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ĮVADAS 

  

  Šiuo leidiniu Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Sveikatos mokykla tęsia 

publikacijų apie mokymo formas ir metodus, jų panaudojimą praktinėje sveikatos mokymo veikloje 

seriją. Leidinyje pateikiame testo, skirto privalomojo mokymo programos (kodas A1) dalyvių teorinių 

žinių patikrinimui, klausimus ir atsakymus į juos. Pateiktas teorinių žinių testas skirtas transporto 

priemonių vairuotojams, orlaivio įgulos nariams, orlaivių techninę priežiūrą atliekantiems asmenims, 

skrydžių vadovams, medžioklės ar žvejybos taisykles pažeidusiems asmenims, laivų vairuotojams ir 

tam tikras pareigas jūrų laive einantiems asmenims, kurie yra padarę teisės pažeidimą būdami 

neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, 

medicininei ir švietėjiškai atestacijai gauti. 

Klausimai sudaryti vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. 

sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, 

narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus 

sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) 

pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo 

periodiškumo patvirtinimo“ patvirtintomis privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir 

psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų poveikio žmogaus sveikatai programos (kodas 

A1) apraše nurodytomis mokymo temomis. 
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PRIVALOMOJO MOKYMO PROGRAMOS (KODAS A1) 
TEORINIŲ ŽINIŲ TESTO KLAUSIMAI 

 

 

I TEMA. Alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų 

poveikis žmogaus sveikatai ir jo aplinkai, piktnaudžiavimo jomis socialiniai padariniai ir teisinė 

atsakomybė.  

 

1. Kaip apibūdinama narkomanija pagal Lietuvos Respublikos narkologinės priežiūros 

įstatymą?  

a) Narkomanija – psichikos liga, kuria suserga asmenys dėl piktnaudžiavimo narkotinėmis, 

psichotropinėmis, kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis, pasireiškianti asmens psichinės ir 

fizinės priklausomybės nuo narkotinių, psichotropinių, kitų psichiką veikiančių medžiagų sindromu bei 

kitomis neigiamomis medicininėmis ir socialinėmis pasekmėmis. 

b) Narkomanija – somatinė liga, kuri pasireiškia pavartojus psichotropinių medžiagų.  

c) Narkomanija – lėtinė liga, pasižyminti laikinais maloniais ir (arba) nemaloniais pojūčiais, 

priklausomai nuo asmens fizinių savybių ir psichinės būklės. 

 

2. Ar alkoholis, tabakas, cheminės medžiagos, raminamieji, migdomieji vaistai priklauso 

psichoaktyviųjų medžiagų grupei? 

a) Taip. 

b) Ne. 

c) Neaišku. 

 

3. Kokie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo etapai?  

a) Eksperimentavimas, pramoginis vartojimas, priklausomybė. 

b) Pramoginis vartojimas, priklausomybė, eksperimentavimas. 

c) Priklausomybė, eksperimentavimas, pramoginis vartojimas. 

 

 

 

 



 
 

6 
 

4. Kas yra alkoholizmas ir kokie jo padariniai ?  

a) Tai somatinė liga, kuria suserga asmenys dėl piktnaudžiavimo alkoholiu bei pasireiškianti 

neigiamomis medicininėmis pasekmėmis. 

b) Tai ūmiai pasireiškianti psichikos liga, kuria suserga asmenys dėl piktnaudžiavimo 

narkotinėmis medžiagomis, pasireiškianti asmens fizinės priklausomybės nuo alkoholio sindromu. 

c) Tai psichikos liga, kuria suserga asmenys dėl piktnaudžiavimo alkoholiu, pasireiškianti 

asmens psichinės ir fizinės priklausomybės nuo alkoholio sindromu bei kitomis neigiamomis 

medicininėmis ir socialinėmis pasekmėmis. 

 

5. Kokį sunkiausią nepagydomą sutrikimą sukelia pernelyg didelis ar ilgalaikis alkoholio 

vartojimas nėštumo metu?  

a) Meningitą. 

b) Encefalitą. 

c) Vaisiaus alkoholio sindromą. 

 

6. Kokią organizmo reakciją gali sukelti psichoaktyviosios medžiagos?  

a) Apsinuodijimą. 

b) Gyvybei nepavojingus simptomus. 

c) Apsinuodijimą, panikos priepuolius, sąmonės netekimą ar kitus gyvybei pavojingus 

simptomus. 

 

7. Nuolat intensyviai vartojamos kanapės pirmiausia veikia: 

a) Kūną. 

b) Psichiką. 

c) Neturi įtakos nei kūnui, nei psichikai. 

 

8. Kas išduoda, kad vartojate per daug alkoholio? 

a) Sausos akys ką tik pabudus. 

b) Sausos akys tik vakare. 

c) Ašarojančios akys visą dieną. 

 

9. Kai organizmas nesugeba įsisavinti išgeriamo alkoholio kiekio, tuomet: 

a) Vargina odos sausumas. 

b) Vargina diarėja arba vidurių užkietėjimas. 

c) Vargina burnos sausumas. 
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10. Išgėrus alkoholio, jo lygis kraujyje kyla, o kai žmogus nustoja gėręs, alkoholio lygis, 

pasiekęs savo aukščiausią tašką, krenta. Kada žmogus paprastai geriau jaučiasi: kai alkoholio 

lygis kraujyje kyla, ar tada, kai jis krenta? 

a) Kai krenta. 

b) Kai kyla. 

c) Alkoholio lygio kraujyje kilimas arba kritimas neturi reikšmės žmogaus savijautai. 

 

11. Išgertas alkoholio kiekis pradžioje pasiskirsto žarnyne, o kraują pasiekia maždaug: 

a) Po 10–15 min. 

b) Po 20–30 min. 

c) Po 60–90 min. 

