27. novembri 2012. aasta nõupidamise
protokoll
Päevakord:
1. Ravimiameti roll pakkumise vähendamises – Ravimiamet
2. Piiriülese narkokuritegevuse vastane tegevus – Maksu- ja Tolliamet
3. Politsei roll narkootiliste ja psühhotroopsete ainete pakkumise vähendamisel –
Politsei- ja Piirivalveamet
4. Prokuratuuri roll ja prioriteedid uimastite kättesaadavuse vähendamises – Prokuratuur
5. Ülevaade Rahvastiku Tervise Arengukava (RTA) narkomeetmest –
Sotsiaalministeerium
6. Valitsuskomisjoni edasine töö – Siseministeerium

Otsused:
1. Järgmiseks valitsuskomisjoni istungil esitleda töögruppide idee täpsemat
kontseptsiooni.
Ken-Marti Vaher
Esimees
Ain Peil
Protokollija

28. augusti 2012. aasta nõupidamise
protokoll
Päevakord:
1. Ennetusmeetodid haridussüsteemis – Haridus- ja Teadusministeerium.
2. Alkoholi ja teisi uimasteid käsitleva Euroopa koolide uurimisprojekti (ESPAD)
aruande tutvustus ja ettepanekud – Tervise Arengu Instituut.
3. Tervise Arengu Instituudi uimastiennetuse 2013. aasta plaanide tutvustus – Tervise
Arengu Instituut.
4. Politsei- ja Piirivalveameti uimastiennetuse 2013. aasta plaanide tutvustus – Politseija Piirivalveamet.
5. Laste riskide ennetamisest „Laste- ja perede arengukava 2012-2020“ põhjal –
Sotsiaalministeerium.
Otsused:
1. Haridus- ja Teadusministeeriumil saata komisjonile teave inimeseõpetuse õpetajate
koolituse õppekavadest, sh kaetus uimastiennetuse teemadest.
2. Haridus- ja Teadusministeeriumil kaardistada kui suur on (inimeseõpetuse) õpetajate
arv, keda on vaja koolitada uue õppekava (2013) rakendumisel.
3. Siseministeerium võtab enda ülesandeks uimastiennetuse üldpildi ja ressursside
kaardistuse.
4. Käsitleda laste riskide ennetamist „Laste-ja perede arengukava 2012-2020“ põhjal
järgmisel ennetuseteemalisel uimastiennetuse valitsuskomisjoni koosolekul.
5. Järgmise uimastiennetuse valitsuskomisjoni keskne teema on pakkumise
vähendamine.
6. Järgmises uimastiennetuse valitsuskomisjonis esitatakse ülevaade ressursside
kasutusest.
Ken-Marti Vaher
Esimees
Sigmar Meus
Protokollija

29. mai 2012. aasta nõupidamise protokoll
Päevakord:
1. Uimastiennetuse valitsuskomisjoni tutvustus – komisjoni esimees
2. Narkosüüteod ja narkootikumide korduvtarbijad – Politsei- ja Piirivalveamet
3. Ravivõimalused ja nende avardamine:
o Naloksoon – tõhus viis ennetada opiaatidega seotud surmajuhtumeid – Tervise
Arengu Instituut
o Narkomaaniaravi võimalused ja arengusuunad – Tervise Arengu Instituut
o Uimastisõltlastest süüdimõistetu ravi ja rehabilitatsioon – Justiitsministeerium
4. Narkomaania ennetamise riikliku strateegia aastani 2012, 2011 aasta tegevuskava
aruande tutvustamine ja heakskiitmine – Sotsiaalministeerium

Otsused:
1. Kinnitada ja heaks kiita „Narkomaania ennetamise riiklik strateegia aastani 2012“
2011. aasta aruanne.
2. Kinnitada järgmise komisjoni kohtumise aeg 28.08.2012.a, mille teemaks on ennetus.
3. Luua komisjoni töö paremaks korraldamiseks e-posti loend.
4. Kaasata komisjoni töösse Eesti Õpilasühenduste Liit.
Ken-Marti Vaher
Esimees
Veiko Kommusaar
Protokollija

