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DĖL INTERNETO SVETAINIŲ WWW.NERUKYSIU.LT IR WWW.ASKRITISKAS.LT 

VIEŠINIMO 

 

 

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

jog rinkoje atsiradus elektroninėms cigaretėms, jos tampa vis populiaresnės vaikų ir paauglių tarpe. 

Elektroninės cigaretės kurtos kuo panašesnės į įprastas cigaretes, kad jas atstotų ir imituotų įprasto 

rūkymo metu patiriamus pojūčius. Elektroninių cigarečių skysčiuose dažniausiai yra nikotino, kuris 

sukelia priklausomybę. Tyrimai rodo, kad ant elektroninių cigarečių skysčio pakuočių nurodytas 

nikotino kiekis dažnai nesutampa su kiekiu, nurodytu ant pakuotės, o gaminiuose be nikotino kartais 

galima jo aptikti. Į elektroninių  cigarečių skystį gali būti įmaišoma ir kanapėse randama 

psichoaktyvioji medžiaga – tetrahidrokanabinolis (THC). Analizuojant psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo įpročius tarp vaikų ir paauglių yra stebimas ne tik elektroninių cigarečių, tačiau ir marihuanos 

vartojimo didėjimas. Taip pat narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo didėjimas stebimas ir 

bendrojoje populiacijoje.  

Departamentas vis dažniau sulaukia tiek švietimo įstaigų atstovų, tiek tėvų užklausų, susijusių 

su vaikų ir paauglių rūkymo bei narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo problemomis, todėl  

atsižvelgdamas į tai, kad visuomenės informavimas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo bei pagalbos 

gavimo klausimais yra vienas iš psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos uždavinių, sukūrė 

internetines svetaines: 

- www.askritiskas.lt arba K.A.S (kritiškas, atviras, stiprus) – tai interaktyvi interneto svetainė 

jaunimui nuo 14 m. , sukurta 2018 m. Ja siekiama tinkamai informuoti jaunus asmenis, suteikiant žinių apie 

psichoaktyviąsias medžiagas, jų vartojimo poveikį ir rizikas. Daugiau informacijos apie iniciatyvą K.A.S. 

galite rasti: http://askritiskas.lt/; 

- www.nerukysiu.lt – tai interaktyvi interneto svetainė, skirta asmenims, norintiems atsisakyti šio 

žalingo įpročio, taip pat skirta motyvuoti asmenis nerūkyti. Svetainėje galima rasti interaktyvius testus, 

padedančius sužinoti rūkančiojo tipą bei priklausomybės laipsnį, rūkymo išlaidų skaičiuoklę, interaktyvų 

žmogaus kūną, parodantį žalą sveikatai, interaktyvų Lietuvos žemėlapį, kur kreiptis pagalbos metant rūkyti 

ir kt. Plačiau: http://nerukysiu.lt/; 

Svetainių viešinimui yra sukurti ir paviešinti patrauklūs bei šiuolaikiški www.nerukysiu.lt ir 

www.askritiskas.lt internetinių svetainių vaizdo filmukai (ilgesni ir trumpesni) bei reklaminiai 

skydeliai.  

Departamentas kreipiasi į Jus ir kviečia bendradarbiauti formuojant neigiamą žmonių požiūrį į 

narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių   gaminių vartojimą. 

Departamentas maloniai prašo pasidalinti interneto svetainių http://askritiskas.lt ir http://nerukysiu.lt 

reklaminiais skydeliais savivaldybės internetinėje svetainėje. Taip pat esant galimybei, nemokamai 

transliuoti vaizdo filmukus, pristatančius svetaines www.nerukysiu.lt ir www.askritiskas.lt vaizdo 

ekranuose, kasdien skiriant minėto vaizdo filmuko transliavimui bent 30 minučių.  
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Maloniai prašome aptarti Departamento siūlymą bendradarbiauti ir transliuoti vaizdo filmukus 

vaizdo ekranuose, o apie priimtą sprendimą informuoti Departamentą iki 2020 m. vasario 21 d. el. paštu 

ntakd@ntakd.lt ir karolina.tichomirova@ntakd.lt. 

Dėkojame Jums už bendradarbiavimą.  

