
       
 

   
   

  
 

Seminaras-diskusija 
 

„Lietuva ir UNGASS: ar atsakingai formuojame ir įgyvendiname 
narkotikų politiką Lietuvoje?“ 

 
PROGRAMA 

 
2015 m. gruodžio 16 d.  

Didžioji g. 5, 4 aukštas, Vilnius 
 

 
 Moderuoja: Girvydas Duoblys, Koalicijos “Galiu gyventi” advokacijos vadovas; “Pilietinių 
iniciatyvų centro” direktorius 

 
10:00 – 10:20 Trumpas Koalicijos “Galiu gyventi” ir Eurazijos žalos mažinimo 

tinklo veiklos narkotikų politikos srityje pristatymas; seminaro 
tikslai 

 Jurgita Poškevičiūtė, Koalicijos “Galiu gyventi” administracijos direktorė 
Dasha Matyushina-Ocheret, Eurazijos žalos mažinimo tinklo patarėja 
politikos reformavimo klausimais 
 

10.20 – 11.00 Narkotikų politika pasaulyje ir Europos Sąjungoje: trumpa 
istorija ir apžvalga 

 JT narkotikų konvencijų, rezoliucijų pagrindiniai akcentai, 
 Jų reikšmė sprendžiant sveikatos, socialinius ir teisių klausimus 

šalyse narėse; 
 Kas yra UNGASS ir kodėl apie tai kalbame. 

   Raminta Štuikytė, Koalicijos “Galiu gyventi” Tarybos pirmininkė 
 
11.00 – 11.40 Lietuvos pasiruošimas UNGASS tarptautiniu ir nacionaliniu 

lygmenimis 

- Kas bus sprendžiama 2016 m UNGASS’e ir kokios temos vyrauja 
rengiantis UNGASS’ui; 

- Kokios temos vyrauja rengiamoje ES pozicijoje UNGASS’ui; 
- Kaip Lietuva dalyvauja formuojant ES poziciją UNGASS’ui; 

 Tania Griškienė, Narkotikų, tabako, alkoholio kontrolės departamento 
Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus vedėja  

 

11.40 – 12.00 Kavos/sumuštinių pertrauka 

 



12.00 – 13.20 Panelinė diskusija: Lietuvos narkotikų politikos iššūkiai ir 
galimybės  
- Visuomenės sveikatos NVO vaidmuo kuriant ir įgyvendinant 

psichoaktyviųju medžiagų vartojimo prevencijos politiką 
 

Nijolė Goštautaitė-Midttun, VšĮ “Psichikos sveikatos iniciatyva” 
direktorė; Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos valdybos 
narė 

 
- Prieinamumas prie socialinių ir sveikatos paslaugų 

psichoaktyvias medžiagas vartojantiems asmenims 

Jurgita Poškevičiūtė, Koalicijos “Galiu gyventi” administracijos direktorė  
 
- Narkotikų kontrolės pasiekimai ir spragos iš žmonių, vartojančių 

narkotikus, perspektyvos 
 

Kęstutis Butkus, VšĮ “Resetas” programų vadovas 
 
13.20 – 14.00 Rekomendacijų Lietuvos narkotikų politikai formulavimas ir 

pristatymas, rengiantis UNGASS’ui  
 
Darbas grupėse: 

  1) Pilietinės visuomenės įsitraukimo į narkotikų politiką principai ir 
galimybės; 

  2) Socialinių ir sveikatos paslaugų gerinimas psichoaktyvias 
medžiagas vartojantiems asmenims; 

  3) Žmogaus teisių klausimai, įgyvendinant narkotikų politiką 
Lietuvoje 
 

14:00 – 14:30  Diskusijos apibendrinimas, tolesni žingsniai: kaip Lietuvos 
pilietinė visuomenė gali išnaudoti pasirengimo UNGASS’ui 
procesą Lietuvos narkotikų politikai gerinti 

 
Moderuoja: Raminta Štuikytė, Koalicijos “Galiu gyventi” Tarybos 
pirmininkė 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija „Galiu gyventi“ kartu su Eurazijos žalos 
mažinimo tinklu (EHRN) įgyvendina projektą skirtą pasiruošimui Jungtinių Tautų 
Generalinės Asamblėjos Specialiajai Sesijai (UNGASS). 
UNGASS 2016 – ypatingą reikšmę turintis renginys, kurio metu po aštuoniolikos metų 
pertraukos Jungtinės Tautos peržiūrės ir diskutuos apie narkotikų politiką pasaulyje. 
 


