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DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR 

(AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS TVARKOS APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių Ragainės progimnazijos (toliau tekste – Mokykla) darbuotojų veiksmų įtarus 

mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas (toliau 

– Aprašas) parengtas vadovaujantis Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-966/V-672 redakcija); Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-1268 „Dėl pritarimo rekomendacijoms 

dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“; Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2007 m. spalio 2 d. nutarimu Nr. 1071 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. 

balandžio 2 d. nutarimo Nr. 437 „Dėl ankstyvo vaikų (moksleivių) psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo nustatymo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“; LR Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. 

nutarimu Nr., 437 patvirtinu „Vaikų vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias 

medžiagas, nustatymo organizavimo tvarkos aprašu“. 

2. Aprašas reglamentuoja Mokyklos darbuotojų veiksmus, įtarus mokinį vartojus 

alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas. 

3. Aprašą įgyvendina Mokyklos darbuotojai ir dirbti Mokykloje paskirtas Šiaulių miesto 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos 

priežiūrą mokykloje (toliau – Sveikatos specialistas). 

4. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:  

4.1. Apsinuodijimas - iš išorės į organizmą patekusių nuodų sukelta patologinė būklė, 

kurios metu išryškėja tam tikri sveikatos sutrikimai (bendras silpnumas, galvos svaigimas, pykinimas 

ar vėmimas). 

4.2. Apsvaigimas - asmens psichikos būsena ar elgesio sutrikdymas, kuriuos sukelia 

vartotos psichiką veikiančios medžiagos (narkotinės, psichotropinės ir kitos svaigiosios medžiagos). 

4.3. Ankstyvoji intervencija – psichologinės, socialinės pedagoginės pagalbos 

priemonės, taikomos vaikams po to, kai nustatoma, kad jie vartojo psichiką veikiančias medžiagas, 

skirtos skatinti nevartoti šių medžiagų. 

4.4. Mokyklos pedagoginis darbuotojas – Mokykloje dirbantis pedagogas, 

administracijos ar kitas darbuotojas, atliekantis darbines funkcijas pagal pareigybę, kuri Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu yra įtraukta į Pareigybių, kurias atliekant darbas 

yra laikomas pedagoginiu, sąrašą. 

4.5. Narkotinės ir psichotropinės medžiagos – gamtinės ar sintetinės medžiagos, 

kurios įrašytos į narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-868 ,,Dėl Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

4.6. Teisėti mokinio atstovai – tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai. 

4.7. Vaikas – žmogus, neturintis 18 metų, išskyrus tuos atvejus, kai Lietuvos 

Respublikos įstatymai numato kitaip. 

 
 



II SKYRIUS 

MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, 

TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS, ORGANIZAVIMAS 
 

5. Mokinių tėvai (globėjai): 

 privalo būti pasiekiami telefonu visą laiką, kai vaikas yra Mokykloje, 

 prireikus nedelsiant atvyksta į ugdymo įstaigą, 

 prireikus užtikrina vaiko priežiūrą ir/ar gydymą, 

 atsako už sveiko vaiko grįžimą į mokyklą.  

6. Mokyklos administracija: 

 įtarus, kad mokinys Mokyklos teritorijoje vartoja tabaką, vartoja ir/ar yra apsvaigęs 

nuo alkoholio ir/ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nedelsdami informuoja apie tai Teisėtus 

mokinio atstovus ir prireikus rekomenduoja atlikti medicininę apžiūrą; 

 informuoja mokinį ir Teisėtus jo atstovus apie institucijas, įstaigas, organizacijas, 

teikiančias psichologinę, socialinę, teisinę ir/ar kitą pagalbą; 

 užtikrina, kad Mokykloje būtų įgyvendinama alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo prevencija, ankstyvoji intervencija, skirta mokiniams, vartojantiems 

alkoholį, tabaką ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, teikiama pagalba mokiniams, vartojantiems 

šias medžiagas; 

 uždraudžia rūkyti ir turėti elektroninių cigarečių, vartoti alkoholį ir kitas psichiką 

neigiamai veikiančias priemones mokyklos teritorijoje. 

7. Mokyklos pedagogai:  

 įtarus, kad mokinys Mokyklos teritorijoje vartoja tabaką, vartoja ir/ar yra apsvaigęs 

nuo alkoholio ir/ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nedelsdami informuoja apie tai mokinio klasės 

vadovą ir Mokyklos direktorių ar jo įgaliotus asmenis, taip pat socialinį pedagogą ir Sveikatos 

specialistą (jo darbo Mokykloje metu); 

 įtarus, kad mokinys yra apsinuodijęs alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar 

kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis ir jo sveikatai ar gyvybei gresia pavojus: 

- suteikia mokiniui pirmąją pagalbą, 

- nedelsdami organizuoja mokinio pristatymą į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, o 

kai reikia skubios medicinos pagalbos, kviečia greitąją medicinos pagalbą (GMP); 

 atsako už ankstyvosios alkoholio, tabako ir/ar kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos priemonių vykdymą Mokykloje. 

8. Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje: 

 prireikus teikia pirminę reikalingą pagalbą savo kompetencijos ribose, taip pat 

prireikus kviečia GMP, 

 prireikus teikia Teisėtiems mokinio atstovams rekomendacijas, susijusias su 

pagalbos teikimu ir prevencija; 
 vykdo rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevenciją Mokykloje. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

9. Sveikatos specialistas, Mokyklos administracija ir pedagogai privalo užtikrinti 

duomenų apie vaiko sveikatą konfidencialumą. 

10. Su šiuo Aprašu supažindinami už vaikų ugdymą ir priežiūrą atsakingi pedagoginiai 

darbuotojai. 

11. Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką 

veikiančias medžiagas tvarkos aprašas skelbiamas internetinėje svetainėje www.ragaine.su.lt. 

12. Aprašo vykdymo kontrolę atlieka progimnazijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo. 
______________________________________ 


