
 

INFORMACIJA TĖVAMS APIE PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS 

Remiantis apklausų duomenimis*, galima teigti, kad pastaruoju metu narkotikus pradeda 

vartoti 12-15 metų paaugliai. Šis laikotarpis ypatingas tuo, kad jo metu sparčiai vyksta paauglių 

brendimas, keičiasi charakteris. Šio amžiaus paaugliai konfliktuoja su tėvais ir kitais suaugusiais, 

daug ką daro priešingai, ir yra priklausomi nuo draugų. Tai sudėtingas laikotarpis paaugliui ir jo 

tėvams, kuriame klaidų padaro abi pusės. Darnioje šeimoje augantis vaikas yra tikras, kad tėvai jį 

myli, paauglystėje tas tikrumas nyksta. Vaikas pats traukiasi nuo tėvų, tačiau dažnai sako: manęs 

nesupranta, nemyli. Šiuolaikiniai paaugliai gauna daug informacijos, tačiau dėl to jie greičiau 

nesuauga. *http://www.espad.org/report/situation/availability-of-substances 

Jei vaiko kišenėse aptinkate cigarečių, neapgaudinėkite savęs – paauglys ne bando rūkyti, o iš 

tiesų rūko. Tėvai turėtų susirūpinti ne tuo, kaip paauglį gydyti, o atkreipti dėmesį į tarpusavio 

santykius. Tačiau, kaip parodė apklausos, mažiausiai apie narkotikus, jų poveikį ir vartojimo 

priežastis žino tėvai, todėl dažnai, užuot išsiaiškinę ir ieškoję kontaktų su savo paaugliais, atstumia 

juos. 

Labai svarbi ankstyvoji prevencija. Tikiuosi, kad ši informacija apie narkotikus pasieks tėvus. 

Pagrindinės priežastys, nulemiančios narkotikų vartojimą: blogi santykiai su tėvais, tėvų 

skyrybos, konfliktai su mokytojais, draugų spaudimas, nelaiminga meilė, nemokėjimas atsispirti 

draugų įtakai, svaiginimasis alkoholiu, klaidingos žinios apie narkotikus ir daug kitų. 

https://www.youtube.com/watch?v=qTJmA9pkQiE  

Narkomanija šiuolaikinės medicinos metodais – neišgydoma liga; žmogus, įpratęs prie 

narkotikų, didžiulėmis valios pastangomis gali laikinai nutraukti narkotikų vartojimą, bet po kurio 

laiko grįžta prie narkotikų. Priklausomybė nuo narkotikų vidutiniškai net 250 kartų stipresnė, negu 

priklausomybė nuo alkoholio. Tikimybė, kad nutraukęs vartoti narkotikus žmogus prie jų niekada 

nebegrįš tesudaro 0,001 proc. 

Tik mūsų visų suderinti veiksmai šiandien gali apsaugoti vaikus nuo grėsmingos nelaimės – 

narkomanijos. Be Jūsų pagalbos šios problemos neišspręs nei mokytojai, nei gydytojai, nei 

policininkai. Jūsų pareiga – patiems daugiau domėtis apie narkotikus ir pradėti kalbėtis šiomis 

temomis su vaikais. Iš Jūsų lūpų sklindanti ta pati informacija apie narkotikų pavojų bus daug 

veiksmingesnė už daugelį paskaitų. Vaikai supras, kad tėvai myli savo vaikus, bijo juos prarasti, todėl 

taip jaudinasi ir rūpinasi, kad jie nepatektų į narkomanijos pinkles. 

Remiantis apklausų duomenimis*, galima teigti, kad šiandien beveik visi vaikai daug žino apie 

narkotikus, yra juos matę savo akimis, ne vienam yra buvę jų pasiūlyta. Atvirkščiai, didelė dalis 

tėvelių mažai žino apie narkotikus, nėra jų matę (nes suaugusiems jų niekas nesiūlo) ir negalvoja apie 

tai, kad Jų vaikui vieną dieną gali būti pasiūlyti narkotikai diskotekoje, mokykloje, kieme ar net 

bendraklasio gimtadienio šventėje.  

*http://www.espad.org/report/situation/availability-of-substances 

Pateikiama šiek tiek informacijos apie pačius populiariausius šiuo metu Lietuvoje paplitusius 

narkotikus ir apie tai, ką turėtų daryti tėveliai. 