 

12. Paskaičiuota, kad alkoholio skaidymo greitis, priklausomai nuo tam tikrų veiksnių 

(maisto, lyties, fiziologinių ypatumų ir kt.) svyruoja apytiksliai _________________per valandą. 

Įrašyti teisingą teiginį: 

a) Nuo 0,25 iki 0,1 promilės. 

b) Nuo 0,1 iki 0,05 promilės. 

c) Daugiau nei 0,4 promilės. 

 

13. Dažniausiai moterys alkoholio poveikį pajunta______________________nei vyrai. 

Įrašyti teisingą teiginį: 

a) Stipriau ir greičiau. 

b) Lėčiau. 

c) Lengviau. 

 

14. Ar miegant kepenys alkoholį šalina greičiau nei būdraujant? 

a) Taip  

b) Ne. 

c) Nei greičiau, nei lėčiau. 

 

15. Kas rodo, kad vartojate per daug alkoholio? 

a) Šviesus šlapimas. 

b) Tamsus šlapimas. 

c) Šlapimo spalva nereikšminga, kiti faktoriai svarbūs. 
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16. Požymiai, rodantys, kad verta susirūpinti ir pats laikas visiškai nustoti vartoti 

alkoholį: 

a) Vairavimas išgėrus. 

b) Nebaigiamas gerti alkoholis taurėje. 

c) Retais atvejais vartojamas alkoholis. 

 

17. Jei lengvai toleruojate alkoholį, galima teigti, jog vartojate jo per daug. Ar tai 

teisingas teiginys? 

a) Teisingas. 

b) Neteisingas. 

c) Nesvarbus požymis. 

 

18. Kada išgertas alkoholio kiekis veikia stipriau, greičiau apsvaigstama ir 

apsinuodijama? 

a) Šaltyje. 

b) Karštyje. 

c) Oro temperatūra neturi įtakos. 

  

19. Vartojamas alkoholis_____________________________, dėl to padidėja alkio 

jausmas ir dėl to alkoholio vienu metu suvartojama gana daug. Įrašyti teisingą teiginį: 

a) Padidina insulino kiekį kraujyje. 

b) Sumažina insulino kiekį kraujyje. 

c) Padidina leukocitų kiekį kraujyje. 

 

20. Karštą vasaros dieną išgėrus alkoholio greitai netenkama daug skysčių, dėl to: 

a) Sumažėja perkaitimo tikimybė. 

b) Dehidratacijos metu skystėja kraujas. 

c) Padidėja perkaitimo tikimybė. 

 

21. Moksliniais tyrimais nustatyta, kad Šiaurės šalių gyventojai (tarp jų ir lietuviai) net 

nuo nedidelio alkoholio kiekio greičiau apsvaigsta, nes: 

a) Jų kraujyje yra mažiau alkoholį skaidančių fermentų. 

b) Jų kraujyje yra daugiau alkoholį skaidančių fermentų. 

c) Jų organizme yra daugiau vitamino C. 
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22. Rūkymas skatina kraujagysles susitraukti ir kaupti ant sienelių įvairias apnašas, 

kurios ilgainiui pristabdo sklandų kraujo tekėjimą į galūnes. Ar teisingas šis teiginys? 

a) Neteisingas. 

b) Teisingas. 

c) Neaišku, nes nėra įrodymų. 

 

23. Kiek Lietuvoje eismo įvykių per metus sukelia neblaivūs vairuotojai? 

a) Apytiksliai 100. 

b) Apytiksliai 300. 

c) Apytiksliai 500. 

 

24. Koks Lietuvoje yra leistinas alkoholio kiekis vairuotojams, turintiems ne mažiau nei 2 

metus vairavimo patirties? 

a) 0 promilių. 

b) Iki 0,2 promilių. 

c) Iki 0,4 promilių. 

 

24. Per metus Lietuvoje sulaikoma apie 10 tūkst. neblaivių vairuotojų, pusė jų, be 

baudos, gauna ir teistumą, nes įpučia: 

a) Daugiau nei 1,5 promilės. 

b) Daugiau nei 1 promilę. 

c) Daugiau nei 1,2 promilės. 

 

25. Kiek Lietuvoje sulaikoma neblaivių vairuotojų, kuriems nustatomas 1,5 promilės 

girtumas? 

a) Maždaug 50 proc. visų sulaikytųjų. 

b) Maždaug 10 proc. visų sulaikytųjų. 

c) Maždaug 30 proc. visų sulaikytųjų. 
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II TEMA. Alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų 

neigiamas poveikis elgsenai, gebėjimui vairuoti, saugiam eismui keliuose ar įtaka nelaimingiems 

atsitikimams oreivystėje, laivyboje, medžioklėje ir žvejyboje. 

 

1. Ar dėl alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo pasireiškia neigiamas poveikis vairuotojo elgsenai ir gebėjimui vairuoti? 

a) Pasireiškia tik tuomet, jei vairuotojas kartu vartoja maistą, kuriame daug cukraus. 

b) Nepasireiškia. 

c) Pasireiškia. 

 

2. Ar alkoholis turi įtakos vairuotojo reakcijos laikui? 

a) Greitėja refleksai, padidėja gebėjimas greitai reaguoti į situacijas. 

b) Lėtėja refleksai, sumažėja gebėjimas greitai reaguoti į situacijas. 

c) Greitėja refleksai, bet mažėja gebėjimas greitai reaguoti į situacijas. 

 

3. Ar teisingas teiginys, kad vartojant alkoholį sulėtėja akių raumenų funkcija, kinta 

akių judėjimas ir suvokimas, o dėl to sumažėja matymo ryškumas, sutrinka naktinis regėjimas 

ir spalvų jutimas. 

a) Neteisingas. 

b) Teisingas. 

c) Teisingas, jei vairuotojui nustatomas 1,5 promilių girtumas. 

