesiems?“, 25 dalyviai;

5.3. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo tvarkos aprašo „Šilalės rajono savivaldybės psichoaktyvias

medžiagas žalingai vartojančių ar priklausomybės ligomis sergančių asmenų integruotos pagalbos

sistemos tvarkos aprašas“ rengimas (bus patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės taryboje 2021 m.).

Lietuvos savivaldybių asociacija su Socialinės lyderystės asociacija 2020 m. gruodžio 16 d. pakvietė

savivaldybių atstovus į nuotolinį projekto „Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos metodikos

diegimas“ pristatymą. Projekto tikslas – sumažinti vaikų ir jaunuolių psichoaktyvių medžiagų vartojimą,

diegiant tarptautinę metodiką „Planet Youth“ Lietuvos savivaldybėse. Šis kvietimas buvo persiųstas

visoms savivaldybės švietimo įstaigoms (išskyrus darželius) bei Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų

kontrolės komisijos nariams. 2020 m. gruodžio 16 d nuotoliniame projekto pristatyme dalyvavo

Narkotikų kontrolės komisijos pirmininkė Silva Paulikienė, komisijos narė Lina Maslauskienė, Šilalės

švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė Elena Bartkienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos

direktoriaus pavaduotoja Sonata Petrauskienė, Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus

pavaduotoja Aušra Liatukienė, Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos socialinė pedagogė Aušra

Jančauskienė, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos socialinė pedagogė Jurgita Rumšienė, Obelyno

pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė Roma Girčienė ir kt.

__________________________



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

                                                                            projektų antikorupcinio

                                                                    vertinimo taisyklių

                                                    2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius

DĖL PRITARIMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS

KOMISIJOS VEIKLOS ATASKAITAI UŽ 2020 M.

         1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Sprendimo projekto tikslas – pritarti pateiktai Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės

komisijos veiklos ataskaitai už 2020 m.  

2.  Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas sprendimas.

Šio sprendimo parengimą inicijavo Šilalės rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio

bendradarbiavimo koordinatorė, esanti paskirta Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės

komisijos pirmininke. Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos ataskaitos už 2020

m. projektas buvo apsvarstytas Narkotikų kontrolės komisijos posėdyje, įvykusiame 2020 m.

gruodžio 22 d. nuotoliniu būdu. Komisijos posėdyje nutarta pritarti parengtai Šilalės rajono

savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos ataskaitai už 2020 m. ir pateikti ją Šilalės rajono

savivaldybės tarybai artimiausiame 2021 m. posėdyje.  

Sprendimo projektas yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Pavyzdinių savivaldybių narkotikų kontrolės komisijų nuostatų,

patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 416 „Dėl

Pavyzdinių savivaldybių narkotikų kontrolės komisijų nuostatų patvirtinimo“, 13 punktu ir Šilalės

rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos nuostatų, patvirtintų Šilalės rajono savivaldybės

tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-291 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų

kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo“, 13 punktu.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad

tokių pasekmių būtų išvengta. 

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai.

Priėmus šį sprendimą bus pritarta pateiktai Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės

komisijos veiklos ataskaitai už 2020 m.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti, papildyti

ar pripažinti netekusiu galios, priėmus teikiamą projektą. 

Teisės aktų keisti nereikės.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė            2021-01-12                       Silva Paulikienė
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