


 Psichoaktyviosioms medžiagoms priskiriamos tokios 

medžiagos, kurios veikia žmogaus psichiką ir sukelia 

sveikatos ir elgesio sutrikimus.

 Psichoaktyviųjų medžiagų grupei priklauso neteisėtai 

vartojamas narkotinės ir psichotropinės medžiagos, 

alkoholis, nikotinas, kofeinas, raminamieji, migdomieji 

vaistai.



Tai – priemonės, skirtos užkirsti kelią psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimui:

 žinios apie šių medžiagų vartojimo žalą ir pasekmes,

 neigiamų nuostatų apie psichotropinių medžiagų 

vartojimą formavimas,

 sveikos gyvensenos ir gyvenimo įgūdžių ugdymas.



Nors mokykloje mokiniai gauna nemažai informacijos bei žinių apie 

psichoaktyviųjų medžiagų poveikį ir vartojimo pasekmes, tačiau 

svarbiausias išlieka tėvų vaidmuo. Mokslininkai nurodo, kad tėvų ir vaikų 

pokalbiai yra labai svarbūs, nes vaikai, kurie sužino apie psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo pavojus iš savo tėvų, yra mažiau linkę jas vartoti nei 

vaikai, kurie iš savo tėvų tokios informacijos negauna.

Tik 1 iš 10 jaunuolių                                    

per paskutinius metus

kalbėjosi su tėvais apie

narkotikų vartojimo žalą            



Deja, tik 10 proc. Lietuvos jaunimo (15-24 m.) nurodo, kad per 

paskutinius metus kalbėjosi su tėvais apie narkotikų vartojimo poveikį 

ir keliamą žalą. Panorėję daugiau sužinoti apie narkotikus ir jų 

vartojimą, tik 16 proc. Lietuvos jaunimo kreiptųsi į tėvus (Europos 

šalių, kuriose atliktas tyrimas, vidurkis – 25 proc., Nyderlanduose – 37 

proc.), o tokios informacijos internete ieškotų net 61 proc. Lietuvos 

jaunimo (Eurobarometras „Jaunimas ir narkotikai“)



Vaikus paskatinti vartoti psichoaktyviąsias medžiagas gali 

įvairūs rizikos veiksniai, pavyzdžiui:

 psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas šeimoje, 

 silpni socialiniai įgūdžiai, 

 mokymosi nesėkmės ar bendraamžių spaudimas ir 

skatinimas vartoti šias medžiagas. 

Kuo daugiau rizikos veiksnių daro įtaką vaikui, tuo didesnė 

tikimybė, kad jis pradės vartoti psichoaktyviąsias medžiagas.



 Teigiama socialinė aplinka, kurioje vaikas auga, mokosi, 

leidžia laiką su bendraamžiais, gali apsaugoti jį nuo 

bandymų vartoti psichoaktyviąsias medžiagas, t.y. 

sumažinti rizikos veiksnių įtaką. 

 Rizikos ir apsauginiai veiksniai lemia asmens gebėjimą 

sėkmingai prisitaikyti aplinkoje, pozityviai reaguoti ir 

rasti išeitį iš keblios situacijos. 



 Vaikui augant gali kisti jo santykiai su šeima, mokykla ar 

bendraamžiais. Stiprinant apsauginius veiksnius bei 

siekiant, kad į naują ar pasikeitusią socialinę aplinką 

patekęs vaikas išvengtų galimų rizikos veiksnių, svarbi 

šeimos įtaka, t. y. tėvai privalo stebėti vaiko socialinį 

elgesį, žinoti bei domėtis, su kokiais draugais ir kokioje 

aplinkoje vaikas leidžia laiką, stebėti vaiko mokymosi 

pasiekimus. Tėvai turėtų formuoti neigiamą požiūrį į 

psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą bei nustatyti tam 

tikras taisykles, šeimoje leistinas elgesio normas, 

numatydami ir pasekmes už šių taisyklių nesilaikymą. 



 Labai svarbu laiku pastebėti ir tinkamai reaguoti į rizikos 

veiksnius. 

 Tyrimai rodo, kad 7-9 metų amžiaus vaikams, kuriems 

nesiseka mokytis ir kurių elgesys netinkamas, kyla didesnė 

grėsmė, kad sulaukę 14 ar 15 metų jie bus linkę 

piktnaudžiauti psichoaktyviosiomis medžiagomis.

 Kuo jaunesniame amžiuje pradedamos vartoti 

psichoaktyviosios medžiagos, tuo didesnė piktnaudžiavimo 

jomis bei priklausomybės išsivystymo tikimybė.

 Reikėtų nuo mažens rodyti gerą pavyzdį, mokyti vaikus 

gyventi sveikai ir nevartoti psichoaktyviųjų medžiagų. 