 

4. Kokia alkoholio įtaka koordinacijai? 

a) Susilpnėja akių, rankų ir kojų koordinacija. 

b) Pagerėja akių, rankų ir kojų koordinacija. 

c) Alkoholis neturi įtakos koordinacijai. 

 

5. Alkoholio vartojimas________________gebėjimą priimti racionalius sprendimus. 

Įrašyti teisingą teiginį: 

a) Didina. 

b) Slopina. 

c) Nei slopina, nei didina. 
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6. Išgėrus prie vairo pagerėja koncentracija ir apima žvalumas. Ar teisingas šis 

teiginys? 

a) Teisingas, jei vairuotojui nustatomas ne didesnis nei 0,4 promilių girtumas. 

b) Teisingas, jei vairuotojui nustatomas didesnis nei 1,0 promilių girtumas. 

c) Neteisingas. 

 

7. Ar alkoholis slopina vairuotojo gebėjimą spręsti apie automobilio padėtį kelyje, apie 

vietą kitų transporto priemonių, ašinės linijos bei kelio ženklų atžvilgiu? 

a) Taip. 

b) Ne. 

c) Priklausomai nuo vairavimo stažo ir patirties. 

 

8. Koks alkoholio ir kartu vartojamų vaistų poveikis vairuotojui? 

a) Neturi įtakos elgesiui kelyje. 

b) Susilpnina alkoholio ir centrinę nervų sistemą veikiančių vaistų poveikį. 

c) Sustiprina alkoholio ir centrinę nervų sistemą veikiančių vaistų poveikį. 

 

9. Ar vartojant psichotropinius vaistus (trankvilizatorius, neuroleptikus, migdomuosius, 

antidepresantus, ličio preparatus) vairuoti galima ir ar tai neturi įtakos elgsenai? 

a) Vairuoti negalima. 

b) Vairuoti galima, nes neturi įtakos elgsenai. 

c) Vairuoti negalima tik vyresniems nei 60 metų asmenims. 

 

10. Centrinės nervų sistemos veiklą_____________ neuroleptikai, netrikdydami 

vairuotojo sąmonės. Įrašyti teisingą teiginį: 

a) Neveikia. 

b) Greitina. 

c) Lėtina. 

 

11. Kokį neigiamą poveikį vairuojančiam asmeniui sukelia ličio preparatai? 

a) Pykina ir viduriuoja. 

b) Viduriuoja. 

c) Sumažėja dėmesio koncentracija. 
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12. Ar vartojant migdomuosius ar raminamuosius vaistus nėra draudžiama vairuoti? 

a) Draudžiama. 

b) Nėra draudžiama. 

c) Draudžiama tik vyresniems nei 60 metų asmenims. 

 

13. Ar saugu vairuotojui vartoti vaistus, kurie mažina kraujo spaudimą? 

a) Nėra saugu, nes jie veikia centrinę nervų sistemą. 

b) Saugu, nes jie nekelia jokių grėsmių. 

c) Informacija nėra žinoma. 

 

14. Kokį poveikį vairuojančiam asmeniui sukelia alergijai gydyti skirti preparatai? 

a) Neturi poveikio vairavimui. 

b) Lėtina reakciją. 

c) Greitėja refleksai. 

 

15. Kurie vaistai alergijai gydyti išimties atvejais gali būti skiriami vairuotojams? 

a) Opatanolis. 

b) Tavegilas. 

c) Cetirizino, loratadino ir feksofenadino preparatai. 

 

16. Ar vaistai skrandžio sutrikimams gydyti gali kelti pavojų vairuotojui? 

a) Negali. 

b) Gali. 

c) Gali, jei kartu vartojami peršalimui gydyti skirti preparatai. 

 

17. Kurie preparatai skrandžio ligoms gydyti ypač pavojingi vairuojant? 

a) Antikoaguliantai. 

b) Pirenzepino preparatai. 

c) Preparatai nuo grybelio. 

 

18. Kokį poveikį vairuojančiam asmeniui sukelia vaistai nuo vidurių pūtimo? 

a) Greitėja refleksai, padidėja gebėjimas greitai reaguoti į situacijas. 

b) Susiaurėja akių vyzdžiai, pagerėja reakciją į šviesą. 

c) Slopina centrinę nervų sistemą. 
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19. Kokį poveikį vairuotojui sukelia vaistai nuo peršalimo, kurių sudėtyje yra 

dekstrometorfano ar pseudoefedrino? 

a) Susilpnėja reakcija, gali būti prarasta koordinacija. 

b) Pagerėja akių, rankų, kojų koordinacija. 

c) Neturi įtakos vairavimui. 

 

20. Jei važiuodamas automobiliu vairuotojas dėl nuovargio staiga supranta, jog 

neprisimena kelių paskutinių vairavimo sekundžių, tikėtina, kad jis ______________________. 

Įrašyti teisingą teiginį: 

a) Patyrė mikroinfarktą. 

b) Buvo užmigęs mikromiegu. 

c) Patyrė ūminį smegenų kraujotakos sutrikimą. 

 

21. Kokia tai vairuotojo būsena, kai jam trumpam aptemsta sąmonė (trunka nuo 1 sek. 

iki 30 sek.), dažnai akys lieka atviros, atrodo, kad jis žiūri į vieną tašką apie kažką susimąstęs ir 

atsiribojęs nuo pasaulio, nepastebi greičio ar kelio ženklų ar neadekvačiai reaguoja į kitų 

vairuotojų veiksmus? 

a) Insultas. 

b) Epilepsija. 

c) Mikromiegas. 

