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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS
KOMISIJOS VEIKLOS ATASKAITAI UŽ 2021 M.
2022 m. vasario 24 d. Nr. T1-39
Šilalė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
įgyvendindama 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 punktą 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 punktą, 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 2021
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

Algirdas Meiženis

PRITARTA
Šilalės rajono savivaldybės tarybos
2022 m. vasario 24 d. sprendimu
Nr. T1-39

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS
VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2021 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 yra sukurta rubrika ,,Narkotikų kontrolės komisija“,
kurioje periodiškai talpinama visa aktuali informacija.
2021 m. vasario 9 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas kartu su
socialiniais partneriais – Nacionaline tabako ir alkoholio kontrolės koalicija bei šios idėjos pradininke
asociacija „Mentor Lietuva“– organizavo nuotolinę diskusiją „Vaikystė šešėlyje: aš šalia, atpažink
mane!“, kurios tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į problemas, su kuriomis susiduria alkoholį
vartojančių tėvų šeimose augantys vaikai, skatinti jiems padėti bei kreiptis pagalbos. Šioje nuotolinėje
diskusijoje aktyviai dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų (mokyklų, gimnazijų,
vaikų darželių) specialistai, Šilalės rajono socialinių paslaugų namų atvejo vadybininkai, su šeimomis
dirbantys socialiniai darbuotojai, seniūnijų seniūnus ir socialiniai darbuotojai bei Šilalės rajono
savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos nariai.
Įgyvendinant Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento iniciatyvas dėl
bendradarbiavimo įgyvendinant nuo š. m. sausio 1 d. įsigaliojusius papildomus draudimus ir
ribojimus rūkyti daugiabučių gyvenamųjų namų balkonuose, terasose, lodžijose bei informuojant
gyventojus apie pagalbą metantiems rūkyti departamento išleisti bei Šilalės rajono savivaldybei
pateikti plakatai ir lipdukai, su Šilalės rajono savivaldybės seniūnijų pagalba pagal poreikį buvo
patalpinti daugiabučių namų skelbimų lentose, rūkymo ar kitose bendruomenei prieinamose
vietose.
Per 2021 m. įvyko 2 Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos posėdžiai.
Pirmajame komisijos posėdyje, įvykusiame 2021 m. rugsėjo 24 d. nuotoliniu būdu vaizdo
priemonėmis, buvo svarstyta klausimas dėl Šilalės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose numatomų
vykdyti psichotropinių medžiagų aptikimo tyrimų.
Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Loreta Petkuvienė kalbėjo
apie ankstesniais metais Šilalės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose vykdytus psichotropinių
medžiagų aptikimo tyrimus. Pranešėja informavo, kad biuras keletą ankstesnių metų atliko narkotinių
medžiagų aptikimo Šilalės rajono mokinių aplinkoje tyrimus. Vertinant aplinką mėginiai buvo
paimami iš rūbinės, koridoriaus, vyresniųjų mokinių klasių, valgyklos, tualetų, poilsio ir gyvenamųjų

2
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. Gali būti atliekami ir šlapimo testo tyrimai, kai sutinka arba
pageidauja pats pilnametis asmuo, arba sutinka nepilnamečio asmens tėvai (globėjai, rūpintojai).
Loreta Petkuvienė siūlė psichotropinių medžiagų aptikimo tyrimus pasirinkti atlikti visose Šilalės
rajono savivaldybės gimnazijose ir Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje.
Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktorius Arūnas Aleksandravičius minėjo, jog
Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje ankstesniais metais buvo atlikta narkotikų patikra naujos
kartos testais imant mėginius nuo paviršių, kuriais būtų tiriama mokinių aplinka, tačiau
progimnazijoje tuomet narkotinių medžiagų nerasta. Neprieštaravo, kad ir šiuo metu progimnazijoje
būtų atliekamas šis testavimas, bet reikia tuos poėmius daryti tuo laiku, kai paviršiai nebūtų ką tik
nuvalyti su dezinfekcinėmis priemonėmis, skirtomis apsaugai nuo COVID-19 viruso užkrato. Be to,
klasių durys visada yra atidarytos, durų rankenos mokinių praktiškai nėra liečiamos, todėl nuo durų
rankenų iš viso neverta daryti narkotinių medžiagų testų poėmių.
Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Šilalės rajone vyriausioji specialistė
Danguolė Jakštienė sakė, kad po Šilalės visuomenės sveikatos biuro atliktų paviršių testavimo
mokyklose toliau vyksta prevencinės priemonės – t. y., vedamos paskaitos, pasikalbėjimai.
Narkotikų kontrolės komisija priėmė nutarimą psichotropinių medžiagų aptikimo tyrimus
Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui rekomenduoti atlikti Šilalės Simono
Gaudėšiaus gimnazijoje, Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijoje, Kvėdarnos Kazimiero
Jauniaus gimnazijoje, Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoje, Pajūrio Stanislovo Biržiškio ir Šilalės
Dariaus ir Girėno progimnazijoje.
Antrajame išplėstiniame Narkotikų kontrolės komisijos posėdyje-pasitarime, kuris vyko
2021 m. spalio 12 d. nuotoliniu būdu vaizdo priemonėmis, kuriame, be komisijos narių, siekiant kuo
glaudesnio bendradarbiavimo su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu, kartu
dalyvavo ir kviestieji asmenys: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovės Inga
Bankauskienė, Laura Bieliauskienė ir Evelina Pridotkienė, Šilalės rajono ugdymo įstaigų vadovai,
socialiniai pedagogai, psichologai, Šilalės rajono socialinių paslaugų namų atvejo vadybininkai, su
šeimomis dirbantys socialiniai darbuotojai, Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
vadovas, Koordinacinio centro ,,Gilė“ darbuotojai, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Atviro
jaunimo centro ,,Pulsas“ darbuotojai, Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai
ir socialiniai darbuotojai (iš viso 38 asmenys).
Šiame Narkotikų kontrolės komisijos posėdyje-susitikime buvo aptarta gauta rašytinė
informacija apie atliktus Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje, Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro
Stulginskio gimnazijoje, Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje, Šilalės r. Laukuvos
Norberto Vėliaus gimnazijoje, Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje ir Šilalės Dariaus
ir Girėno progimnazijoje įvykdyti psichotropinių medžiagų aptikimo tyrimus.
Posėdyje-pasitarime komisijos pirmininkė Silva Paulikienė kalbėjo apie pastaruoju metu
Šilalės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose vykdytus psichotropinių medžiagų aptikimo tyrimus,
nurodytus informacijoje, pateiktoje Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 202110-12 raštu Nr. B9-127 (1.10) ,,Dėl narkotinių medžiagų aptikimo Šilalės rajono mokinių aplinkoje
tyrimo vertinimo ataskaitos“. Pranešėja taip pat informavo, kad Šilalės rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras atliko Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje, Kaltinėnų Aleksandro
Stulginskio gimnazijoje, Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje, Laukuvos Norberto Vėliaus
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gimnazijoje, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje ir Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje
narkotinių medžiagų aptikimo mokinių aplinkoje tyrimus. Vertinant aplinką mėginiai buvo paimami
iš gimnazijų ir progimnazijų rūbinių, koridorių, vyresniųjų mokinių klasių, tualetų, poilsio vietų
paviršių (durų rankenų, palangių, stalų paviršių ir kt.). Tyrimui atlikti buvo naudojamasi narkotinių
medžiagų paieškos priemone ,,Pen Test“, galinčia aptikti narkotines medžiagas aplinkoje. Narkotinių
medžiagų pėdsakų ugdymo įstaigose nerasta.
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovės Inga Bankauskienė, Laura
Bieliauskienė ir Evelina Pridotkienė skaitė pranešimus dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo
prevencijos, pristatė naujausią informaciją ir tyrimus, susijusius su psichoaktyviųjų medžiagų
pasiūlos ir / ar paklausos mažinimu ir kt.
Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d. raštu Nr.
B3–2388 (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, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Atviro jaunimo centro bei Šilalės rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro buvo paprašyta Šilalės rajono savivaldybės administracijai
pateikti informaciją, kokia per 2021 metus buvo organizuota ir įgyvendinta veikla, susijusi su
alkoholio, tabako, psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija.
Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija 2021-12-16 rašte Nr. S–12–188(1.9)
nurodė, kad 2021 m. gimnazijoje buvo organizuojamo veiklos, susijusios su alkoholio, tabako,
psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija. Alkoholio, tabako ir psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo prevencinė programa integruota į 1–8, I–IV klasėse į visų dalykų pamokas pagal bendrąsias
programas, klasių valandėles, neformalųjį vaikų švietimą. Priešmokyklinio ugdymo grupėje
įgyvendinama ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“, 1–2 klasėse ankstyvosios
prevencijos programa „Obuolio draugai“, 3–4 klasėse emocinių ir elgesio problemų prevencinė
programa „Įveikime kartu“. 5–8 klasėse, gimnazijos I–II klasėse diegiama OLWEUS patyčių
prevencijos programos kokybės užtikrinimo sistema OPKUS. 6 klasėje įgyvendinta Paauglių
socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Tiltai“, kultūros paso užsiėmimai 7-8, I-IV gimnazijos klasėse,
skirti žalingų įpročių prevencijai ,,Nepriklausomybės priklausomybės“, geros savijautos programos
užsiėmimai 1–6 klasėse ,,Kas aš esu?“ ir I–IV gimnazijos klasėse ,,Nebijok klysti“ Teatro
improvizacijos dirbtuvės“. Skirtingų klasių mokiniams pravestos paskaitos ,,Elektroninių cigarečių
žala sveikatai“, ,,Jaunimas be žalingų įpročių“, ,,Prekyba žmonėmis“, ,,Saugus internetas, ,,Stresas ir
jo valdymas“, ,,Psichinės sveikatos stiprinimo mokymai“, ,,Pirmosios pagalbos mokymai“. 1–3
klasių mokiniai visus metus dalyvavo korekcinės mankštos užsiėmimuose, kuriuose integruotos
paskaitėlės apie sveiką gyvenseną ir gerą savijautą. 5–8 klasių mokiniai dalyvavo vaikų ir jaunimo
vasaros poilsio stovykloje ,,Pažinimo džiaugsmas kiekvienam“. Gimnazijoje vyko prevenciniai
renginiai ,,Sportuok – ir būsi sveikas“, sąmoningumo didinimo mėnesio ,,Be patyčių“ atvirukų
konkursas ,,Geriausios dovanos – tai tikri draugai“, protmūšis AIDS dienai paminėti. Mokytojams
vestas seminaras ,,Streso valdymas“, mokymų ,,Vidinių resursų paieška, kuriant
bendradarbiaujančios ir sėkmingos mokyklos įvaizdį“ 1 dalis.
Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija 2021-12-17 rašte Nr. S-363-(1.11) nurodė,
kad Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoje 2021 metais įgyvendinta veikla, susijusi su
alkoholio, tabako, psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija:
Šilalės r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro lektorių vestos paskaitos
Sausio 27 d. 6 klasė, „Psichoaktyvių medžiagų vartojimas“, lektorius Donatas Grigalis;
Kovo 24 d. 5b klasė, „Mokomės bendrauti, bendravimo elgesio problemos“, 7b klasė, „Kaip
keičiasi mūsų psichika paauglystėje?“, 6 klasė, „Pažinkime savo emocijas“, lektorė psichologė
Andžela Rybakovienė;
Kovo 17 d. 5a, 8a klasės, balandžio 15 d. Ig klasė, balandžio 21 d. 5b klasė, „Patyčios
internetu“, lektorius Donatas Grigalis;
Kovo 17 d. 5b klasė, „Nemandagus, grubus elgesys ar patyčios?“, lektorius Donatas
Grigalis;
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Balandžio 21 d. 7a klasė, „Stresas ir jo valdymas“, Ig klasė, „Kaip padėti sau“, 5a klasė,
„Mokomės bendrauti“, lektorė psichologė Loreta Gudienė;
Balandžio 28 d. 6 klasė, „Elektroninės patyčios“, 2 klasė, „ Žalingi įpročiai“, lektorius
Donatas Grigalis;
Rugsėjo 22 d. 8a klasė, „Žalingi įpročiai: fizinė ar psichologinė priklausomybė“, lektorius
Donatas Grigalis;
Spalio 6 d. 8b klasė, „Žalingi įpročiai ir jų įtaka“, IIg klasė, „Ar žalingi įpročiai tavo
draugai?“, lektorius Donatas Grigalis;
Lapkričio 10 d. 6a klasė, „Paauglystė ir žalingi įpročiai, elektroninės cigaretės“, lektorius
Donatas Grigalis;
Gruodžio 1 d. 8a klasė, „Kaip kovoti su žalingais įpročiais?“, 2 klasė „Žalingi įpročiai. Kaip
jie veikia mūsų sveikatą?“, lektorius Donatas Grigalis.