Rizikos veiksniai Apsauginiai veiksniai

Asmens savybės

• Psichikos ir elgesio sutrikimai 

(hiperaktyvumas, dėmesio stoka)

• Silpni socialiniai įgūdžiai

• Tam tikros asmenybės savybės

(žemas savęs vertinimas, valios, 

atsakomybės stoka, avantiūrizmas, 

aštrių pojūčių ieškojimas)

• Gebėjimas įveikti stresą, nerimą, 

baimę

• Geri socialiniai įgūdžiai

• Tam tikros asmenybės savybės 

(aukšta savivertė, stiprus atsakomybės 

jausmas, pasitikėjimas savo jėgomis, 

stipri valia)



Rizikos veiksniai Apsauginiai veiksniai

Šeimos aplinka

• Silpni vaikų ir tėvų emociniai ryšiai

• Konfliktai šeimoje, tėvų skyrybos

• Netinkama vaikų priežiūra ir 

auklėjimas

• Palankus tėvų požiūris į vartojimą 

(tėvai patys vartoja psichoaktyviąsias 

medžiagas, jas vartoja vaikų

akivaizdoje)

• Stiprūs tėvų ir vaikų emociniai ryšiai

• Gebėjimas tinkamai spręsti problemas ir 

konfliktus šeimoje

• Tinkama vaikų priežiūra ir auklėjimas

• Neigiamo vaikų požiūrio į psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimą formavimas

• Sveiko gyvenimo būdo skatinimas 

šeimoje



Rizikos veiksniai Apsauginiai veiksniai

Mokyklos aplinka

• Blogi santykiai su mokytojais

• Silpna mokymosi motyvacija

• Pamokų praleidinėjimas, mokyklos 

nelankymas, neaktyvi veikla mokykloje 

ir po pamokų

• Geri santykiai su mokytojais 

• Stipri mokymosi motyvacija 

• Aktyvumas mokyklos gyvenime ir 

popamokinėje veikloje



Rizikos veiksniai Apsauginiai veiksniai

Bendraamžių aplinka

• Palankios nuostatos dėl 

psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo

• Ankstyvas rūkymas ir alkoholio 

vartojimas

• Spaudimas pabandyti ir vartoti 

psichoaktyviąsias medžiagas

• Neigiamas požiūris į 

psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą

• Turiningas laisvalaikio leidimas

• Draugų, turinčių neigiamą požiūrį į 

psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, 

pasirinkimas



Rizikos veiksniai Apsauginiai veiksniai

Bendruomenės aplinka

• Psichoaktyviųjų medžiagų 

prieinamumas

• Netinkamai parengtos televizijos ir 

radijo laidos, kuriose lengvabūdiškai 

pasisakoma apie psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimą

• Viešoje erdvėje skleidžiama 

neteisinga, tendencinga informacija, 

patarimai, kur įsigyti ir kaip „saugiai” 

vartoti narkotikus

• Alkoholio ir tabako reklama

• Ribotas psichoaktyviųjų medžiagų 

prieinamumas

• Skatinimas turiningai praleisti 

laisvalaikį ir linksmintis be 

psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo

• Bendruomenės sveiko gyvenimo 

būdo pavyzdys

• Televizijos ir radijo laidos, siekiančios 

teigiamai paveikti paauglius ir jaunimą



Ką turėtų žinoti vaikas: 

 asmenims iki 18 metų draudžiama 
vartoti alkoholinius gėrimus ar jų turėti; 

 alkoholinių gėrimų vartojimas, 
nesvarbu, kokio jie stiprumo, yra 
žalingas sveikatai; 

 alkoholis sukelia ne vien sveikatos, bet 
ir socialines, teisines dažnai ir 
psichologines problemas (trukdo 
mokytis, siekti karjeros, užmegzti ir 
išlaikyti ilgalaikius santykius ir kt.); 

 dėl apsvaigusių nuo alkoholio vairuotojų 
keliuose įvyksta daug avarijų; 

 už vairavimą išgėrus baudžiama pagal 
įstatymą: tiek pinigine bauda, tiek 
laisvės atėmimu; 

 perspėkite vaiką, kad jis nevažiuotų su 
žmogumi, kuris sėda už vairo išgėręs, ir 
apie tai praneštų tėvams ar kitiems 
suaugusiems; 

 paaiškinkite, kaip svarbu mokėti vertinti 
situaciją ir priimti tinkamą sprendimą.

Priminimas tėvams: 

 kalbėti apie alkoholio vartojimo žalą 
rekomenduojama su vaikais nuo 
šešerių metų amžiaus; 

 rodykite vaikams gerą pavyzdį, niekada 
nesėskite už vairo, jei esate išgėręs;

 nevartokite alkoholinių gėrimų vaikų 
akivaizdoje; 

 savo šeimoje propaguokite sveiką 
gyvenimo būdą. 