 

22. Europoje vykdyta apklausa rodo, kad _______________ vairuotojų bent kartą 

gyvenime buvo užmigę prie vairo. Įrašyti teisingą teiginį: 

a) Maždaug trečdalis. 

b) Maždaug pusė. 

c) Maždaug dešimtadalis. 

 

23. Nustatyta, kad nuovargis turi įtakos maždaug____________ eismo įvykių. 

a) 1–5 proc. 

b) 0,05–1 proc. 

c) 10–20 proc. 
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24. Tyrimų duomenimis, su mieguistumu prie vairo dažniausiai susiduria: 

a) Motociklininkai. 

b) Vilkikų vairuotojai. 

c) Dviratininkai. 

 

25. Kada dažniausiai dėl nuovargio nusilpus vairuotojo koncentracijai sukeliamos 

nelaimės? 

a) Pasiekus kelionės vidurį. 

b) Kelionės pradžioje. 

c) Beveik pasiekus kelionės pabaigą. 

 

 

III TEMA. Pirmoji pagalba apsinuodijus alkoholiu, narkotinėmis ir psichotropinėmis ar 

kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis. 

 

1. Koks yra pirmosios pagalbos (apsinuodijus alkoholiu, narkotinėmis ir 

psichotropinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis) tikslas? 

a) Nustatyti apsinuodijusiojo sveikatos būseną bei iškviesti greitąją pagalbą.  

b) Išsaugoti apsinuodijusiojo gyvybę bei sustabdyti sveikatai pavojingų medžiagų poveikį. 

c) Stebėti, kol atvyks greitoji medicinos pagalba. 

 

2. Kodėl svarbu gebėti suteikti pirmąją pagalbą asmeniui, kuris apsinuodijo alkoholiu, 

narkotinėmis ir psichotropinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis? 

a) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas įpareigoja kiekvieną asmenį 

mokėti teikti pirmąją medicinos pagalbą. 

b) Etiškas požiūris į žmogų. 

c) Svarbu palaikyti apsinuodijusiojo gyvybines funkcijas, kol greitoji medicinos pagalba 

atvyks. 

 

3. Kodėl negalima palikti apsinuodijusiojo be priežiūros iki tol, kol greitoji medicinos 

pagalba atvyks? 

a) Teisinė ir moralinė atsakomybė. 

b) Apsinuodijusįjį su greitąja medicinos pagalba būtina palydėti į gydymo įstaigą. 

c) Apsinuodijusiojo būklė gali būti nestabili ar netikėtai pablogėti. 
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4. Siekiant suteikti apsinuodijusiam asmeniui efektyvią pirmąją pagalbą, pirmiausia 

būtina išsiaiškinti: 

 a) Kokių narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmuo yra 

pavartojęs. 

b) Kokių narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmuo yra 

pavartojęs ir koks jo amžius.  

c) Kokių narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmuo yra 

pavartojęs ir kokia jo fizinė sveikata. 

 

5. Kokie simptomai verčia sunerimti, kad apsinuodijimas alkoholiu pavojingas ir būtina 

skubiai kreiptis į greitąją medicinos pagalbą? 

a) Vėmimas, nosiaryklės ir viršutinių kvėpavimo takų dirginimas, čiaudulys, kosulys. 

b) Odos ir akių gleivinės paraudimas, koordinacijos sutrikimas. 

c) Užsitęsęs vėmimas, sutrikęs kraujospūdis, trinkantis kvėpavimas, mėlstanti oda. 

 

6. Kaip teikti pirmąją pagalbą apsinuodijus alkoholiu?  

a) Jei žmogus vemia – žiūrėti, kad neužspringtų, šiltai apkloti, paguldyti į stabilią šoninę 

padėtį, sekti pulsą ir stebėti kvėpavimą, kviesti greitąją medicinos pagalbą.  

b) Neguldyti, neduoti gerti vandens, provokuoti vėmimą, kviesti greitąją medicinos pagalbą.   

c) Duoti išgerti šiek tiek alkoholio (iki 20 ml), palikti ramybėje ir leisti užmigti. 

 

7. Ar teisinga teikiant pirmąją pagalbą provokuoti vėmimą, jei apsinuodijus alkoholiu 

ištiko širdies priepuolis, prasidėjo traukuliai? 

a) Taip. 

b) Ne. 

c) Nesvarbu, būtina laukti, kol atvyks greitoji medicinos pagalba 

 

8. Dėl kokios priežasties kitą dieną po apsinuodijimo alkoholiu žmogus blogai jaučiasi? 

a) Dėl dehidratacijos. 

b) Dėl prarastų mineralinių medžiagų (kalio, magnio, fosforo, natrio) kiekio. 

c) Visos išvardintos priežastys. 
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9. Kaip pagerinti apsinuodijusiojo alkoholiu savijautą kitą rytą? 

a) Duoti išgerti 50 ml alkoholio. 

b) Leisti gerai išsimiegoti ir duoti išgerti apie du litrus negazuotų skysčių, geriausia vandens, 

paskaninto citrina, sumaišyta su medumi. 

c) Atgaivinti po šaltu dušu ir duoti išgerti kavos. 

 

10. Greičiausiai žmogus apsinuodija, kai nuodai patenka į organizmą: 

a) Per odą. 

b) Per burną ir raumenis. 

c) Per kraują ir įkvėpti į plaučius. 

 

11. Kokie gali būti lengvo apsinuodijimo cigaretėmis požymiai? 

a) Sumažėjęs seilėtekis, sumažėjęs kraujo spaudimas, pakilusi iki 39 ⁰C temperatūra. 

b) Gali būti padidėjęs seilėtekis, padidėjęs širdies susitraukimų dažnis ir kraujo spaudimas, 

pykinimas ar vėmimas, pasunkėjęs kvėpavimas. 

c) Koordinacijos sutrikimas, raumenų silpnumas, temperatūros pakilimas iki 38 ⁰C. 

