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Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras šiais metais atliko 

narkotinių medžiagų aptikimo ir atpažinimo tyrimą viešose jaunimo susibūrimo vietose. 

Narkotinių medžiagų aptikimo ir atpažinimo testavimas (priemonė Nr. 5.4.) buvo numatytas 

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos patvirtintoje, Klaipėdos rajono nusikalstamumo 

prevencijos ir kontrolės 2014−2016 metų programos 2015 m. priemonių plane (2014-12-18 

sprendimu Nr. T11-566). 

Šiais metais viešos jaunimo susibūrimo erdvės tirtos narkotinių medžiagų aplinkoje 

(paviršiuje) aptikimo testais, kurie pagrįsti specifine imunochemine antikūnio ir antigeno 

reakcija. Imunochromatofraginis tyrimas skirtas šešioms narkotinėms medžiagoms nustatyti 

ant aplinkos paviršių. Naudojantis testu galima nustatyti amfetaminus, kokainą, ekstazi, meta 

amfetaminus, opiatus/morfinus, kanapes/marihuaną. Testo mėginio surinktuvo pagalba 

perbraukiami vienas ar daugiau paviršių. Tada kasetės dangtelis pripildomas tirpalu ir testo 

kasetė įdedama į testo dangtelį. Rezultatas vertinamas po 5-8 minučių. Jeigu ant tiriamų 

paviršių yra tam tikras kiekis narkotiko, testo C (kontrolės) vietoje atsiranda viena juostelė. O 

jeigu narkotinių medžiagų neaptikta, testo membranos tiriamojoje zonoje išryškėja dvi 

juostelės (ties raidėmis T ir C). Testo membranoje juostelių ryškumas narkotinių medžiagų 

rezultatų vertinimui įtakos neturi. 

Klaipėdos rajono septyniose viešose jaunimo susibūrimo erdvėse narkotinių medžiagų 

aptikimo ir atpažinimo testai buvo atliekami 2015 m. lapkričio 19-25 dienomis. Iš viešų 

jaunimo susibūrimo erdvių paimtų 29 mėginių- visi neigiami rezultatai. Narkotinių medžiagų 

nebuvo aptikta. Mėginiai buvo imami tam tikrose vietose: nuo laukinių durų, durų rankenos 

(1),  nuo laiptinės turėklų (2), berniukų tualete (durys, durų rankenos, unitazo bakelis, 

pisuarai, kriauklės) (4), mergaičių tualete (durys, durų rankenos, unitazo bakelis, kriauklės) 

(5), bendrame tualete (durys, durų rankenos, unitazo bakelis, kriauklės) (11), nuo kompiuterių 

klaviatūrų, pelių (6), nuo sporto salės treniruoklių (13), nuo poilsio kambario inventorius 

(stalai, kėdės, sėdmaišiai) (14), nuo stalo žaidimų (stalo tenisas, biliardo stalas, stalo futbolas) 

(19). 

Klaipėdos rajono viešose jaunimo susiburimo erdvėse atliktų tyrimų rezultatai 

Tyrimo ribotumai. Atliekant Klaipėdos rajono mokyklose narkotinių medžiagų 

atpažinimo ir aptikimo paviršiuje tyrimą naudojantis testais, buvo tiriamos 6 narkotinės 

medžiagos. Be to narkotikų atpažinimo ir aptikimo paviršiuje testais nebuvo galima aptikti 

sintetinių kanapių. Vienoje suplanuotoje viešoje jaunimo susibūrimo erdvėje tyrimas nebuvo 

atliktas, kadangi vadovaujantis asmuo nesutiko. 

 

Rekomendacija: 

Rekomenduojama atlikti Klaipėdos rajono atvirose jaunimo erdvėse rutininius, 

pakartotinus narkotinių medžiagų atpažinimo ir aptikimo paviršiuje tyrimus sistemingai su 

kitais testais, kurie tiria daugiau narkotinių medžiagų (ypač naujos kartos narkotikus). 
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