Ką turėtų žinoti vaikas:

 Lietuvoje draudžiama vartoti, 

parduoti, nupirkti ar kitaip 

perduoti tabako gaminius 

asmenims iki 18 metų;

 apie tabako rūkymo žalą;

 pasyvaus rūkymo pavojų ir kad 

reikia vengti būti rūkančiųjų 

draugijoje ar prirūkytoje 

patalpoje.

Priminimas tėvams: 

 kalbėti apie rūkymo žalą 

rekomenduojama su vaikais nuo 

šešerių metų amžiaus; 

 rūkantieji kenkia ne tik savo, bet 

ir aplinkinių, o ypač savo vaikų 

sveikatai; 

 gyvenkite sveikai patys ir 

mokykite savo vaikus sveiko 

gyvenimo būdo – taip tapsite 

geru pavyzdžiu savo vaikams. 



Ką turėtų žinoti vaikas:

 Lietuvoje draudžiama vartoti, 

parduoti, nupirkti ar kitaip 

perduoti el. cigaretes asmenims 

iki 18 metų;

 el. cigaretės – ne žaislas, jose 

paprastai yra nikotino (kaip ir 

tabako cigaretėse), kuris kelia 

pavojų sveikatai ir gali sukelti 

priklausomybę;

 el. cigaretėmis galima 

apsinuodyti.

Priminimas tėvams:

 kalbėti apie el. cigarečių žalą 

rekomenduojama su vaikais nuo 

šešerių metų amžiaus; 

 jei patys rūkote el. cigaretę ir 

turite mažamečių vaikų, būtinai 

laikykite ją vaikams 

nepasiekiamoje vietoje.



Ką turėtų žinoti vaikas:

 vaistai – ne maistas ir ne gėrimas, tad 

sveikas žmogus jų nevartoja;

 vaistai turi gydomųjų galių, tačiau turi ir 

pašalinį neigiamą poveikį, todėl 

vartojami tik susirgus;

 vaistai gali būti vartojami tik paskyrus 

gydytojui;

 vaistai skiriami labai individualiai ir 

niekas kitas neturėtų jų vartoti, gydytis 

pačiam – pavojinga;

 reikia vartoti tik tiek vaistų, kiek nurodė 

gydytojas;

 vaikai neturėtų vartoti jokių vaistų be 

suaugusiųjų priežiūros ir leidimo, 

galima vartoti tik tuos vaistus, kuriuos 

duoda tėvai arba gydytojas;

 reikia atsisakyti draugų ir nepažįstamų 

vaikų bei suaugusiųjų siūlomų vaistų.

Priminimas tėvams:

 kalbėti apie vaistus 

rekomenduojama su vaikais nuo 

šešerių metų amžiaus;

 jei namuose turite mažamečių 

vaikų, būtinai saugokite vaistus 

jiems neprieinamoje vietoje. 

Vaistai turi būti laikomi 

vaistinėlėse, kurios turi būti 

rakinamos;

 visuomet žinokite, kokių vaistų 

turite namuose, galite susirašyti 

jų pavadinimus ir kiekius;

 venkite receptinių vaistų atsargų 

kaupimo, nedelsiant nuneškite į 

vaistinę nebevartojamus ar 

pasibaigusio galiojimo vaistus. 

Minėtais klausimais galite 

pasikonsultuoti su vaistininku.



Ką turėtų žinoti vaikas:

 vaikai turi žinoti, kad lakiąsias 

medžiagas galima naudoti tik 

pagal jų paskirtį, laikantis saugos 

nurodymų, bei suprasti, kokį 

pavojų jos gali kelti, jei 

vartojamos svaiginimosi tikslais.

Priminimas tėvams:

 kalbėti apie lakiąsias medžiagas 

bei jų keliamą pavojų naudojant 

jas ne pagal paskirtį, 

rekomenduojama su vaikais nuo 

šešerių metų amžiaus;

 įsitikinkite, kad buityje 

naudojamos medžiagos jūsų 

namuose yra laikomos saugiai ir 

vaikams nepasiekiamoje vietoje.



Energiniai gėrimai yra pavojingi vaikams dėl didelės kofeino, kuris 
yra psichoaktyvioji medžiaga, koncentracijos.

Energinių gėrimų vartojimo pasekmės, vartojant juos be saiko:

 Širdies ritmo sutrikimai.

 Vartojant ilgiau gali sukelti širdies smūgį.

 Gali sukelti cukrinį diabetą, aritminiją, anginą ar netgi staigią mirtį.