 

PRIDEDAMA:  

1. Interneto svetainių http://askritiskas.lt ir http://nerukysiu.lt reklaminiai skydeliai, 2 skydeliai. 

2. Interneto svetainių http://askritiskas.lt ir http://nerukysiu.lt vaizdo filmukai, 5 failai. 

 

 

 

Tabako, alkoholio, narkotinių ir                                                                                        Violeta Verseckienė 

psichotropinių medžiagų prekursorių  

licencijų skyriaus vedėja,    

laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karolina Tichomirova, tel. 8 7066 31 91, el. p. karolina.tichomirova@ntakd.lt 
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NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO  

2020-01-      RAŠTO NR. S- 

ADRESATŲ SĄRAŠAS 

 

 

1. Akmenės rajono savivaldybė info@akmene.lt; 

2. Alytaus miesto savivaldybė info@alytus.lt; 

3. Alytaus rajono savivaldybė info@arsa.lt; 

4. Anykščių rajono savivaldybė info@anyksciai.lt; 

5. Birštono savivaldybė sekretore@birstonas.lt; 

6. Biržų rajono savivaldybė savivaldybe@birzai.lt; 

7. Druskininkų savivaldybė information@druskininkai.lt; 

8. Elektrėnų savivaldybė administracija@elektrenai.lt; 

9. Ignalinos savivaldybė info@ignalina.lt; 

10. Jonavos rajono savivaldybė administracija@jonava.lt; 

11. Joniškio rajono savivaldybė savivaldybe@joniskis.lt; 

12. Jurbarko rajono savivaldybė info@jurbarkas.lt; 

13. Kaišiadorių rajono savivaldybė dokumentai@kaisiadorys.lt; 

14. Kalvarijos savivaldybė priimamasis@kalvarija.lt; 

15. Kauno miesto savivaldybė info@kaunas.lt; 

16. Kauno rajono savivaldybė info@krs.lt; 

17. Kazlų Rūdos savivaldybė priimamasis@kazluruda.lt; 

18. Kelmės rajono savivaldybė info@kelme.lt; 

19. Kėdainių rajono savivaldybė info@kedainiai.lt; 

20. Klaipėdos miesto savivaldybė info@klaipeda.lt; 

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

22. Kretingos rajono savivaldybė savivaldybe@kretinga.lt; 

23. Kupiškio rajono savivaldybė savivaldybe@kupiskis.lt; 

24. Lazdijų rajono savivaldybė info@lazdijai.lt; 

25. Marijampolės savivaldybė administracija@marijampole.lt; 

26. Mažeikių rajono savivaldybė savivaldybe@mazeikiai.lt; 

27. Molėtų rajono savivaldybė savivaldybe@moletai.lt; 

28. Neringos savivaldybė meras@neringa.lt;  

administracija@neringa.lt; 

29. Pagėgių savivaldybė info@pagegiai.lt; 

30. Pakruojo savivaldybė savivaldybe@pakruojis.lt; 

31. Palangos miesto savivaldybė administracija@palanga.lt; 

32. Panevėžio miesto savivaldybė meras@panevezys.lt; 

33. Panevėžio rajono savivaldybė savivaldybe@panrs.lt; 

34. Pasvalio rajono savivaldybė rastine@pasvalys.lt; 

35. Plungės rajono savivaldybė savivaldybe@plunge.lt; 

36. Prienų rajono savivaldybė savivaldybe@prienai.lt; 

37. Radviliškio rajono savivaldybė informacija@radviliskis.lt; 

38. Raseinių rajono savivaldybė savivaldybe@raseiniai.lt; 

39. Rietavo rajono savivaldybė savivaldybe@rietavas.lt; 

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

41 Skuodo rajono savivaldybė savivaldybe@skuodas.lt; 

42 Šakių rajono savivaldybė savivaldybe@sakiai.lt; 

43 Šalčininkų rajono savivaldybė priimamasis@salcininkai.lt; 

44 Šiaulių miesto savivaldybė info@siauliai.lt; 

45 Šiaulių rajono savivaldybė prim@siauliuraj.lt; 

mailto:meras@neringa.lt


 4 

46 Šilalės rajono savivaldybė info@silale.lt; 

47 Šilutės rajono savivaldybė administracija@silute.lt; 

48 Širvintų rajono savivaldybė savivaldybe@sirvintos.lt; 

49 Švenčionių rajono savivaldybė savivaldybe@svencionys.lt; 

50 Tauragės rajono savivaldybė savivalda@taurage.lt; 

51 Telšių rajono savivaldybė info@telsiai.lt; 

52 Trakų rajono savivaldybė info@trakai.lt; 

53 Ukmergės rajono savivaldybė savivaldybe@ukmerge.lt; 

54 Utenos rajono savivaldybė info@utena.lt; 

55 Varėnos rajono savivaldybė info@varena.lt; 

56 Vilkaviškio rajono savivaldybė savivaldybe@vilkaviskis.lt; 

57 Vilniaus miesto savivaldybė savivaldybe@vilnius.lt; 

58 Vilniaus rajono savivaldybė vrsa@vrsa.lt; 

59 Visagino miesto savivaldybė visaginas@visaginas.lt; 

60 Zarasų rajono savivaldybė info@zarasai.lt; 

 


