NARKOTIKŲ KONTROLĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSYBĖS VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITOS NR. VA-10-9P-32
„NARKOMANIJOS PREVENCIJOS IR PAGALBOS ORGANIZAVIMAS“
REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS
Rekomendacija

Rekomendacijos įgyvendinimo
priemonė

1. Numatyti tarpinstitucinės Nacionalinės
narkotikų kontrolės ir narkomanijos
prevencijos 2004-2008 metų programos
vertinimo kriterijus [1 išv.] (rekomendacija
Lietuvos Respublikos Vyriausybei)

Atsižvelgiant į tai, kad Nacionalinėje
narkotikų kontrolės ir narkomanijos
prevencijos 2004-2008 metų programoje
(toliau – Programa), patvirtintoje
Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m.
balandžio 8 d. nutarimu Nr. IX-2110
(Žin., 2004, Nr. 58-2041), nenumatyti
tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai,
tikslinga
numatyti
Programos
įgyvendinimo
priemonių
vertinimo
kriterijus rengiant 2008 metų Programos
įgyvendinimo priemonių plano projektą.
Narkotikų kontrolės departamentas prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau
– Departamentas), rengdamas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl
Nacionalinės narkotikų kontrolės ir
narkomanijos prevencijos 2004–2008
metų programos įgyvendinimo 2008 metų
priemonių
patvirtinimo“
projektą,
numatys priemonių vertinimo kriterijus.
Departamento
kasmetiniuose
strateginiuose
veiklos
planuose
(rengiamuose
pagal
Strateginio
planavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m.
birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin.,
2002, Nr. 57-2312; 2007, Nr. 23-879)), 4
priede „Informacija apie tarpinstitucinės
programos vykdymo koordinavimą“ yra
numatyti institucijų, kurios įgyvendina
atitinkamų metų priemones, vertinimo
kriterijai, kurie Departamentui teikiami 3
prieduose.
Numatoma organizuoti suinteresuotų
institucijų pasitarimą, siekiant Strateginio
planavimo
metodikoje
numatyti
vertinimo kriterijus ne tik tikslams bei
uždaviniams, bet ir priemonėms.

2. Programos priemonių įgyvendinimą
vertinti
pagal
numatytus
vertinimo
kriterijus. Tikslinga nurodyti visų priemonių
vertinimo kriterijus pildomoje Strateginio
planavimo metodikos 4 priedo formoje
Informacija apie tarpinstitucinės programos
vykdymo koordinavimą. [1, 3 išv.]

Įgyvendi
nimo
terminai
2007 m.

2007 m.
II
ketvirtis

3.
Jei
Programos
priemones
įgyvendinančioms institucijoms patvirtinus
valstybės biudžeto lėšas atsiranda skirtumų
tarp jų ir numatytų Programos priemonių
lėšų, tikslinga teikti Vyriausybei tvirtinti
patikslintas
kasmetines
Programos
priemones ir joms įgyvendinti skiriamas
lėšas. [1 išv.]
4.
Siekiant
efektyvesnės
pirminės
narkomanijos
prevencijos,
projektų
rezultatų vertinimą papildyti reikalavimu:
- pateikti sutartis su paslaugų gavėjais;
- numatyti,
kad
projektus
finansuojančios įstaigos vykdytų
veiklos kontrolę ir efektyvumo
vertinimą projektų įgyvendinimo
vietose. [3 išv.]

5. Vykdyti teikiamų ir finansuojamų iš
Programos lėšų psichologinės ir socialinės
reabilitacijos
paslaugų
minimalių
reikalavimų įgyvendinimo vertinimą. [11
išv.]