Socialinės pedagogės vykdytos prevencinės veiklos
Paauglių socialinių įgūdžių programa ,,Tiltai“, 7 klasės mokinių grupė;
Tabako, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencijos programa ,,Gyvai“, 6b klasės mokiniai;
Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa, 6 klasės mokinių grupė;
Netradicinio ugdymo diena ,,Vaiko emocinė gerovė“;
Mokinių dalyvavimas Šilalės švietimo pagalbos tarnybos organizuotame konkurse
,,Geriausios dovanos – tai tikri draugai“;
Klasės valandėlės, prevencinė veikla, gyvenimo įgūdžių ugdymas pradinio ugdymo 1–4
klasėse: ,,Mano knyga“, ,,Veik pagal nurodymus“, ,,Mano pomėgiai“, ,,Jausmų suvokimo įgūdžiai“,
,,Kaip pažinti ir išreikšti savo jausmus?“; pagrindinio ugdymo 5–8 klasėse: ,,Atspėk, koks aš“,
,,Nerašytos draugystės taisyklės“; gimnazijos I–IV klasėse: ,,Kelionė į mėnulį“, ,,Nuosprendis“, ,,Ar
sutariate su pačiu savimi“.
Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio programa (bendro profilio dieninė stovykla) ,,Sportuok,
keliauk, pažink“.
Klasių vadovų vykdytos prevencinės veiklos – klasių valandėlės, pokalbiai, diskusijos
1–4 klasėse: „Kodėl vaikai auga?“, „Tabakas. Jo žala organizmui ir aplinkai“, „Alkoholis.
Neigiamas jo poveikis sveikatai“, „Vaistai“, „Elektroninės cigaretės“, „Sveika gyvensena. Sveikas
maistas“ (apsinuodijimai maistu), „Tabako poveikis: paprastų bei elektroninių cigarečių žala vaiko
organizmui“ (integruota su lietuvių k. pamoka.), „Kad augtume sveiki“( praktinių higienos įgūdžių
formavimas), „Elektroninė cigaretė – naujas nikotino vartojimo būdas. Ar tikrai el. cigaretės
tausoja rūkančiųjų sveikatą?“, „Sveika gyvensena. Kas tai?" .
5–8 klasėse: ,,Įstatymai, draudžiantys mokykloje vartoti psichotropines medžiagas'',
„Psichotropinių medžiagų naudojimo pasekmės“, „Pokalbis apie laisvalaikio praleidimo būdus“,
„Mokėk pasakyti „Ne“, „Alkoholio poveikis paauglio sveikatai ir elgesiui“, „Rūkymo žala“.
I–IVg klasėse: „Linksmintis galima ir be alkoholio“, „Priklausomybė – tavo silpnybė“,
„Alkoholio vartojimo pasekmės“, „Rūkai – save žudai“, „Kodėl yra taip sunku mylėti?“, „Ar visada
taisyklės reiškia tvarką?“
Mokinių dalyvavimas Geros savijautos programos mokymuose
1–5 klasių mokiniai – „Kas aš esu?“
6ab, 8ab klasių mokiniai – „Gyvenimas darnoje“
7 klasės mokiniai – „Drama terra: kaukės“
Ig, IIIg klasių mokiniai – „Komandiškumo pagrindai“
IIg klasės mokiniai – ,,Mano super Galia“.
Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija 2021-12-17 rašte Nr. I1-601 (1.10) nurodė, kad
progimnazijoje per 2021 m. organizuota ir įgyvendinta veikla:
1. Patyčių prevencija. Kovas – sąmoningumo mėnuo BE PATYČIŲ. Prevencinės veiklos
1-8 klasių mokiniams.
2. Saugaus interneto nuotolinės pamokėlės (lektorė Rita Šukytė) pradinių klasių mokiniams.
3. Prevencinės klasės valandėlės elgesio korekcijos temomis.
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4. Socialinio emocinio ugdymo programa ,,Lions quest“ 1–8 kl. mokiniams (integruota į
klasės valandėles).
5. Psichologiniai užsiėmimai su lektore Andžela Rybakoviene. Tema ,,Mokomės bendrauti“
6 kl. mokiniams (vasaris).
6. Psichologiniai užsiėmimai su lektore Andžela Rybakoviene. Tema ,,Stresas ir jo
valdymas“ 8 kl. mokiniams (vasaris).
