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Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos patvirtintoje, Klaipėdos rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2016 m. priemonių plane (2016-02-18 

sprendimu Nr. T11-40), buvo numatyta priemonė 4.2. Atlikti narkotinių medžiagų aptikimo ir 

atpažinimo testus mokyklos aplinkoje. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos patvirtintoje, 

Klaipėdos rajono nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės 2014−2016 metų programos 2016 m. 

priemonių plane (patvirtintame tarybos 2014-12-18 sprendimu Nr. T11-566), buvo numatyta 

priemonė Nr. 5.4. Narkotinių medžiagų aptikimo ir atpažinimo testų atlikimas viešose jaunimo 

susibūrimo vietose.  

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2016 metais organizavo 

narkotinių medžiagų aptikimo ugdymo įstaigų ir atvirų jaunimo erdvių aplinkose tyrimą. Tyrimą 

atliko UAB Eurosec LT įmonė, švedijos gamintojo Biosensor Aplications įrenginiu Biosens 600. 

Prietaisas patentuotas ir veikia remiantis imunoanalizės principu kartu su paviršinių akustinių bangų 

(SAW) technologija. Įranga sujungia pažangius algoritmus, moderniausių eliuatų, biochemijos ir 

elektronikos technologijas. Šis prietaisas plačiai naudojamas policijos, sienos apsaugos, oro uostų ir 

kt. tarnybų. Prietaisas šiuo metu gali atpažinti 9 narkotinių medžiagų grupes: kanapes, ketaminą, 

amfetaminą, kokainą, meta amfetaminą, ekstazi, opiatus, spice (sintetinės kanapes) ir buprenorfiną.  

Remiantis įmonės pateikiama statistika, iš 16 tirtų Lietuvos miestų ir rajonų ugdymo įstaigų, 

apie 50 proc. mokyklų buvo rasta narkotinių medžiagų pėdsakų. Lietuvoje vidutiniškai apie 10 proc. 

mėginių būna teigiami. Per 2015-2016 metus iš viso ištyrė beveik 2600 mėginių daugiau nei 170 

Lietuvos mokyklų. Dažniausiai aptinkamos narkotinės medžiagos: kanapės (apie 21% visų teigiamų 

mėginių), amfetaminas (apie 18 proc.), opiatai (apie 15 proc.), buprenorfinas (apie 13%) ir 

ketaminas (apie 12%). 

2016 m. spalio 26-27 d. Klaipėdos rajone buvo atliktas narkotinių medžiagų aptikimo ir 

atpažinimo tyrimas 15-os mokyklų ir 6-ių atvirų jaunimo erdvių aplinkose. Iš viso buvo paimti 166 

mėginiai, iš jų 137 mėginiai atlikti mokyklose ir 29 mėginiai – atvirose jaunimo erdvėse. Narkotikų 

pėdsakų ieškota mokinių dažniausiai liečiamose vietose: tualetuose, nuo laiptinės turėklų, nuo 

palangių, nuo sporto salėje esančio inventoriaus ir persirengimo kambariuose, nuo mokinių 

asmeninių spintelių paviršių, nuo lauko durų, informatikos kabinetuose, jaunimo erdvėse nuo 

liečiamų plokštumų. Buprenorfino pėdsakų buvo aptikta dvejose mokyklose ir dvejose atvirose 

jaunimo erdvėse. Šios medžiagos buvo rasta ant sporto treniruoklių, salėje, kurioje laikomas įvairus 

inventorius (aparatūra, kėdės ir kt.), mergaičių tualete, informatikos kabinete, mergaičių 
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persirengimo kambaryje prie sporto salės (kartu su tualetu). Buprenorfino pėdsakų stiprumas 1-

2/10, nurodomas stiprumas priklauso nuo medžiagos ant paviršiaus patekimo laiko, pačio mėginio 

paėmimo, medžiagos sąlyčio su paviršiumi t. y. ar ant paviršiaus buvo pačios medžiagos, ar jos 

buvo tik ant rankų nuo ankstesnio sąlyčio su narkotine medžiaga ir ar ant tiriamo paviršiaus pateko 

tik nuo rankų. 

Buprenorfinas yra vaistinis preparatas, įregistruotas Lietuvoje nustatyta tvarka priklausomybei 

nuo opioidų gydyti. Ši medžiaga kitaip dar vadinama opioidiniu vaistiniu preparatu. Skiriant 

pakankamas opioidinių vaistinių  preparatų dozes, efektyviai pavyksta nuslopinti nuolatinį stiprų 

potraukį narkotikams bei abstinencijos būkles. Siekiant užkirsti kelią vaistų netinkamam 

naudojimui, jų vartojimo kontrolė yra sustiprinta - Lietuvoje šie vaistai neparduodami pagal 

receptus, o skiriami sveikatos priežiūros istaigoje prižiūrint medicinos specialistui.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ataskaitą parengė: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos 

specialistė Monika Steponkienė, tel.  (8 46) 45 37 54, el. p. monika.steponkiene@visuomenessveikata.lt  

                                                           
1 Subata, E. (2009). Dažniausiai užduodami klausimai apie metadoną ir/ar buprenorfiną. Vilniaus priklausomybės ligų centras. 

Prieiga per Internetą: https://www.unodc.org/documents/balticstates//Library/PharmacologicalTreatment/Methadone_FAQ_LT.pdf.  

https://www.unodc.org/documents/balticstates/Library/PharmacologicalTreatment/Methadone_FAQ_LT.pdf

