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DĖL APLINKOS TESTAVIMO MOKYKLOSE 

 

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas), 

reaguodamas į žiniasklaidos pranešimus apie mokyklose vykdomus aplinkos testavimus bei planus 

vykdyti papildomus patikrinimus, pasitelkiant į pagalbą šunis, siekiant mokyklose aptikti narkotinių 

ar psichotropinių medžiagų, teikia aktualią informaciją ir rekomendacijas, susijusias su aplinkos 

testavimu mokyklose. 

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme mokyklos vadovui 

numatyta prievolė užtikrinti sveiką ir saugią mokyklos aplinką, užkertančią kelią bet kokioms smurto, 

prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams. Vienas iš galimų tokio uždavinio sprendimo būdų – 

aplinkos testavimas. Aplinkos testai – metodas, kurio pagalba galima aptikti narkotinių ar 

psichotropinių medžiagų pėdsakus aplinkoje (pvz., mokykloje). Tokios narkotinės medžiagos kaip 

susmulkintos kanapių dalys, heroino, kokaino, amfetamino, metamfetamino milteliai pagal savo 

kilmę ir formą, išorės požymius yra birios, našios, lengvai pasiskleidžiančios aplinkoje, todėl šių 

medžiagų mikrodalelės gali patekti ant įvairių objektų paviršių (pvz., palangių, stalų, durų rankenų). 

Svarbu pabrėžti, kad atliekamas aplinkos testavimas parodo ne narkotinių ar psichotropinių medžiagų 

vartojimo faktą, o narkotinių ar psichotropinių medžiagų pėdsakų aptikimą patalpose, kuriose 

testavimas buvo atliktas. Mokyklų aplinkos vertinimas narkotinių ar psichotropinių medžiagų 

aptikimo aplinkoje testų pagalba, turėtų būti vykdomas kartu su prevencinėmis priemonėmis, kurios 

būtų tikslinamos atsižvelgiant į gautus aplinkos vertinimo rezultatus. 

2015 m. duomenimis, 61 iš 302 mokyklų buvo aptikta narkotinių ar psichotropinių medžiagų 

pėdsakų. Aptikus narkotinių ar psichotropinių medžiagų pėdsakų, didžiausia dalis mokyklų apie 

testavimo rezultatus nurodė informavusios mokyklos bendruomenę – moksleivius, tėvus, pedagogus. 

36 proc. mokyklų nurodė taikę kitas priemones, pavyzdžiui: „aptverta mokyklos teritorija, 

sustiprintas mokytojų budėjimas“; „rezultatai aptarti vaiko gerovės komisijoje, informuota pedagogų 

bendruomenė, nutarta papildomai įsigyti testų“; „priimti konkretūs sprendimai dėl pašalinių asmenų 

patekimo į mokyklą“. 

Departamentas rekomenduoja atlikus aplinkos testavimą mokyklose: 

 su aplinkos testavimo rezultatais supažindinti mokyklos tarybą, mokyklos bendruomenę 

(mokytojus, tėvus, moksleivius);  

 apie nustatytas mokyklos aplinkoje narkotines ar psichotropines medžiagas informuoti teisėsaugos 

institucijas – būtina pasikviesti policijos atstovus ir aptarti žingsnius, siekiant išsiaiškinti galimus 

medžiagų platinimo kelius ar asmenis; 

 suplanuoti narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimo prevencines priemones, atsižvelgiant 

į tikslinės grupės poreikius;  

 organizuoti psichologinę pagalbą mokiniams – išsiaiškinti, kuriems mokiniams reikalinga pagalba 

dėl eksperimentavimo su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis ir juos nukreipti į 

ankstyvosios intervencijos programą, kurios vykdymą organizuoja visuomenės sveikatos biuras. 



 
 

 esant galimybei galima atlikti detalesnį mokyklos aplinkos testavimą dėl narkotinių ar 

psichotropinių medžiagų (ištirti daugiau vietų, vienai vietai naudoti tik vieną lakmuso popierėlį), 

tačiau detalesnis mokyklų aplinkos tyrimas yra brangus, o papildomas šunų pasitelkimas į pagalbą, 

ieškant mokykloje narkotinių ar psichotropinių medžiagų pėdsakų, ar kitų gąsdinančių priemonių 

naudojimas neprisideda prie narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimo mažinimo ir mokinių 

sveikos gyvensenos skatinimo. Todėl siūlome pastangas nukreipti ne į papildomą mokyklos aplinkos 

tikrinimą, o į prevencinių priemonių bei psichologinės pagalbos mokiniams organizavimą. 

