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Vakar Klaipėdos mero svetainėje susirinkę Savivaldybės socialinių reikalų
specialistai ir politikai pagaliau turėjo išspręsti klausimą dėl narkomanų
reabilitacijos centro įkurdinimo uostamiestyje, mat šiemet miesto Tarybos
sprendimu buvo ne tik paskirtas pastatas Perkėlos g. 3, esantis rezervinėje uosto
teritorijoje, bet jau ir išrinktas neegzistuojančios gydymo įstaigos vyriausiasis
gydytojas. Juo konkurso būdu buvo išrinktas pedagogas Arvydas Vindžigalskis.
Beje, šiam posėdžiui pasiruošė tik Klaipėdos meras Rimantas Taraškevičius,
kuris prieš susirinkimą buvo nuvykęs apžiūrėti pastato, esančio Priestotės
gatvėje. Į posėdį atskubėjo ir uostininkai, kadangi minėtoji teritorija pagal įstatymą
priklauso Klaipėdos uosto direkcijai.
Žinant prieš tai vykusias peripetijas dėl narkomanų reabilitacijos centro įkurdinimo
Klaipėdoje, galima teigti, kad šis posėdis baigėsi net neprasidėjęs.
Septynerius, o gal net ir daugiau metų sprendžiama problema dėl narkomanų
reabilitacijos centro įkūrimo, kuriame klaipėdiečiams, priklausomiems nuo
psichotropinių medžiagų būtų teikiama ne tik medicininė, bet ir socialinė pagalba.
Pirmaisiais metais Klaipėdos savivaldybė šį centrą planavo įkurti Karklėje. Beje,
buvo net paruoštas pastato projektas. Po to buvo pasiūlyta alternatyva, t.y.,
teikiant reabilitacinę pagalbą narkomanams, bendradarbiauti su Kretingos
pranciškonais vienuoliais. Todėl svarstoma galimybė dėl narkomanų reabilitacijos
centro įsteigimo Pakutuvėnuose. Šiai minčiai beveik nebuvo prieštaraujančių,
tačiau tada prasidėjo diskusijos dėl medicininių dalykų.
Ieškant patalpų narkomanų reabilitacijos centrui net buvo pateiktas siūlymas jį
įsteigti vienoje iš Klaipėdos apskrityje naikinamų mokyklų. Dar vėliau klaipėdiečius, kenčiančius priklausomybę narkotikams, norėta įkeldinti į vieną iš
uostamiesčio ligoninių. Tačiau sulaukus didžiulio medikų pasipriešinimo, šia tema
viešai nebuvo net diskutuota.

S AV AI T Ė S L A N K O M I AU S I S T R A I P S N I A I
Dėstytojas mirė per paskaitą (6) [5783]
Visos Š. Kalmanovičiaus žmonos (14) [4134]
Mokinių baubas - kūno kultūra (87) [3984]
Naujojoje Klaipėdoje netrūksta ir perliukų (31) [3345]
Namas per penkis mėnesius (2) [2263]
O R AI K L AIP Ė D O J E
Šiandien

Rytoj

Poryt

Naktį

+1

+4

+7

Dieną

+5

+7

+8

V AI ZD O N A U J I E N O S
"Balticum" TV žinios
2009 m. Lapkričio 05 d.

"Balticum" televizijos žiniose
galite matyti
Didžiausia mėšlo krūva jau
išmėžta? (2)
Ūkio ministras Dainius Kreivys
Lietuvos ekonomiką

Komentarai (0)

"Balticum" TV žinios
Kelionės internetu

Reikia nenugalimo sausumo

Susipažink su forex

Poilsinių ir pažintinių kelionių
užsakymas internetu.
www.litamicus.lt

Pampers “Acive Baby”
sauskelnės – iki 12 val.
sausumo pojūtis!
www.pampers.lt

Užsirašyk į nemokamą
seminarą ir išmok prekiauti
forex rinkoje
www.teletrade.lt

2009 m. Lapkričio 04 d.

"Balticum" televizijos žiniose
galite matyti
video archyvas

V E . L T B L O G AS
Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse

A la Bilotaitė
Mieli rinkėjai (šį kreipinį galėtume
pakeisti į mieli...

žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Kai toks sutikimas gautas, būtina nurodyti
informacijos šaltinį. "Vakarų ekspresas" pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema,
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skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.
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