7. Geros savijautos programa. Mokyklinio amžiaus vaikų streso įveikos įgūdžių lavinimas,
remiantis įsisąmoninimo ir kognityvinės-elgesio terapijos (KET) metodikomis. Psichologė Ramunė
Džiugelienė. 7–8 kl. mokiniams (lapkritis-gruodis).
8. Geros savijautos programa. Socialinio emocinio ugdymo pamokos-paskaitos ,,Kas aš
esu?“ (lektorius Vytautas Čepas) 1–8 kl. mokiniams.
9. Kokybės krepšelio projektas. Praktiniai užsiėmimai su psichologu 6–7 kl. mokiniams
(lektorė Asta Blandė). Tikslas: savęs ir kito pažinimo bei psichologinio atsparumo stiprinimo
pratybos.
10. Kokybės krepšelio projektas. Pedagoginių-psichologinių paskaitų ciklas 1–4 ir 5–7 kl.
mokinių tėvams (lektorė Asta Blandė). Tikslas: kiekvienam amžiaus tarpsniui aktualių klausimų
pristatymas, rekomendacijų tėvams teikimas, partnerystės su šeima skatinimas ir stiprinimas.
11. Paskaitos tema ,,Paauglystė ir žalingi įpročiai“ 3–4–5 kl. mokiniams (kovas, gegužė,
birželis).
12. Paskaitos tema ,,Žalingi įpročiai, elektroninės cigaretės“ (lektorius Donatas Grigalis) 4,
5, 6, 8 kl. mokiniams.
13. Paskaita mokinių tėvų bendruomenei ,,Psichoaktyvių medžiagų prevencija šeimoje ir
ugdymo institucijoje“ (lektorius Donatas Grigalis).
14. Tarptautinės Tolerancijos dienos veiklos 1-8 kl. (lapkričio 16 d.).
15. Šviečiamoji edukacija mokyklos ekranuose ,,Gruodžio 1-oji – Pasaulinė AIDS diena“.
16. Mokinių vasaros / rudens atostogų stovykla (pateikta paraiška, negautas finansavimas).
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija 2020-12-17 rašte Nr. SD2-246 nurodė, kad
2021 m. gimnazijoje įgyvendintos šios alkoholio, tabako, psichotropinių medžiagų vartojimo
prevencijos veiklos:
1. ,,Emocinio intelekto lavinimo mokymai“, skirti 1–4 kl. mokiniams.
2. Paauglių grupės ,,Savęs pažinimo dirbtuvės“, skirtos 5-8 kl. mokiniams
3. Net tris kartus mokiniams buvo organizuoti VšĮ ,,Juodos avies“ interaktyvūs emocinio
intelekto lavinimo mokymai.
4. 5–8 klasėse įgyvendinta psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa
,,Gyvai“.
5. Į klasių valandėles integruotos Alkoholio, tabako, psichotropinių medžiagų vartojimo ir
kontrolės, Smurto ir patyčių prevencijos programos.
6. I–IV g klasėse įgyvendinta socialinio emocinio ugdymo programa LIONS QUEST
,,Raktai į sėkmę“.
7. Suorganizuotos ir įgyvendintos prevencinės stovyklos ,,Snaigutė“ (dalyvavo 72 1–4 klasių
mokiniai), ,,Sniego gniūžtė“ (dalyvavo 65 1–IVg klasių mokiniai).
8. Organizuotos akcijos ,,Savaitė be patyčių“, ,,Tolerancijos dėlionė“, ,,Gražiausi žiedai
mamai“, kuriose dalyvavo visa gimnazijos bendruomenė.
9. 5–8 ir I–IV klasių mokiniai dalyvavo virtualiose ,,Globalaus švietimo savaitės 2021“
veiklose.
10. I–IV g klasių mokinių komanda dalyvavo gabių mokinių tarptautinėje programoje DofE.
11. Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
,,Mąstyk apie rytojų” 1–4, 5–8 ir I-IVg klasių mokiniai.
12. Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio programa ,,Linksmosios pėdutės“ dalyvavo 67 1–4 ir
5–8 klasių mokiniai.
13. 15 5–8 kl. mokinių dalyvavo anglų kalbos stovykloje ,,Kalbų ir kultūros lizdelis“.
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14. Etninės kultūros plėtros programos ,,Iš širdies į širdį“ veiklose dalyvavo visa gimnazijos
bendruomenė.