 

12. Kokie gali būti sunkaus apsinuodijimo cigaretėmis požymiai? 

a) Kartu su pykinimu sumažėjęs regėjimo aštrumas, klausos sutrikimas. 

b) Sumažėjęs seilėtekis, sumažėjęs kraujo spaudimas, pakilusi iki 39 ⁰C temperatūra. 

c) Koordinacijos sutrikimas, raumenų silpnumas, pakilusi iki 38 ⁰C temperatūra .  

13. Kas be nikotino, esančio tabako dūmuose, ypač stipriai nuodija organizmą? 

a) Anglies monoksidas. 

b) Kolagenas. 

c) Selenas. 

 

14. Kaip teikti pirmąją pagalbą sunkiai apsinuodijus tabako dūmais? 

a) Šiltai apkloti, iškviesti greitąją medicinos pagalbą. 

b) Kuo skubiau išnešti į gryną orą, veidą apšlakstyti šaltu vandeniu, duoti įkvėpti amoniako, 

iškviesti greitąją medicinos pagalbą. 

c) Nieko nedaryti, laukti, kol atvyks greitoji medicinos pagalba. 
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15. Jei asmuo nesąmoningas ar mieguistas, šąla rankos, mėlynuoja oda, galima įtarti, jog 

jis yra pavartojęs:  

a) Stimuliantų. 

b) Haliucinogeninių grybų. 

c) Opioidų ar raminamųjų vaistų. 

 

16. Kaip teikti pirmąją pagalbą apsinuodijus opioidais? 

a) Skatinti vėmimą, prižiūrėti, kad asmuo neužmigtų, duoti įkvėpti truputį amoniako, 

paguldyti į stabilią šoninę padėtį, iškviesti greitąją medicinos pagalbą. 

b) Apsinuodijusįjį reikia palydėti iki gydymo įstaigos. 

c) Neskatinti vėmimo, šiltai apkloti ir leisti užmigti, kol atvyks greitoji medicinos pagalba. 

 

17. Jei vyzdžiai išsiplėtę, tai susiję su__________________________vartojimu. Įrašyti 

teisingą teiginį: 

a) Slopinamųjų psichoaktyviųjų medžiagų. 

b) Stimuliuojamųjų psichoaktyviųjų medžiagų. 

c) Alkoholio. 

 

18. Kaip suteikti pirmąją pagalbą apsinuodijusiam psichoaktyviosiomis medžiagomis 

asmeniui, jeigu jis apalpsta?  

a) Apalpusiojo nejudinti, palikti ramybėje ir kviesti greitąją pagalbą. 

b) Atidaryti langą, įleisti gryno oro, atlaisvinti veržiančius drabužius kaklo srityje, veidą 

sudrėkinti vėsiu vandeniu, kojas pakelti aukščiau širdies lygio, iškviesti greitąją medicinos pagalbą. 

c) Stebėti apalpusiojo gyvybines funkcijas, laukti, kol atvyks greitoji medicinos pagalba.  

 

19. Jei žmogui prasidėjo panikos priepuolis, tikėtina, jog jis yra pavartojęs: 

a) Opioidų. 

b) Amfetaminų, kanapių, ekstazio arba LSD. 

c) Anestetikų ar raminamųjų vaistų. 
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20. Kokia pirmoji pagalba turi būti suteikta įtarus, kad prasidėjo panikos priepuolis dėl 

apsinuodijimo psichoaktyviosiomis medžiagomis? 

a) Nuraminti, kartu atlikti kvėpavimo pratimus (lėtai ir giliai kvėpuoti), galima nuvesti 

apsinuodijusįjį į užtemdytą patalpą, toliau nuo ryškios šviesos ir garsios muzikos, neleisti užmigti, 

neduoti gerti kavos, kviesti greitąją pagalbą. 

b) Nuraminti ir duoti atsigerti stimuliuojamojo gėrimo, pvz., kavos, apsinuodijusįjį nuvesti į 

ryškiai apšviestą patalpą, jei savijauta negerėja, kviesti greitąją pagalbą.  

c) Nieko nedaryti, kad nepablogėtų sveikatos būklė, kviesti greitąją medicinos pagalbą. 

 

21. Jei apsinuodijusįjį kamuoja stiprus prakaitavimas, tikėtina, jog jis yra pavartojęs: 

a) Ekstazio, amfetamino, LSD, kreko ar kokaino. 

b) Barbitūratų. 

c) Nikotino. 

 

22. Kaip teikti pirmąją pagalbą, jei pavartojęs psichoaktyviųjų medžiagų žmogus 

perkaito, pastebima dehidratacija?  

a) Nuvesti žmogų į gryną orą, duoti gerti vandens, nurengti nereikalingus drabužius, kviesti 

greitąją pagalbą. 

b) Šiltai aprengti, apkloti ir laukti, kol atvyks greitoji medicinos pagalba. 

c) Skatinti vėmimą ir kviesti greitąją pagalbą. 

 

23. Jei žmogus, pavartojęs psichoaktyviųjų medžiagų, tapo apsnūdęs ar ne visai 

sąmoningas, tikėtina, jog jis pavartojo: 

a) Kokaino. 

b) Heroino ar kanapių. 

c) Ekstazio. 

