
 

Savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta Savivaldybės narkotikų kontrolės komisija:  

 

Astra Korsakienė  – Savivaldybės mero pavaduotoja (Komisijos pirmininkė); 

Kęstutis Knizikevičius –  Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 

vedėjas (komisijos pirmininko pavaduotojas); 

Mindaugas Balčiūnas – Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato 

Biržų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus 

vyriausias tyrėjas; 

Stasė Eitavičienė –     Savivaldybės tarybos narė; 

Giedra Gedvilienė  –  Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo   tarnybos 

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio 

apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji 

specialistė; 

Lina Jurelevičienė –  Lietuvos probacijos tarnybos Panevėžio regiono skyriaus 

vyriausioji specialistė; 

Justina Kasakauskienė – Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

direktorė; 

Lina Krunkaitienė   – VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos     psichikos 

sveikatos centro vedėja; 

Aušra Kunčienė –  Savivaldybės administracijos Socialinės paramos  

skyriaus savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė); 

Marijonas Nemanis –   Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir   

sporto skyriaus vyriausiasis specialistas; 

Vesta Urvakytė – Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų 

koordinatorė (vyriausioji specialistė). 

  

 

 

Savivaldybės narkotikų kontrolės komisija yra nuolatinė komisija, koordinuojanti narkotikų 

kontrolės ir narkomanijos prevencijos veiksmus savivaldybės teritorijoje. Komisija savo darbe 

vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo 

priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais, 

patvirtintais Savivaldybės tarybos. Komisija veikdama vadovaujasi Biržų rajono savivaldybės 

tarybos 2007 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T- 114 patvirtintais Komisijos nuostatais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJA  

 



KOMISIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

● Pagrindinis Komisijos uždavinys – vykdant valstybės narkotikų kontrolės ir narkomanijos 

prevencijos politiką, koordinuoti narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos veiksmus 

savivaldybės teritorijoje. 

● Įgyvendinama savo pagrindinį uždavinį, Komisija atlieka šias funkcijas: 

● gauna informaciją iš savivaldybių ir valstybės institucijų, įstaigų, nevyriausybinių ir 

tarptautinių organizacijų, Vyriausybinės narkotikų kontrolės komisijos narkomanijos prevencijos, 

gydymo, reabilitacijos, narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartos kontrolės klausimais, 

bendradarbiauja su jomis; 

● organizuoja Savivaldybės ir valstybės institucijoms bei įstaigoms pasitarimus, seminarus ir 

mokymą aktualiais narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos klausimais; 

● analizuoja gaunamus iš suinteresuotų Savivaldybės ir valstybės institucijų bei įstaigų, 

nevyriausybinių organizacijų statistikos duomenis apie psichotropinių medžiagų apyvartą ir kontrolę; 

● vertina, kaip vykdomos narkotikų kontrolės, narkomanijos prevencijos priemonės gydymo, 

švietimo, socialinės rūpybos įstaigose, rūpinasi, kad sergantys priklausomybe nuo narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų pasveiktų ir integruotųsi į visuomenę; 

● teikia informaciją ir pasiūlymus narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos klausimais 

savivaldybės ir valstybės institucijoms, įstaigoms, visuomenės informavimo priemonėms, 

nevyriausybinėmis organizacijoms, Vyriausybinei narkotikų kontrolės komisijai; 

● rengia narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos savivaldybės teritorijoje priemonių 

planą, vykstančių procesų analizę, veiklos ataskaitą. 

 