Opiatai – narkotikai, kurie pasižymi slopinančiu veikimu, gaminami iš opijinių aguonų. 

Atsirado daug kartų stipresnis jo pakaitalas heroinas. Heroino milteliai gaunami cheminiu būdu, pas 

mus pardavinėjami baltų, pilkšvų, rusvų miltelių pavidalu. Heroino milteliai dažniausiai 

praskiedžiami vandeniu ir sušvirkščiami į veną, bet gali būti rūkomi, primaišant į tabaką, arba 

naudojant įvairius įrenginius, o taip pat uostomi, įtraukiant dūmelį ar pačius miltelius į šnerves. 

Heroinas, labai greitai sukelia stiprią psichinę ir fizinę priklausomybę (dažnai užtenka vieno, 

dviejų pabandymų). Pirmaisiais kartais, apsvaigęs nuo šių narkotikų, asmuo atrodo keistas: 

nesuprantamai mieguistas, susimąstęs, besišypsantis, su viskuo sutinka, kalba lėtai, nors nukrypsta 

nuo temos. Vienas iš specifinių požymių – labai susitraukę vyzdžiai (kaip aguonų grūdeliai), 

nereaguojantys į šviesą. Narkotiko veikimas gali trukti 6-12 val. Jeigu narkotikas vartojamas nebe 

pirmą kartą, sekančią dieną išryškėja abstinencijos požymiai: paraudusios, ašarojančios akys, 

išsiplėtę vyzdžiai, sloga ir čiaudulys (primena gripą), nerimas, dirglumas, įtampa, skrandžio 

https://www.youtube.com/watch?v=qTJmA9pkQiE


skausmai, nenumaldomas troškulys. Kad vaikas jau sistemingai vartoja heroiną (dažniausiai rūko), 

nurodys dažna nuotaikų kaita, sutrikęs miegas, nenatūraliai susiaurėję ar nenatūraliai išsiplėtę 

vyzdžiai ir nesuprantamai dažnai besikartojantys įvairūs negalavimai. Ilgai vartojant šiuos narkotikus, 

pakenkiamos kepenys, iškrenta dantys, susilpnėja imunitetas, sumažėja intelektas, išsivysto 

impotencija, iškyla didelė grėsmė užsikrėsti AIDS. 

Kanapės preparatai (marihuana, rečiau hašišas) –paplitę tarp rūkančių paauglių, klaidingai 

laikomi "lengvaisiais" narkotikais. Marihuana (pas mus vadinama "žolyte") – tai sudžiovinti ir 

susmulkinti žaliai rudi kanapės lapai ir žiedynai. Ji gali būti stipriai supresuota į gumulėlius. 

Pardavinėjama išfasuota į degtukų dėžutes ar popieriaus skiauteles. Šį narkotiką rūko, sumaišę su 

tabaku, paprastai panaudodami rūkomąjį popierių ar tuščias cigarečių tūteles. 

Hašišas – tai kanapių aliejaus, žiedadulkių ir sudžiovintų žiedynų mišinys, turintis tamsiai 

rudos, lipnios (primena plastiliną) medžiagos pavidalą. Jis rūkomas, pridedant jo į standartines 

cigaretes ar specialias "pypkes".  

Kambaryje, kuriame buvo rūkoma, ilgai išlieka stiprus, specifinis, saldokas marihuanos kvapas, 

kurio prisigeria ir rūbai. Ilgai išlieka paraudusios akys. 

Sistemingai rūkant "žolę", formuojasi psichinė priklausomybė. Jai susiformavus, marihuanos 

ar hašišo rūkymas jau nebeatneša malonių pojūčių. Rūkalius būna neramus, sudirgęs, agresyvus, 

naktimis blogai miega. Keičiasi charakteris, susilpnėja atmintis ir protiniai gabumai, sulėtėja 

mąstymas, žmogus yra nedarbingas. Kad pagerinti savijautą ir atstatyti darbingumą, tokie rūkaliai 

griebiasi stipresnių narkotikų ir dažniausiai tai būna heroinas. 

Pavartojus nedidelę dozę, galima laukti atsipalaidavimo ir malonių pojūčių. Pavartojus didesnę 

dozę, atsiranda apatija, silpnumas, nerišli kalba arba nemotyvuoto pykčio ir agresijos priepuoliai. 