 

24. Kaip teikti pirmąją pagalbą, jei pavartojęs psichoaktyviųjų medžiagų žmogus tapo 

mieguistas ar ne visai sąmoningas? 

a) Šiltai apkloti ir laukti, kol atvyks greitoji medicinos pagalba. 

b) Palikti ramybėje, leisti užmigti, reikalui esant, kviesti greitąją pagalbą. 

c) Svarbu nepalikti žmogaus vieno, mėginti kalbėtis, stebėti kvėpavimą, kviesti greitąją 

pagalbą. 
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25. Jei asmeniui, pavartojusiam psichoaktyviųjų medžiagų, sustojo kvėpavimas: 

a) Būtina daryti dirbtinį kvėpavimą tol, kol atsiras pulsas ir atvyks greitoji pagalba. 

b) Palikti ramybėje ir kviesti greitąją pagalbą. 

c) Apkloti šiltai ir kviesti greitąją pagalbą 

 

 

IV TEMA. Pažeidimų esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotinių, 

psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų galimų pasekmių bei atsakomybės analizė. 

 

1. Kokie teisės aktai, be Kelių eismo taisyklių (toliau – KET), reglamentuoja kelių eismo 

tvarkos pažeidimus, kuomet transporto priemonę vairavo neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, 

psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmuo? 

a) Administracinių nusižengimų kodeksas (toliau – ANK). 

b) Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (toliau – BK). 

c) ANK ir BK. 

 

2. Pagal galiojančią tvarką, jei vairuotojo iškvėptame ore etilo alkoholio koncentracija 

siekia 1,51 ir daugiau promilių, o vairuotojo, susijusio su eismo įvykiu, kuriame žuvo žmogus ar 

sutrikdyta žmogaus sveikata arba dėl kurio nukentėjusiam asmeniui galbūt padaryta didelė 

turtinė žala – 0,41 ir daugiau promilių, pareigūnai privalo ar neprivalo: 

a) Privalo per valandą neblaivų vairuotoją pristatyti į ligoninę tirti kraujo. 

b) Neprivalo vairuotojo vežti į ligoninę, nes girtumui patvirtinti užtenka dviejų įpūtimų įvykio 

vietoje: antras patikrinimas – ne anksčiau kaip praėjus 5 min. ir ne vėliau kaip praėjus 10 min. po 

pirmojo. 

c) Neprivalo vairuotojo vežti į ligoninę, nes girtumui patvirtinti užtenka dviejų įpūtimų įvykio 

vietoje: antras patikrinimas – ne anksčiau kaip praėjus 15 min. ir ne vėliau kaip praėjus 30 min. po 

pirmojo. 

 

3. Jei po pakartotinio antro neblaivumo patikrinimo vairuotojas nesutinka su 

alkotesterio parodymais: 

a) Jis galės girtumą pasitikrinti gydymo įstaigoje, bet tai padaryti reikės savarankiškai. 

b) Jis galės girtumą pasitikrinti gydymo įstaigoje, pareigūnai su pažeidėju į ligoninę vykti 

privalės kartu. 

 c) Jis neturi teisės vykti į gydymo įstaigą pasitikrinti girtumo. 
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4. Pagal ANK nuo 2019 m. balandžio 1 d. vairuotojams, kurie pavojingai ir 

chuliganiškai vairavo transporto priemonę ir įpūtė 0,41–1,5 promilės ar buvo apsvaigę nuo 

narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, skiriama: 

a) 300–450 eurų bauda. 

b) 900–1200 eurų bauda ir teisės vairuoti atėmimas nuo 24 iki 36 mėn. 

c) 500–800 eurų bauda ir teisės vairuoti atėmimas nuo 12 iki 23 mėn. 

 

5. Pagal ANK nuo 2019 m. balandžio 1 d. vairuotojams, kurie vengė pasitikrinti dėl 

neblaivumo (buvo nustatytas daugiau negu 0,4 promilių girtumas) ir pažeidė KET pavojingai bei 

chuliganiškai vairuodami transporto priemonę, skiriama: 

a) 430–550 eurų bauda. 

b) 900–1200 eurų bauda ir teisės vairuoti atėmimas nuo 24 iki 36 mėn. 

c) 550–900 eurų bauda ir teisės vairuoti atėmimas nuo 12 iki 23 mėn. 

 

6. Jei asmuo buvo neblaivus (0,41–1,5 promilės) ar apsvaigęs nuo narkotinių, 

psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir dėl chuliganiško vairavimo sukėlė 

pavojų eismo saugumui arba savo ir kitų žmonių saugumui, skiriama: 

a) 170–230 eurų bauda ir teisės vairuoti atėmimas nuo 3 iki 6 mėn. 

b) 900–1200 eurų bauda ir teisės vairuoti atėmimas nuo 24 iki 36 mėn. 

c) 1200–1500 eurų bauda ir teisės vairuoti atėmimas nuo 36 iki 60 mėn. 

 

7. Ar baudžiamas asmuo, kuris davė vairuoti transporto priemonę neblaiviam ar 

apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmeniui? 

a) Baudžiamas tik asmuo, kuris vairavo neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, 

psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. 

b) Baudžiamas. 

c) Nebaudžiamas. 