Svarbu atsiminti, kad mokykloje vykdoma prevencija bus veiksminga tik tuomet, kai jos 

idėjas palaikys visa mokyklos bendruomenė, todėl į aktyvią veiklą svarbu įtraukti šeimą ir 

bendruomenės narius. 

Informuojame, kad Departamento interneto svetainės http://ntakd.lrv.lt rubrikoje 

„Prevencija“ galite rasti aktualios informacijos, pavyzdžiui: 

 Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės priemonių taikymo Lietuvos 

bendrojo ugdymo mokyklose 2015 m. apklausos ataskaita  

 Kur kreiptis pagalbos Jūsų savivaldybėje, jeigu vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas?  

 Informacinis leidinys tėvams apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir azartinių lošimų 

prevenciją „Vaikai seka tėvų pavyzdžiu“ (2017 m.) 

 Ankstyvoji intervencija 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,                                Gražina Belian 

laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rūta Gedminienė, tel. 87 066 31 96, el. p. ruta.gedminiene@ntakd.lt 
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ADRESATŲ SĄRAŠAS 

 

 

1.  Akmenės rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

info@akmenesvsb.lt; 

sveikatos.biuras@akmene.lt; 

2.  Alytaus miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

biuras@alytausvsb.lt; 

3.  Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras 

info@alytausrajonovsb.lt; 

4.  Anykščių rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

vsbiuras.anyksciai@gmail.com; 

5.  Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras 

birzusveikata@gmail.com; 

6.  Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras 

vsb@druskininkai.lt; 

7.  Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras 

vsb@elektrenai.lt;  

8.  Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

sveikatos.biuras@ignalina.lt; 

9.  Jonavos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras info@jonavavsb.lt; 

10.  Joniškio rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

joniskis.sveikata@gmail.com; 

11.  Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

info@jurbarkovsb.lt; 

12.  Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

info@kaisiadorysvsb.lt;  

kaisiadoriubiuras@gmail.com; 

13.  Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras 

administracija@kaunovsb.lt; 

14.  Kauno rajono visuomenės sveikatos biuras info@kaunorvsb.lt; 

15.  Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

apskaita.daiva@gmail.com; 

16.  Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras 

lina.balciuniene@kelme.lt;  

17.  Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

visuomenessveikata@sveikatosbiu

ras.lt; 

18.  Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

info@visuomenessveikata.lt; 

19.  Kretingos rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

info@kretingosvsb.lt;  

20.  Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras 

vsbiuras@lazdijai.lt; 

21.  Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras 

info@marijampolesvsb.lt; 

22.  Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

mazeikiuvsb@gmail.com; 

 

23.  Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

vsb.pakruojis@gmail.com; 

mailto:info@akmenesvsb.lt
mailto:info@alytausrajonovsb.lt
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24.  Palangos miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

info@palangosvsb.lt; 

25.  Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

info@panevezysvsb.lt; 

26.  Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

vsb@panrs.lt; 

27.  Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

vsbiuras@gmail.com;  

28.  Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras 

vsbiuras@plunge.lt; 

29.  Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras 

prienai.vs.biuras@gmail.com; 

30.  Radviliškio rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

radviliskis@radviliskisvsb.lt; 

31.  Raseinių rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

sveikatosbiuras@raseiniai.lt; 

32.  Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

info@rsveikata.lt; 

33.  Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras 

info@sakiaivsb.lt; 

34.  Šalčininkų savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras 

biuras@svsb.lt; 

35.  Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras 

biuras@sveikatos-biuras.lt; 

36.  Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras 

vsb.siauliuraj@gmail.com;  

37.  Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras 

sveikatos.biuras@gmail.com; 

38.  Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras 

visuomenessveikatosbiuras@gmai

l.com; 

39.  Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

svencionys.sveikata@gmail.com; 

40.  Tauragės rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

info@tauragesvsb.lt; 

daiva.geniene@tauragesvsb.lt; 

41.  Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras 

info@telsiurvsb.lt;  

42.  Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras 

sveikatosbiuras@trakai.lt; 

43.  Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos centras 

sveikatosbiuras@ukmergesvsb.lt; 

44.  Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras 

info@utenavsb.lt; 

45.  Varėnos rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

sveikatos.biuras@varena.lt; 

46.  Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

info.vilkaviskiovsb@gmail.com; 

47.  Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

info@vvsb.lt; 

48.  Akmenės rajono savivaldybė info@akmene.lt; 

49.  Alytaus miesto savivaldybė info@alytus.lt; 

mailto:vsbiuras@gmail.com
mailto:biuras@svsb.lt
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50.  Alytaus rajono savivaldybė info@arsa.lt; 