Labai dažnai, prisirūkę marihuanos, paaugliai elgiasi neadekvačiai: juokiasi arba verkia, mato įvairias 

haliucinacijas, nejaučia savo kūno, kas savo ruožtu kelia baimę ir paniką. Sekančią dieną kankina 

nenumaldomas troškulys ir alkis. 

Psichostimuliatoriams priklauso narkotinės medžiagos, vadinamos amfetaminais, ir visa 

grupė panašių narkotikų, populiariai vadinamų „ekstazi“. Amfetaminai, kurie yra įvairiausių spalvų 

milteliai, gali būti švirkščiami į veną, rūkomi arba uostomi. Pavartojęs amfetaminų žmogus daug 

plepa, juda, bando kažką veikti (tačiau darbas neproduktyvus), atsiranda noras įvairioms 

seksualinėms išmonėms, išnyksta gėdos ir padorumo jausmas. Tačiau sekančią dieną (narkotiko 

veikimas trunka nuo 2-12 val.) apima baisiausia depresija, apatija, pyktis ir irzlumas. Ilgiau vartojant, 

susiformuoja stipri psichinė ir fizinė priklausomybė. Ateityje gali kankinti nemiga, nerimas, 

nepagrįstas įtarumas, įkyrios mintys apie savižudybę ir pan. 

"Ekstazi" vartojimo pasekmės panašios kaip ir amfetaminų. Narkotikas veikia apie 3-6val. Tai 

– „diskotekų narkotikas“. Pavartojus, padidėja organizmo tonusas, sujaudinama centrinė nervų 

sistema, atsiranda jėgų ir ištvermės (galima visą naktį šokti nepavargstant). Tačiau už tokį dirbtinį 

organizmo prievartavimą, privalu sumokėti: sekančią dieną apima didžiausias nuovargis, išsekimas, 

apatija, kankinantis troškulys. Vartotojas keletą dienų miega. Kad ir nedažnai vartojant, greitai 

vystosi psichinė ir fizinė priklausomybė – be „ekstazi“ žmogus nebesugeba atlikti paprasčiausio 

darbo. Šio narkotiko vartojimas greitai atveda prie fizinio ir protinio išsekimo, nes organizmo resursai 

neatsistato. Išsekinta psichika dažnai pasireiškia sunkiausio laipsnio depresijomis, nemotyvuotos 

paniškos baimės priepuoliais, netgi savižudybėmis.  

Haliucinogenai – LSD. Tai sintetinis narkotikas, kuris platinamas sugeriamojo popieriaus, 

išmirkyto preparate, gabaliukais (primena pašto ženklus). Šie popieriaus gabaliukai, užklijuoti ant 

liežuvio, lėtai tirpsta ir sukelia įvairias haliucinacijas: žmogus nebejaučia savo kūno, erdvės, atstumo, 

nebekoordinuoja judesių, nekontroliuoja savo veiksmų. Netgi vienkartinis LSD pavartojimas gali 

negrįžtamai pakenkti smegenis: jose lieka pokyčiai, panašūs į tuos, kurie atsiranda, sergant 

šizofrenija. Šis narkotikas kaupiasi smegenyse, todėl net praėjus keliems mėnesiams po pavartojimo, 

gali pasireikšti ūmios psichozės simptomai. 

https://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/Leidinukas%20pdf.pdf  

Kalbėti su vaikais apie narkotikus – nėra lengvas uždavinys, nes vaikai dažnai apie narkotikus 

žino daugiau nei jų tėvai. Keletas patarimų: 

https://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/Leidinukas%20pdf.pdf


 vaikai turi gauti pakankamai žinių apie narkotikų neigiamą poveikį psichinei, socialinei 

ir ekonominei žmogaus gerovei; 

 informacija apie narkotikus turi būti savalaikė ir suprantama vaikui; 

 vaikui turi būti žinoma visa informacija apie pirmines ir vėlyvąsias narkotikų vartojimo 

pasekmes; 

 būtina formuoti gyvenimo įgūdžius, galinčius padėti įveikti stresą, keblią situaciją, 

nesėkmę ir pan., nesigriebiant narkotikų; 

 kalbant su vaiku, atsižvelgti į jo lytį, amžių ir nuostatas. 

