Kur galima kreiptis pagalbos, jei vaikas vartoja psichoaktyviąsias
medžiagas
Jei įtariate, kad Jūsų vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas (alkoholį, tabaką,
narkotikus), patarti gali mokyklos socialinė pedagogė, psichologė, visuomenės sveikatos priežiūros
specialistė.
ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ STASIO ANGLICKIO MOKYKLA
Kapų g. 9, Kuršėnai
Telefonas: 8 41 58 16 36 El. paštas: anglickio.pm@gmail.com
Žemiau pateikiamas pagalbą teikiančių Šiaulių rajono įstaigų sąrašas.
Psichologinė, medicininė bei socialinė pagalba teikiama Psichikos sveikatos centre, kuris
Šiaulių rajone įsikūręs Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centre.
ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
J. Basanavičiaus g. 6, Kuršėnai
Telefonas: 8 41 58 26 43.
Psichologinę pagalbą vaikams, tėvams, pedagogams, šeimoms, bendrojo ugdymo įstaigų
vadovams ir specialistams teikia Pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT) specialistai – psichologai,
specialieji pedagogai.
ŠIAULIŲ RAJONO PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA
V.Dambrausko g. 17-2, Kuršėnai
Telefonas: 8 41 58 08 13
Šiaulių rajone padėti keisti psichoaktyvias medžiagas vartojančio žmogaus įpročius ir formuoti
sveiko ir blaivaus gyvenimo įgūdžius padeda Šiaulių rajono Visuomenės sveikatos biuras.
ŠIAULIŲ RAJONO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS
V. Dambrausko g. 17-2, Kuršėnai
Telefonas: 868327615 El. paštas: vsb.siauliuraj@gmail.com
Priklausomybės ligų centre teikiama ambulatorinė pagalba (priklausomybės ligų gydytojo
psichiatro, psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijos) bei stacionarus gydymas.
ŠIAULIŲ PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRAS
Daubos g. 3, Šiauliai
Telefonas: 841 45 75 11; registratūra: 841 455644, El. paštas: info@splc.lt

Draudimas rūkyti ir turėti elektroninių cigarečių mokykloje ir jos
teritorijoje
LR Švietimo ir mokslo ministerijos raštas:
http://www.sdachas.lm.lt/wp-content/uploads/2014/08/SMM-Del-rukymo-mokyklos-teritorijoje-irelektroniniu-cigareciu.pdf

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas parengė ir visuomenei skirtoje interneto
svetainėje patalpino tėvams skirtą informacinę medžiagą
apie elektronines cigaretes:
„Informacija tėvams apie elektronines cigaretes: išsigelbėjimas ar nauja grėsmė?“.
http://www.ntakd.lt/files/informacine_medzega/2014/ecigaretes_tevams.pdf

Dėl draudimo mokykloje ir jos teritorijoje vartoti, turėti ar kitaip
perduoti energinius gėrimus
Nuo 2014 m. lapkričio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo draudimas jaunesniems kaip 18 metų
asmenims parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti energinius gėrimus. Seimas šių metų gegužės mėnesį
priėmė Lietuvos Respublikos Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkės D. Mikutienės
inicijuotas Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pataisas, kuriomis uždrausta Lietuvoje parduoti,
nupirkti ar kitaip perduoti energinius gėrimus jaunesniems kaip 18 metų asmenims. Lietuvos
Respublikos maisto įstatymo 61 straipsnyje nustatyta, kad energinių gėrimų pardavėjai turi teisę, o
kai kyla abejonių, kad asmuo yra jaunesnis kaip 18 metų, privalo iš perkančio energinius gėrimus
asmens reikalauti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu toks asmuo nepateikia jo
tapatybę patvirtinančio dokumento, energinių gėrimų pardavėjai privalo atsisakyti parduoti jam
energinius gėrimus.
Departamento raštas:
http://versme.org/svetaine/NTAKD_2015_01_07_rastas_Nr.S-%2843-8%29-048_R-113.pdf