51.  Anykščių rajono savivaldybė info@anyksciai.lt; 

52.  Birštono savivaldybė sekretore@birstonas.lt; 

53.  Biržų rajono savivaldybė savivaldybe@birzai.lt; 

54.  Druskininkų savivaldybė information@druskininkai.lt; 

55.  Elektrėnų savivaldybė administracija@elektrenai.lt; 

56.  Ignalinos savivaldybė info@ignalina.lt; 

57.  Jonavos rajono savivaldybė administracija@jonava.lt; 

58.  Joniškio rajono savivaldybė savivaldybe@joniskis.lt; 

59.  Jurbarko rajono savivaldybė info@jurbarkas.lt; 

60.  Kaišiadorių rajono savivaldybė dokumentai@kaisiadorys.lt; 

61.  Kalvarijos savivaldybė priimamasis@kalvarija.lt; 

62.  Kauno miesto savivaldybė info@kaunas.lt; 

63.  Kauno rajono savivaldybė info@krs.lt; 

64.  Kazlų Rūdos savivaldybė priimamasis@kazluruda.lt; 

65.  Kelmės rajono savivaldybė info@kelme.lt; 

66.  Kėdainių rajono savivaldybė info@kedainiai.lt; 

67.  Klaipėdos miesto savivaldybė info@klaipeda.lt; 

68.  Klaipėdos rajono savivaldybė savivaldybe@klaipedos-r.lt; 

69.  Kretingos rajono savivaldybė savivaldybe@kretinga.lt; 

70.  Kupiškio rajono savivaldybė savivaldybe@kupiskis.lt; 

71.  Lazdijų rajono savivaldybė info@lazdijai.lt; 

72.  Marijampolės savivaldybė administracija@marijampole.lt; 

73.  Mažeikių rajono savivaldybė savivaldybe@mazeikiai.lt; 

74.  Molėtų rajono savivaldybė savivaldybe@moletai.lt; 

75.  Neringos savivaldybė meras@neringa.lt;  

administracija@neringa.lt; 

76.  Pagėgių savivaldybė info@pagegiai.lt; 

77.  Pakruojo savivaldybė savivaldybe@pakruojis.lt; 

78.  Palangos miesto savivaldybė administracija@palanga.lt; 

79.  Panevėžio miesto savivaldybė meras@panevezys.lt; 

80.  Panevėžio rajono savivaldybė savivaldybe@panrs.lt; 

81.  Pasvalio rajono savivaldybė rastine@pasvalys.lt; 

82.  Plungės rajono savivaldybė savivaldybe@plunge.lt; 

83.  Prienų rajono savivaldybė savivaldybe@prienai.lt; 

84.  Radviliškio rajono savivaldybė informacija@radviliskis.lt; 

85.  Raseinių rajono savivaldybė savivaldybe@raseiniai.lt; 

86.  Rietavo rajono savivaldybė savivaldybe@rietavas.lt; 

87.  Rokiškio rajono savivaldybė savivaldybe@post.rokiskis.lt; 

88.  Skuodo rajono savivaldybė savivaldybe@skuodas.lt; 

89.  Šakių rajono savivaldybė savivaldybe@sakiai.lt; 

90.  Šalčininkų rajono savivaldybė priimamasis@salcininkai.lt; 

91.  Šiaulių miesto savivaldybė info@siauliai.lt; 

92.  Šiaulių rajono savivaldybė prim@siauliuraj.lt; 

93.  Šilalės rajono savivaldybė info@silale.lt; 

94.  Šilutės rajono savivaldybė administracija@silute.lt; 

95.  Širvintų rajono savivaldybė savivaldybe@sirvintos.lt; 

mailto:meras@neringa.lt


 
 

96.  Švenčionių rajono savivaldybė savivaldybe@svencionys.lt; 

97.  Tauragės rajono savivaldybė savivalda@taurage.lt; 

98.  Telšių rajono savivaldybė info@telsiai.lt; 

99.  Trakų rajono savivaldybė info@trakai.lt; 

100.  Ukmergės rajono savivaldybė savivaldybe@ukmerge.lt; 

101.  Utenos rajono savivaldybė info@utena.lt; 

102.  Varėnos rajono savivaldybė info@varena.lt; 

103.  Vilkaviškio rajono savivaldybė savivaldybe@vilkaviskis.lt; 

104.  Vilniaus miesto savivaldybė savivaldybe@vilnius.lt; 

105.  Vilniaus rajono savivaldybė vrsa@vrsa.lt; 

106.  Visagino miesto savivaldybė visaginas@visaginas.lt; 

107.  Zarasų rajono savivaldybė info@zarasai.lt; 

 

 