Nereikėtų vaikų perdėtai gąsdinti; iškreipti faktų, kalbant apie neigiamą narkotikų poveikį 

organizmui; kalbėti apie narkotikus daug ir ilgai. Neužmirškite, kad paaugliai gana gerai informuoti 

apie narkotikus. http://www.kaveikiavaikai.lt/temos/vaikai-ir-psichoaktyviosios-medziagos-kaip-

kalbeti-apie-tai  

Kalbėdami su vaikais apie narkotikų pavojų, pirmiausia turime atsižvelgti į vaikų amžių ir 

žinoti, kas domina atitinkamo amžiaus vaikus: 

10-12 metų vaikus domina viskas, kas susiję su narkotikais - jų veikimas, vartojimo būdai, 

pasekmės. Apie pasekmes šio amžiaus vaikai žino nedaug ir rimtai apie tai negalvoja. Patys narkotikų 

dar nevartoja, bet galima toksikomanija, t.y. klijų arba lakių medžiagų uostymas. Su narkotikus 

vartojančiais asmenimis nebendrauja, pažįsta tokių tik vieną kitą. Žinios apie narkotikus padrikos, 

netikslios, neišsamios, sužinotos iš bendraamžių. 

12-14 metų vaikus daugiausia domina, kas atsitinka vartojant lengvuosius narkotikus. 

Marihuana ir kiti kanapių produktai nelaikomi pavojingais narkotikais. Nedaugelis šio amžiaus vaikų 

yra bandę rūkyti marihuaną iš smalsumo, tačiau jau pažįsta daug narkotikų vartotojų. Apie narkotikus 

žino žymiai daugiau, šias žinias gauna iš narkotikus vartojančių savo pažįstamų arba iš draugų 

pasakojimų. Apie šią problemą kalba tik tarp savo draugų, apie pavojų negalvoja. 

14-16 metų vaikus jau pagal jų požiūrį į narkotikus galima suskirstyti į tris grupes: 

 Vartojantys narkotikus ar tam pritariantys vaikai. Šiems vaikams rūpi, kaip vartojant 

narkotikus sumažinti riziką susirgti kitomis ligomis, kiek, kaip dažnai ir kokius narkotikus galima 

vartoti ir netapti nuo jų priklausomu, kaip ir kur gydytis, jeigu panorės mesti narkotikus ir t.t. 

Narkotikų vartojimas šioje vaikų grupėje, kurioje daug lyderių, laikomas savarankiškumo požymiu. 

 Griežti narkotikų vartojimo priešininkai. Šie vaikai tiki, kad jie patys niekada nevartos 

narkotikų ir kitiems neleis to daryti. Narkotikų vartojimą laiko silpnumo ir nepilnavertiškumo 

požymiu. 

 Svyruojantys vaikai. Jie neturi tvirtos nuomonės apie narkotikus. Jeigu su šiais vaikais 

apie narkotikus nekalbėti, didelė jų dalis, veikiama draugų, gali pradėti vartoti narkotikus. 

16-18 metų vaikai apie narkotikus žino gana daug, žinios daug detalesnės ir objektyvesnės, 

negu jaunesnio amžiaus vaikų. 

Pagalbos galimybės jaunimui, nereguliariai vartojančiam alkoholį ar narkotikus. 

http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/03/pagalbos-galimybes-jaunimui.html  

Narkotikus vartojančių ir tam pritariančių vaikų grupėje atsiranda pirmieji ligoniai – narkotikų 

suluošintos asmenybės. Prasideda nemalonūs reikalai su policija. Šiuos vaikus domina, kaip greitai, 

vartojant narkotikus, vystosi sveikatos sutrikimai, kokios priklausomų nuo narkotikų asmenų 

gydymosi galimybės ir pan. 

Tarp vaikų – griežtų narkotikų vartojimo priešininkų, atsiranda vis daugiau, kurie supranta, kad 

reikia ką nors daryti ir kovoti su narkotikų platinimu bei vartojimu tarp moksleivių ir jaunimo. 

Tėvai, turintys vartojančių (pritariančių) ar svyruojančių vaikų, turi labai susirūpinti. 