6. Gerinant psichologinės socialinės ir
reabilitacijos
paslaugų
prieinamumą,
papildyti
skelbiamą
informaciją
duomenimis:
- kuriose bendruomenėse ir kokia
dalimi finansuojamos paslaugos iš
Programos lėšų (valstybės biudžeto);
- ar bendruomenėje teikiamos
paslaugos nuo narkotikų ir / ar nuo
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Nacionalinės narkotikų kontrolės ir
narkomanijos prevencijos programos
finansavimo, kontrolės ir atskaitomybės
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio
19 d. nutarimu Nr. 57 (Žin., 2006, Nr. 9336), 8 punkte yra numatytos šios
rekomendacijos įgyvendinimo galimybės.
2006 metais Departamentas kas ketvirtį
tikrino projektų finansinius dokumentus,
veiklos ataskaitas, vyko į projektų
įgyvendinimo vietas.
Departamento direktoriaus 2007 m.
sausio 29 d. įsakymų Nr. T1-26 ir Nr. T127 (Žin., 2007, Nr. 15- 572, 573) 6
prieduose numatyta projekto vykdytojams
pareiga (tam tikrais atvejais) sudaryti
sutartis su paslaugų gavėjais (jų atstovais)
numatant, kad įgyvendinus Projektą
paslaugų gavėjai (jų atstovai) pateiks
atsiliepimą (vertinimą) apie Projekto
įgyvendinimo metu taikytų paslaugų
poveikį Projekto tikslinei grupei.
Minėtais įsakymais patvirtinti 7 priedai
(Projekto
įgyvendinimo
vietoje
patikrinimo aktas), kurie bus surašomi
nuvykus į projektų įgyvendinimo vietas.
Ši rekomendacija pradėta įgyvendinti
2006 metais, pradėjus reabilitacijos
paslaugas finansuoti Departamentui pagal
Psichologinės ir socialinės reabilitacijos
paslaugų kainos nustatymo metodiką,
patvirtinta Departamento direktoriaus 2005
m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1.2-56.
2007 metų reabilitacijos paslaugų
finansavimo
konkursų
nuostatai,
patvirtinti Departamento direktoriaus
2007 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. T1-10
(Žin., 2007, Nr. 5-252), papildyti priedu
Nr. 6. (Projekto įgyvendinimo vietoje
patikrinimo aktas), kurie bus surašomi
nuvykus į projektų įgyvendinimo vietas.
Departamento tinklapyje paskelbta kokios
organizacijos ir kiek lėšų gavo iš
Programos (valstybės biudžeto) 2005,
2006 ir 2007 metais.
Pažymėtina, kad projektų atrankos
konkurso nuostatuose numatyta, kad
projektai
skirti
asmenims,
priklausomiems nuo psichiką veikiančių
medžiagų, o tai reiškia, kad į šią

2007 m.
II
ketvirtis

2007 m.

2006 m.

2007 m.
II
ketvirtis

alkoholio priklausomiems asmenims.
Tikslinga priemonės pavadinimą
Plėtoti psichologinės ir socialinės
reabilitacijos,
konsultavimo
paslaugas asmenims, nukentėjusiems
nuo narkotinių ir psichotropinių
medžiagų vartojimo papildyti, kad
paslaugos teikiamos ir asmenims,
priklausomiems nuo alkoholio, bei
skelbti informaciją, kad PSR
paslaugos bendruomenėse teikiamos
ir priklausomybės nuo alkoholio
atvejais. [12 išv.]
7. Siekiant, kad statistiniai duomenys apie
asmenis, priklausomus nuo narkotinių ir
psichotropinių medžiagų, būtų išsamūs:
- užtikrinti, kad visos licencijuotos
gydymo įstaigos būtų įpareigotos
VPSC teikti informaciją apie
asmenis, sergančius priklausomybe
nuo narkotinių ir psichotropinių
medžiagų
ir
suteiktas
jiems
paslaugas, [2 išv.]
- užtikrinti, kad visoms gydymo
įstaigoms,
teikiančioms
VPSC
statistines formas apie minėtus
asmenis, būtų sudaryta galimybė
naudotis
Sveidros
informacine
sistema. [2 išv.]
8. Siekiant gerinti pagalbą sergantiesiems
priklausomybės ligomis, periodiškai vertinti
paslaugų atitiktį nustatytiems reikalavimams
ir prieinamumą kiekviename regione bei
šalies mastu. [4, 8 išv.]
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medžiagų sąvoką įeina ir alkoholis.
Programos 2008 metų įgyvendinimo
priemonių projekte numatyta priemonė
Plėtoti psichologinės ir socialinės
reabilitacijos, konsultavimo paslaugas
asmenims,
nukentėjusiems
nuo
psichoaktyvių medžiagų vartojimo.

Departamentas Metiniuose pranešimuose Tolimesn
2004, 2005, 2006 konstatavo, kad ne
ė
visos
įstaigos,
turinčios
licenciją rekomend
minėtoms paslaugoms teikti, teikia
acijos
informaciją, todėl duomenys nėra tikslūs. įgyvendin
2005 m. rugsėjo 13 d. Departamento imo eiga
direktoriaus įsakymu Nr. 1.2-54 sudaryta priklauso
darbo grupė išanalizavo esamą statistinių
SAM
duomenų rinkimo sistemą ir parengė kompeten
cijai
„Asmenų, turinčių psichikos ir elgesio
sutrikimų vartojant psichoaktyviąsias
medžiagas, apskaitos statistinės formos“
projektą ir pateikė Sveikatos apsaugos
ministerijai.

Informacija apie reabilitacijos paslaugų
atitikties vertinimą pateikta 5 punkte.
Reabilitacijos paslaugoms gauti nėra
ribojimų regioniniu principu.

2006 m.