15. Organizuoti užsiėmimai ,,Joga vaikams“, kuriuose dalyvavo 72 1-4 kl. mokiniai.
16. Visose klasėse įgyvendinta ..Mokinių geros savijautos programa“.
17. Organizuotos lektoriaus Donato Grigalio paskaitos sveikatingumo temomis 5–8 ir I–IVg
klasių mokiniams.
Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija 2021-12-14 rašte Nr. D2-4.332 nurodė,
kad gimnazijoje 2021 m. įgyvendinama psichoaktyvių medžiagų prevencijos programa ,,Savu keliu“,
kurios tikslas – įgalinti mokyklos bendruomenes mažinti mokinių psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo riziką ir skatinti apsauginių veiksnių formavimąsi. 2021 m. birželio ir rugpjūčio mėnesiais
organizuota vaikų ir jaunimo vasaros poilsio stovykloje ,,Keliauk, pažink, pramogauk“. Joje dalyvavo
127 mokiniai. Įgyvendinama sveikatos stiprinimo programa ,,Sveikos gyvensenos virusas 2“, kurį
finansuoja Šilalės r. savivaldybė. Ją įgyvendinant surengtas piešinių ir idėjų konkursas ,,Geros
sveikatos receptas“, kompiuterinio plakato konkursas ,,Kas įtakoja gerą sveikatą?“. Per informacinių
technologijų pamokas vaikai kūrė projektinius darbus apie žalingus įpročius bei jų žalą žmogaus
organizmui. Bendradarbiaujant su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru
organizuota nemažai paskaitų, kurias vedė lektorius Donatas Grigalis. Gegužės 12 d. nuotoliniu būdu
vyko paskaita mokinių tėvams apie žalingus įpročius. Spalio 13 d. paskaitoje apie elektronines
cigaretes ir jų žalą dalyvavo 8 klasių mokiniai; spalio 15 d. paskaitos apie žalingus įpročius klausėsi
5a klasės mokiniai, o spalio 25 d. – 5b klasės mokiniai. Mokytojai tobulino kvalifikaciją apie žalingus
įpročius seminare ,,Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa ,,Savu keliu“: darbas su
tėvų moduliu“. 2021 m. lapkričio 17 ir 24 d. klasių auklėtojai dalyvavo Whatansu organizuotuose
mokymuose apie priklausomybes.
Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2021-12-17 raštu Nr. B9156–(1.10) pateikė informaciją apie Visuomenės sveikatos biuro organizuotą veiklą 2021 m.,
susijusią su alkoholio, tabako, psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija:
1. Paskaitos:
1.1. Paskaitos mokiniams „Žalingi įpročiai“, „Elektroninės cigaretės“, 26 paskaitos, 491
dalyvis; ,,Psichoaktyvių medžiagų prevencija šeimoje ir ugdymo įstaigoje“ mokinių tėvams ir
mokytojams – 6 dalyviai.
1.2. Psichologo paskaitos mokiniams, 27 paskaitos, 536 dalyviai.
1.3. Paskaita gyventojams ,,Pozityvių emocijų ir psichologinio atsparumo svarba šių dienų
realybėje‘ – 18 dalyvių.
2. Mokymai įvairių sričių specialistams:
2.1. Baziniai savižudybių prevencijos mokymai – 28 dalyviai;
3. Stovykla:
3.1. Vaikų sveikatingumo ugdymo stovykla „Sugrįžimas“, 50 dalyvių.
4. Konsultacijos:
4.1. Individualios psichologo konsultacijos rizikos grupių asmenims, 450 asm.;
4.2. Priklausomybių konsultanto konsultacijos gyventojams, 330 asm.;
5. Projekto ,,Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo
gerinimas“ (Nr. 08.4.2-ESFA-V-621-01-0001) įgyvendinimas:
5.1. Susitikimas su Šilalės rajono bendruomenės nariais ,,Gyvenimas su priklausomu
žmogumi. Kas yra priklausomybė? Pagalbos galimybės psichoaktyvias medžiagas žalingai
vartojantiems ar priklausomybės ligomis sergantiems asmenims Šilalės rajone“ – 40 dalyvių;
5.2. Apskrito stalo diskusija rajono specialistams „Šilalės rajono savivaldybės
psichoaktyvias medžiagas žalingai vartojančių ar priklausomybės ligomis sergančių asmenių
integruotos pagalbos sistemos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) įgyvendinimas Šilalės rajone “, 28
dalyviai;
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5.3. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo tvarkos aprašo „Šilalės rajono savivaldybės
psichoaktyvias medžiagas žalingai vartojančių ar priklausomybės ligomis sergančių asmenų
integruotos pagalbos sistemos tvarkos aprašas“ rengimas.