 Perdozavus gali krėsti drebulys, sutrikti koordinacija, prasidėti 
haliucinacijos, traukuliai.

 Dingus poveikiui sukelia nemigą ir nuovargį.

 Energetinius gėrimus vartojant kartu su alkoholiu gali ištikti 
hipertenzinė krizė, nes kofeinas didina kraujospūdį, o derinant su 
alkoholiu kofeino poveikis yra keletą kartų sustiprinamas.

https://bukimsveiki.lt/energiniai-gerimai-ir-ju-poveikis-sveikatai/

https://bukimsveiki.lt/energiniai-gerimai-ir-ju-poveikis-sveikatai/


Psichologinė priklausomybė –

liguistas potraukis nuolat vartoti 

narkotikus maloniems pojūčiams 

pasiekti. Po tam tikro laiko, 

vartojant narkotikus, priprantama 

prie patiriamo malonumo, taigi 

organizmas reikalauja vis 

didesnių narkotikų dozių. Šitoks 

reiškinys vadinamas tolerancijos 

didėjimu.

Fizinė priklausomybė – viso 

organizmo funkcinės veiklos 

pakitimas, pasireiškiantis 

ryškiais psichikos ir fiziniais 

sutrikimais staiga nustojus 

vartoti narkotiką. Palaipsniui 

malonumas, kurį sukeldavo 

narkotikai, mažėja, o 

skausmingos pasekmės 

vadinamos abstinencija – vis 

didėja ir didėja.

Ką turėtų žinoti vaikas:

 visi narkotikai yra itin kenksmingi 

sveikatai, jie veikia psichiką, 

sukelia priklausomybę, žlugdo 

asmenybę, todėl saugiausia – jų 

nevartoti;

 kokios yra narkotikų vartojimo 

pasekmės (teisinės, socialinės, 

psichologinės) bei žala 

organizmui.

Priminimas tėvams:

 informaciją apie atskirus 

narkotikus, pateikite atsižvelgdami 

į vaiko amžių, kad tai nesukeltų 

vaiko susidomėjimo bei noro juos 

išbandyti.



 Naujos psichoaktyvios medžiagos – tai naujai narkotikų rinkoje pasirodę 
dažniausiai sintetiniai narkotikai, kurie nėra kontroliuojami tarptautiniais ir 
Lietuvos teisės aktais, tačiau gali kelti pavojų asmens ir visuomenės sveikatai.

 Tai daugiausia sintetiniai kanabinoidai, sintetiniai fenetilaminai, sintetiniai 
katinonai ir kiti sintetiniai dariniai, imituojantys kanapes, amfetaminą bei 
kokainą, ir kurie rinkoje dar vadinami „dizainerių narkotikais“, „vonios 
druskomis“, „spice“ ir kt. Šios medžiagos parduodamos įvairiomis formomis: 
tabletės, suktinės, žoliniai mišiniai, milteliai, druskos ir pan. Į šių produktų sudėtį 
gali įeiti ir natūralūs augalai, sintetinės medžiagos ir pusiau sintetinės 
medžiagos, gautos iš natūralių aliejų.

 Naujų psichoaktyvių medžiagų gamintojai, siekdami imituoti kontroliuojamų 
narkotikų poveikį ir teisėtai tiekti juos į rinką, nuolatos keičia kontroliuojamų  
narkotikų cheminę sudėtį naujomis, teisės aktais dar nekontroliuojamomis 
cheminėmis medžiagomis. Siekiant išvengti kontrolės, naujos psichoaktyvios 
medžiagos dažnai klaidingai ženklinamos, pavyzdžiui, kaip „mokslinių tyrimų 
cheminės medžiagos“, „augalų trąšos“. Kartais specialiai nurodoma, kad 
produktas neskirtas vartoti žmonėms.

 Vartojant nežinomas medžiagas ir nežinomais kiekiais, galimi rimti sveikatos 
sutrikimai (širdies ritmo, kvėpavimo sutrikimai, haliucinacijos, traukuliai ir kt.), 
perdozavimas ar net mirtis.



 Neatidėliokite pokalbio. Pradėti kalbėtis su vaiku apie tabako, alkoholio bei 

narkotikų žalą reikėtų nuo pat vaikystės ir ankstyvos paauglystės. Svarbu, 

kad apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo žalą daugiau informacijos 

vaikas gautų iš savo tėvų ar kitų jiems artimų suaugusiųjų asmenų, nes 

bendraamžiai ar internetas gali jiems suteikti klaidingų žinių.

 Mokykite, kaip pasakyti „ne“.

 Domėkitės vaiku ir skirkite jam laiko.

 Rodykite gerą pavyzdį.

 Nustatykite aiškias šeimos taisykles.




