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 Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras šiais metais atliko 

pakartotiną narkotinių medžiagų aptikimo ir atpažinimo tyrimą ugdymo įstaigose. 

Narkotinių medžiagų aptikimo ir atpažinimo testavimas (priemonė Nr. 4.2.) buvo 

numatytas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos patvirtintoje, Klaipėdos rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2015 m. priemonių 

plane (2015-02-26 sprendimu Nr. T11-64). 

 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras narkotinių medžiagų 

aptikimo ir atpažinimo testus visose Klaipėdos rajono mokyklose atliko 2008, 2009, 2011, 

2012, 2014 metais. Iš 358 mokyklose paimtų mėginių – 21 buvo teigiami. Paaiškėjo, kad 

kanapės („žolė“) ir heroinas – labiausiai tarp mokinių paplitę narkotikai, mažiau – 

amfetaminas. Pastaraisiais metais iš 69 mokyklose paimtų mėginių – 4 buvo teigiami. 

Aptikta narkotinė medžiaga – kanapės.  

 

Šiais metais mokyklos 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, 

metaamfetaminus, 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. 

 

 

Šių metų lapkričio 10 – 25 d. buvo atlikti pakartotiniai narkotinių medžiagų aptikimo 

ir atpažinimo testai septyniolikoje Klaipėdos rajono mokyklų. Iš mokyklose paimtų 143 

mėginių- visi neigiami rezultatai. Mokyklose narkotinių medžiagų nebuvo aptikta. 

Mėginiai buvo imami tam tikrose vietose:  nuo laukinių durų, durų rankenos (1), nuo 

laiptinės turėklų (2), nuo koridoriaus palangių, langų (3), berniukų tualete (durys, durų 

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

rankenos, unitazo bakeliai, kriauklės) (5), informatikos kabinete (kompiuterių klaviatūros, 

pelės) (6), nuo klasių rašomųjų stalų (7), sporto salės berniukų persirengimo kambaryje 

(durys, durų rankenos, suolai, rūbų pakabos) (8), rūbinėje (durys, durų rankena, rūbų 

kabyklos) (15), valgykloje (16).  

  



 

Klaipėdos rajono mokyklose atliktų tyrimų rezultatai 

 

Metai Patikrintų 

m-klų 

skaičius 

Paimtų 

mėginių 

skaičius 

Iš viso 

teigiamų 

mėginių 

Kanapės Heroin

as 

Amfetamina

s 

2008 9 72 13 7 6 - 

2009 9 49 2 2 - - 

2011 10 78 1 - - 1 

2012 10 60 1 - - 1 

2013 6 30 - - - - 

2014 10 69 4 4 - - 

Iš viso  358 21 13 6 2 

2015 m. 

Narkotinė 

medžiaga 

Metaamfe- 

taminai 

Amfetami-

nai 

Ekstazi Kanapės/ 

marihuana 

Kokainas Opiatai/ 

morfinas 

Teigiamų 

mėginių 

skaičius 

_ _ _ _ _ _ 

2015 m. paimta iš viso 143 mėginiai.  

 

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. 

 

 

Rekomendacijos: 

1. Rekomenduojama atlikti Klaipėdos rajono visose mokyklose pakartotiną narkotinių 

medžiagų atpažinimo ir aptikimo paviršiuje tyrimą su kitais testais, kurie tiria 

daugiau narkotinių medžiagų (ypač naujos kartos narkotikai). 

2. Rekomenduojama siūlyti LR sveikatos apsaugos ministerijai įtraukti vaikų 

(pasirenkant rizikingiausią amžių) testavimą dėl narkotikų, naudojant šlapimą. 

Narkotikų testavimas, naudojantis šlapimo testais, turėtų būtų vykdomas asmens 

sveikatos priežiūros įstaigose profilaktinių sveikatos patikrinimo metu. 

3. Rekomenduojama atlikti visų Klaipėdos rajono mokyklų apklausą, pateikiant 

anonimines anketas mokiniams, kurios būtų sudarytos iš klausimų apie mokinių 

požiūrį į narkotikus, narkotikų vartojimą, jo dažnumą, vartojimo priežastis. 

Anoniminis klausimynas turėtų būtų parengtas vadovaujantis jau sudarytais 

standartizuotais klausimynais, arba sukurtas specialisto, remiantis mokyklose 

vyraujančiomis narkotikų vartojimo problemomis tarp mokinių. 

4. Toliau vykdyti ir plėsti socialinio, emocinio ugdymo programas ugdymo įstaigose 

ir stiprinti specialistų gebėjimus atpažinti, reaguoti, motyvuoti jaunimą kreiptis 

pagalbos.  

 