Psichologai žymi keletą aplinkybių, kurios įtakoja vaikų patekimą į vartojančių arba 

pritariančių narkotikų vartojimui vaikų grupę: nepilna šeima; per didelis tėvų užimtumas; sunkus 

abiejų ar vieno iš tėvų charakteris; bent vieno iš tėvų nukrypimas nuo žmogiškųjų elgesio normų 

šeimoje; per didelė tėvų globa; blogi šeimyniniai santykiai, neteisingas pasiskirstymas šeimoje 

socialinėmis rolėmis; vienas vaikas šeimoje (neturi brolių ir seserų); ankstyvas (12-13 metų) 

atsiskyrimas nuo tėvų; lengvai gaunami ir nekontroliuojami pinigai, kurie skiriami vaikui. 

http://www.kaveikiavaikai.lt/temos/vaikai-ir-psichoaktyviosios-medziagos-kaip-kalbeti-apie-tai
http://www.kaveikiavaikai.lt/temos/vaikai-ir-psichoaktyviosios-medziagos-kaip-kalbeti-apie-tai
http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/03/pagalbos-galimybes-jaunimui.html


Veikiant minėtiems socialiniams faktoriams, vienaip ar kitaip vaiko asmenybė deformuojasi, 

atsiranda neteisinga vertybių sistema, neadekvatus socialinis elgesys, sumažėja prieraišumo faktorius, 

atsiranda tuštumos jausmas, atvedantis prie blogo savęs vertinimo ir atsiskyrėliškumo. 

http://old.ntakd.lt/files/informacine_medzega/6-Kita_Informacija/02-moksliniai_str/3.pdf  

Kalbant apie narkomaniją, kaip apie ligą, reikia išskirti tam tikras jos išsivystymo stadijas, t.y. 

apie socialinę, psichinę ir fizinę priklausomybę nuo narkotinių medžiagų. 

Nuo to, kurioje stadijoje yra narkotikus vartojantis jaunuolis, priklauso ir narkotikų vartojimo 

dažnumas. Asmenys, turintys fizinę priklausomybę nuo narkotikų, juos vartoja kasdien po kelis 

kartus. Asmenys, turintys psichinę ir socialinę priklausomybę, gali juos vartoti, progai pasitaikius. 

Bet kuriuo atveju, jei neįsikiša tėvai, narkotikų vartojimas dažnėja, dozės didėja, malonūs pojūčiai, 

kuriuos suteikia narkotikai silpnėja, o susirgimo sunkumas gilėja. 

 

Tėveliai! Narkomanas šeimoje – didelė nelaimė. Narkomanija – praktiškai neišgydoma liga 

arba gydytis nuo jos tenka visą likusį gyvenimą. Lietuvoje vis dar kuriama pagalbos sistema, kad 

palengvinti paties narkomano ir jo šeimos kančias. Saugokite nuo narkotikų savo vaikus! Kalbėkite 

su jais apie narkotikus, kontroliuokite juos. Stenkitės sukurti visuomenės nepakantumą šiam 

pavojingam reiškiniui. Nebūkite abejingi tam, kai jūsų akyse vyksta narkotikų platinimas ar prekyba, 

net jeigu tai neliečia jūsų vaiko. 

 

Ką daryti, jei įtariate, kad Jūsų vaikas vartoja narkotikus? 

Pirmiausia, jeigu jums kilo įtarimas, kad jūsų vaikas vartoja narkotikus, reikia pamėginti tai 

išsiaiškinti, remiantis netiesioginiais požymiais. 

Apžiūrėkite vaiko kambarį, kuprinę, rūbus. Gal būt, rasite ką nors neįprasto: neaiškių tablečių 

ar miltelių, aprūkusių folijos gabaliukų, rūkomojo popieriaus, mažyčių šokolado įpakavimo likučių, 

švirkštų, adatų, apdegusį šaukštą, tuščių buteliukų, kišenėse išbirusių neaiškaus augalo sėklų ar 

susmulkintos žolės degtukų dėžutėje. 

Stebėkite vaiką, ar nepasikeitė jo charakteris, elgesys, santykiai su aplinkiniais: 

Jeigu vaikas dažnai rūko marihuaną gali kristi į akis sutrikęs miego režimas, nuolatinis 

nuovargis, apatija, išsiblaškymas, kartais išplėsti vyzdžiai, padidėjęs apetitas, ypač saldumynams, nuo 

rūbų sklindantis specifinis kvapas. 