6. Narkotinių medžiagų aptikimo aplinkoje testavimas.
6.1. Narkotinių medžiagų aptikimo aplinkoje testavimas atliktas Šilalės Simono Gaudėšiaus
gimnazijoje, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje, Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoje,
Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijoje, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje, Kvėdarnos
Kazimiero Jauniaus gimnazijoje. Narkotinių medžiagų pėdsakų nerasta.
Šilalės suaugusiųjų mokykla 2021-12-15 raštu Nr. VII–173 (4.4) informavo, kad veikla,
susijusi su alkoholio, tabako, psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija, yra integruota į dorinio
ugdymo ir biologijos dalykų ugdymo programas.
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras 2020-12-16 rašte Nr. SD–491–(1.4) nurodė, kad
per 2021 m. Atvirame jaunimo centre organizuota ir įgyvendinta veikla, susijusi su alkoholio, tabako,
psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija:
– 2021 m. sausio 14 d. vyko nuotolinis susitikimas su nevyriausybinės organizacijos
,,Mergaičių ir moterų akademija“ atstovėmis. Virtualios popietės metu gydytojos akušerėsginekologės Rūta Einikytė ir Raminta Baušytė papasakojo merginoms ir moterims apie fizinės ir
psichologinės sveikatos ypatumus skirtingais gyvenimo etapais, sveikatos palaikymo svarbą, ligų
profilaktiką bei kitus aktualius akušerijos-ginekologijos srityje dažniausiai iškylančius klausimus.
– 2021 m. sausio 20 d. vyko virtualus susitikimas su Tauragės apskrities VPK Šilalės r. PK
Veiklos sk. vyresnioji tyrėja Rasa Sadauskytė. Susitikimo metu pareigūnė pasidalino išsamia
informacija apie tai, kas yra karantinas, kokie yra karantino reikalavimai, kokia administracinė ir
baudžiamoji atsakomybė gresia už karantino taisyklių pažeidimą. Aktyviai įsitraukus jaunuoliams į
diskusiją buvo pristatyti ir policijos pareigūno profesija, aptarta, kaip saugiai pramogauti ant ledo ir
ką daryti jam įlūžus. Bendruomenės pareigūnė priminė jaunuoliams ir apie atšvaitų naudojimo svarbą
tamsiu paros metu.
– 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 ir sužinota informacija pasidalinti su draugais.
– 2021 m. vasario 17 d. vyko nuotoliniai grupiniai mokymai su psichologe G. Mesliniene,
kurių metu didžiausias dėmesys skirtas ,,Streso valdymui ir savęs harmonizavimo metodams“. Aptarti
tarpasmeninio bendravimo tipai, jų įtaka kasdieniniame bendravime. Mokymų metu buvo
analizuojamos mąstymo klaidos, konfliktų svarba santykiuose ir emocinių konfliktų valdymo
metodai.
– 2021 m. kovo 18 d. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro atviras jaunimo centras
organizavo grupinius mokymus jaunimui ,,Konfliktų sprendimai ir savęs harmonizavimo metodai“,
kuriuos vedė psichologė G. Meslinienė. Nuotolinio susitikimo metu didžiausias dėmesys skirtas
konfliktinių situacijų atpažinimui ir sprendimų būdams, kuriuos naudojant ugdomi bendravimo ir
bendradarbiavimo įgūdžiai. Nuotolinio susitikimo metu jaunuoliai noriai diskutavo, dalinosi emocine
savijauta ir kasdieniais išgyvenimais.
– 2021 m. rugsėjo 23 d. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro atvirame jaunimo centre
vyko azartinių lošimų prevencijos paskaita, kurią vedė sporto ir sveiko, aktyvaus gyvenimo mėgėjas
ir gamtos mylėtojas Darius Karaša.
– 2021 m. spalio 18 d. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro atvirame jaunimo centre
vyko performansas ,,Prekybos žmonėmis muziejus“. Performansą pristatė Tauragės apskrities VPK
Šilalės r. PK Veiklos sk. vyresnioji tyrėja Rasa Sadauskytė. Susitikimo metu pareigūnė pasidalino
išsamia informacija apie tai, kokios yra prekybos žmonėmis formos.
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