 

8. Taksi automobilius, mopedus, motociklus, triračius, lengvuosius keturračius, 

keturračius, galinguosius keturračius, transporto priemones, kurių didžiausia leidžiamoji masė 

didesnė negu 3,5 t arba kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, pavojinguosius krovinius 

vežančias transporto priemones vairavę neblaivūs (0,01–0,4 promilės) vairuotojai baudžiami: 

a) 50–90 eurų bauda. 

b) 90–140 eurų bauda. 

c) 150–300 eurų bauda. 
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9. Mokantys vairuoti neblaivūs (0,41–1,5 promilės) vairavimo instruktoriai ar šeimos 

narį mokantys vairuoti neblaivūs asmenys arba asmenys, apsvaigę nuo narkotinių, 

psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, taip pat apsvaigimo patikrinimo vengiantys 

arba alkoholį (nustatytas daugiau negu 0,4 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar 

kitas psichiką veikiančias medžiagas iki patikrinimo vartojantys asmenys baudžiami: 

a) 150–300 eurų bauda skiriama besimokantiems vairuoti asmenims. 

b) 150–300 eurų bauda ir teisės vairuoti atėmimas nuo 6 iki 12 mėn. skiriamas vairavimo 

instruktoriams ar šeimos narį mokantiems vairuoti asmenims. 

c) 150–300 eurų bauda ir teisės vairuoti atėmimas nuo 11 iki 13 mėn. skiriamas vairavimo 

instruktoriams ar šeimos narį mokantiems vairuoti asmenims.  

 

10. Neblaivūs (0,01–0,4 promilės) pradedantieji transporto priemonių vairuotojai 

baudžiami: 

a) 50–100 eurų bauda. 

b) 110–220 eurų bauda. 

c) 230–300 eurų bauda. 

 

11. Pagal ANK nuo 2019 m. balandžio 1 d. vairuotojams, kurie transporto priemonę 

vairavo neblaivūs (0,41–1,5 promilės) ar buvo apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų 

psichiką veikiančių medžiagų, vengė apsvaigimo patikrinimo ar alkoholio patikrinimo (buvo 

nustatytas daugiau negu 0,4 promilių neblaivumas) arba iki patikrinimo vartojo narkotines, 

psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas, skiriama: 

a) 800–1100 eurų bauda arba teisės vairuoti atėmimas nuo 12 iki 18 mėn. 

b) 800–1100 eurų bauda ir teisės vairuoti atėmimas nuo 12 iki 18 mėn. 

c) 900–1200 eurų bauda ir teisės vairuoti atėmimas nuo 24 iki 36 mėn. 
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12. Pagal galiojančią tvarką neblaivūs (0,41–1,5 promilės) arba apsvaigę nuo narkotinių, 

psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai, taip pat vengę pasitikrinti dėl 

apsvaigimo arba girtumo (nustatytas 0,41–1,5 promilių neblaivumas), narkotines, psichotropines 

ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojantys po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo 

asmenų padarytas KET pažeidimas, kuris sukėlė kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą ar 

lėmė kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų 

įrenginių arba kito turto sugadinimą (apgadinimą) baudžiami: 

a) 1200–1500 eurų bauda. 

b) Teisės vairuoti atėmimu nuo 36 iki 60 mėn. arba transporto priemonės konfiskavimu. 

c) 1200–1500 eurų bauda ir teisės vairuoti atėmimu nuo 36 iki 60 mėn. Gali būti skiriamas 

transporto priemonės konfiskavimas. 

 

13. Vairuotojai, kurie vairavo transporto priemonę: neturėdami teisės vairuoti; kai 

jiems atimta ar sustabdyta teisė vairuoti; būdami neblaivūs (0,41–1,5 promilės) arba apsvaigę 

nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų; vengė pasitikrinti dėl 

apsvaigimo arba neblaivumo (nustatytas daugiau negu 0,4 promilių girtumas) arba iki 

patikrinimo vartojo narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas – 

baudžiami: 

 a) 300–450 eurų bauda. 

b) 1100–1500 eurų bauda. Gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas. 

c) Teisės vairuoti atėmimu nuo 36 iki 60 mėn. ir privalomu transporto priemonės 

konfiskavimu. 

 

14. Vairuotojai, kurie pakartotinai vairavo transporto priemonę būdami neblaivūs 

(0,41–1,5 promilės) arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių 

medžiagų; kurie vairavo nepraėjus vieneriems metams nuo paskirtos nuobaudos įvykdymo arba 

kurie turi nepanaikintą ar neišnykusį teistumą už nusikalstamą veiką, kurią padarė vairuodami 

neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, 

baudžiami: 

a) 1000–1500 eurų bauda arba teisės vairuoti atėmimu nuo 36 iki 60 mėn. 

b) 1100–1500 eurų bauda. Gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas. 

c) 1000–1500 eurų bauda ir teisės vairuoti atėmimu nuo 36 iki 60 mėn., taip pat privalomu 

transporto priemonės konfiskavimu. 
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15. Neturintys teisės vairuoti transporto priemonės asmenys, kurie pakartotinai 

vairuoja transporto priemonę ir tai daro neblaivūs (0,41–1,5 promilės) arba apsvaigę nuo 

narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, baudžiami: 

a) 1200–2000 eurų bauda ir privalomu transporto priemonės konfiskavimu. 

b) 1200–2000 eurų bauda ir teisės vairuoti atėmimu nuo 36 iki 60 mėn. 

c) 1200–2000 eurų bauda, teisės vairuoti atėmimu nuo 36 iki 60 mėn. Gali būti skiriamas 

transporto priemonės konfiskavimas. 

 

16. Neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių 

medžiagų pėstieji, padarę pažeidimą (pereina važiuojamąją kelio dalį arba eina ja ten, kur 

draudžiama, dėl to būna nežymiai sutrikdyta kitų asmenų sveikata), baudžiami: 

a) 170–230 eurų bauda. 

b) 20–40 eurų bauda. 

c) 90–140 eurų bauda. 

 

17. Neblaivūs (0,41–1,5 promilės) asmenys, kurie važiuoja dviračiu, vadelioja ar joja, 

baudžiami: 

a) 170–230 eurų bauda. 

b) 80–150 eurų bauda. 

c) 150–200 eurų bauda. 

