12. novembri 2014. aasta nõupidamise
protokoll
Päevakord:
1. Sõltuvuse teema käsitlemine kõrgkoolides – Sotsiaalministeerium
2. Varase hoiatuse infosüsteemi (VAHIS) õigusliku aluse loomine – Sotsiaalministeerium
3. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse (NPALS)
väljatöötamise kavatsus – Sotsiaalministeerium
4. Rahvastiku Tervise Arengukava 2015. aasta tegevuskava koostamisest –
Sotsiaalministeerium
5. Uute psühhoaktiivsete ainete ravimina määratlemisest – Ravimiamet
6. 2015. aasta tegevused seoses kommunikatsiooniga – Siseministeerium
7. Kokkuvõte HIVi ja narkomaania valdkonnas tegutsevate organisatsioonide ja nende
koostööpartnerite VI suvekoolist – Siseministeerium
8. 2015. aasta nõupidamiste ajad

Otsused:
1. Sotsiaalministeerium annab ülevaate sõltuvusvaldkonna koolitusvajaduse kaardistusest
järgmisel uimastiennetuse valitsuskomisjoni nõupidamisel.
2. Ministeeriumitel lähtuda uute psühhoaktiivsete ainete lisamisel narkootiliste ja
psühhotroopsete ainete nimekirja viiepäevalise eelnõu kooskõlastustähtajaga.
3. Kinnitati 2015. aasta komisjoni nõupidamiste ajad
Leif Kalev
Nõupidamise juhataja
Ain Peil
Protokollija

30. aprilli 2014. aasta nõupidamise
protokoll
Päevakord:
1.
2.
3.
4.

Valitsuskomisjoni senised tegevused
Sõltuvusravi ja taastusabi töörühma kokkuvõte – Tervise Arengu Instituut
Riskikäitumise teadlikkuse uuring – Politsei- ja Piirivalveamet
Uued psühhoaktiivsed ained – Siseministeerium, Ravimiamet

Otsused:
4. Sotsiaalministeerium koos Tervise Arengu Instituudiga teeb koostööd kõrgkoolidega,
et selgitada välja valmisolek ja võimalused sõltuvuse teema käsitlemiseks
baasõppekavades ning täienduskoolitusõppe programmide loomisel. Järgmisel
komisjoni kohtumisel tutvustatakse esmaseid tulemusi.
5. Komisjon andis omapoolse poolehoiu Ravimiametile uute psühhoaktiivsete ainete
käitlemispiirangute rakendamise korral otsuse langetamiseks ning kiitis heaks esitatud
skeemi. Komisjon andis soovituse lühendada võimalusel käitlemispiirangute
rakendamise protsessi veelgi.
6. Järgmine komisjoni nõupidamine toimub 27. augustil 2014.
Hanno Pevkur
Esimees
Ain Peil
Protokollija

12. veebruari 2014 nõupidamise protokoll
Päevakord:
1. Turvalist psühhosotsiaalset keskkonda loovad ja sotsiaalseid oskusi arendavad
tegevused üldharidussüsteemis – Haridus-ja Teadusministeerium
2. EMP programmi „Riskilapsed ja –noored“ projekt „Riskilaste ja –noorte tugisüsteemi
väljaarendamine“ – Sotsiaalministeerium
3. Narkovaldkonda puudutavad muudatused uues Karistusseadustikus –
Justiitsministeerium
4. Valge raamatu tegevuste rakenduskavadesse planeerimine – Siseministeerium
5. Ülevaade sõltuvusravi ja taastusabi, taasühiskonnastamise ja kahjude vähendamise
töörühmade kohtumistest
Otsused:
1. Kinnitati 2014. aasta komisjoni nõupidamiste ajad: 30. aprill, 27. august ja 12.
november.
Ken-Marti Vaher
Esimees
Ain Peil
Protokollija