 

18. Asmenys, kurie važiuoja dviračiu, vadelioja ar joja būdami neblaivūs (daugiau negu 

1,5 promilės) arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų 

arba vengia pasitikrinti dėl apsvaigimo ar neblaivumo, baudžiami: 

a) 170–230 eurų bauda. 

b) 80–150 eurų bauda. 

c) 150–200 eurų bauda. 

 

19. Kokia skiriama bauda atsakingiems asmenims, leidusiems vairuoti transporto 

priemonę neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vairuotojams ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones 

asmenims? 

a) 60–120 eurų bauda. 

b) 90–140 eurų bauda. 

c) 150–200 eurų bauda. 
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20. Kokia baudžiamoji atsakomybė skiriama už tai, kad asmuo vairavo transporto 

priemonę būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką 

veikiančių medžiagų ir pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo 

taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus 

sveikata arba nukentėjusiam asmeniui padaryta didelė turtinė žala? 

a) Baudžiama bauda ar areštu arba laisvės atėmimu iki vienerių metų. 

b) Baudžiama bauda ar areštu arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. 

c) Baudžiama bauda ar areštu arba laisvės atėmimu iki trejų metų. 

 

21. Kokia baudžiamoji atsakomybė skiriama už tai, kad asmuo vairavo transporto 

priemonę būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką 

veikiančių medžiagų ir pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo 

taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo sunkiai sutrikdyta kito žmogaus 

sveikata? 

a) Baudžiama bauda ar areštu arba laisvės atėmimu iki penkerių metų. 

b) Baudžiama laisvės atėmimu iki šešerių metų. 

c) Baudžiama bauda ar areštu arba laisvės atėmimu iki septynerių metų. 

 

22. Kokia baudžiamoji atsakomybė skiriama už tai, kad asmuo vairavo transporto 

priemonę būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką 

veikiančių medžiagų ir pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo 

taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio žuvo žmogus? 

a) Baudžiama laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų. 

b) Baudžiama laisvės atėmimu nuo trejų iki aštuonerių metų. 

c) Baudžiama laisvės atėmimu nuo trejų iki septynerių metų. 

 

23. Kokia baudžiamoji atsakomybė skiriama asmeniui, kuris mokė praktinio vairavimo 

būdamas neblaivus (daugiau negu 1,5 promilės)? 

a) Baudžiama bauda ar areštu. 

b) Baudžiama bauda ar areštu arba laisvės atėmimu iki vienerių metų. 

c) Baudžiama bauda ar areštu arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. 
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24. Neblaivus asmuo (jo kraujyje rasta__________________), kuris vairavo transporto 

priemonę ir pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles ir dėl 

to žuvo žmogus, baudžiamas pagal BK 281 straipsnį. Įrašyti teisingą variantą: 

a) 0,41 promilės ir daugiau. 

b) Mažiau nei 0,4 promilės. 

c) Nesvarbu. 

 

25. Asmuo, kuris vairavo kelių transporto priemonę būdamas apsvaigęs nuo alkoholio 

(0,41 promilės ir daugiau), narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir dėl 

neatsargumo pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, 

jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio galėjo būti nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata 

arba nukentėjusiam asmeniui padaryta didelė turtinė žala, arba buvo sunkiai sutrikdyta kito 

žmogaus sveikata, arba dėl to eismo įvykio žuvo žmogus, baudžiamas pagal: 

a) BK 281 straipsnį. 

b) ANK 426 straipsnį. 

c) Lietuvos Respublikos Konstitucijos 37 straipsnį. 
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ATSAKYMAI Į TEORINIŲ ŽINIŲ TESTŲ KLAUSIMUS 

Teisingi atsakymai į privalomojo mokymo programos testo klausimus apie alkoholio, 
narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų poveikį sveikatai 

(programos – kodas A1 dalyviams) 
 

 
I TEMA. Alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų 

poveikis žmogaus sveikatai ir jo aplinkai, piktnaudžiavimo jomis socialiniai padariniai ir teisinė 

atsakomybė. 

 

1. A 

2. A 

3. A 

4. C 

5. C 

6. C 

7. B 

8. A 

9. B 

10. B 

11. C 

12. A 

13. A 

14. C  

15. B 

16. A  

17. A 

18. B 

19. B 

20. C  

21. A 

22. B 

23. C 

24. A 

25. A 
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II TEMA. Alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų 

neigiamas poveikis elgsenai, gebėjimui vairuoti, saugiam eismui keliuose ar įtaka nelaimingiems 

atsitikimams oreivystėje, laivyboje, medžioklėje ir žvejyboje. 

 

1. C 

2. B 

3. B 

4. A 

5. B 

6. C  

7. A 

8. C  

9. A 

10. C 

11. C  

12. A  

13. A 

14. B  

15. C 

16. B 

17. B 

18. C  

19. A 

20. B 

21. C 

22. A 

23. C 

24. B 

25. C 
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III TEMA. Pirmoji pagalba apsinuodijus alkoholiu, narkotinėmis ir psichotropinėmis ar 

kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis. 

 

1. B 

2. C 

3. C 

4. A 

5. C 

6. A 

7. B 

8. C 

9. B 

10. C 

11. B 

12. A 

13. A 

14. B 

15. C 

16. A 

17. B 

18. B 

19. B 

20. A 

21. A 

22. A 

23. B 

24. C 

25. A 
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IV TEMA.  Pažeidimų esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotinių, 

psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų galimų pasekmių bei atsakomybės analizė. 

 

1. C 

2. C 

3. A 

4. B 

5. B 

6. C 

7. B 

8. C 

9. C 

10. C 

11. B 

12. C 

13. B 

14. C 

15. A 

16. A 

17. B 

18. C 

19. B 

20. C 

21. B 

22. A 

23. B 

24. A 

25. A 
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