Jeigu vaikas diskotekoje pavartojo „extazy“ ar kitus amfetaminus, kitą dieną jis gali būti, 

dirglus, neramus, agresyvus; kartais užeina isteriškas kikenimas, greitakalbė, mąstymo sutrikimai, 

vaikas be paliovos geria vandenį, daug rūko, kartais dreba rankos. 

Jeigu jaunas žmogus eksperimentuoja su heroinu, jūs pastebėsite labai pasikeitusį vaiko elgesį, 

keistą žvilgsnį, dažną mieguistumą, blizgančias akis, po vartojimo labai susiaurėjusias, o kitą dieną 

labai išsiplėtusius vyzdžius. Tai – pats stipriausias narkotikas, kurio užtenka parūkyti kelis kartus, 

kad atsirastų priklausomybė. 

Jeigu vaikas bus pavartojęs LSD ar kito haliucinogeno, gali prasidėti sunkios haliucinacijos, 

nerišli kalba, juokas ar verksmas, psichopatinis elgesys, paniškos baimės priepuoliai ir pan. 

Visi šie išvardinti požymiai – tik sąlyginiai, kurių buvimas ar nebuvimas negali patvirtinti ar 

atmesti diagnozės, šie simptomai priklauso nuo suvartoto narkotikų kiekio, vartojimo būdo, preparato 

grynumo, vaiko amžiaus ir pan. 

Tikslesnį atsakymą, ar jūsų vaikas vartojo narkotikų, gali suteikti laboratorinė analizė 

vienkartiniais testais ar pokalbis su specialistu. 

Vienkartinių testų galite įsigyti vaistinėse. Tyrimus galima atlikti patiems namuose arba 

medicinos centruose. Tyrimus galima išsiųsti ir į AIDS laboratoriją Vilniuje. Atliekami bendro 

pobūdžio tyrimai (opiatai: aguonų ekstr., heroinas; THC: hašišas, marihuana, kanapės; amfetaminai), 

ir atskirų, pavienių medžiagų tyrimai. 

Šiandien vaikai daugiausia svaiginasi rūkomu heroinu, marihuana, amfetaminais, todėl tyrimą 

geriausia pradėti nuo šių narkotikų. Visos narkotinės medžiagos žmogaus organizme išsilaiko 3-5 

paras (heroinas, opiatai), kai kurios dvi savaites (amfetaminai), ar net kelis mėnesius (marihuana). 

Šlapimą galima laikyti šaldytuve tris paras (narkotinės medžiagos išlieka). 

http://old.ntakd.lt/files/informacine_medzega/6-Kita_Informacija/02-moksliniai_str/3.pdf


Nesiimkite spręsti narkotikų problemos vieni – jūsų sėkmės tikimybė bus didesnė, jei sudarysite 

žmonių, kurie gali padėti jūsų vaikui, komandą. Į ją įtraukite visus, kurie yra bent kiek svarbūs vaiko 

gyvenime ir turi tiesioginių ryšių su juo – mokytojus, trenerius, gimines, t.y. visus, kuriuos vaikas 

gerbia ir kurie neturi priklausomybės nuo narkotikų ar alkoholio problemos. Gali prireikti specialistų 

(gydytojų narkologų, psichologų, psichiatrų ar bendrosios praktikos gydytojo) pagalbos. 

Su komanda aptarkite, kuo jie gali prisidėti, kad jūsų vaikas nebevartotų narkotikų (informuotų, 

jei vaikas įtartinai elgiasi, prašo pinigų, neateina į užsiėmimus ir pan.). 

Iš anksto pasirenkite pokalbiui su vaiku – numatykite galimus narkotikų problemos sprendimo 

būdus (geriausias kelias, nes nepavykus vienam, galima imtis kito, be to, vaikas mažiau priešinsis, jei 

bus siūloma rinktis iš kelių variantų). Numatykite, kokių bus padarinių, jeigu vaikas atsisakytų su 

jumis bendradarbiauti. 

Kartu su vaiku aptarkite susidariusią padėtį. Paskatinkite jį išsikalbėti. Pasiūlykite keletą 

problemos sprendimo variantų. Jei vaikas su jais nesutinka, pasakykite, ko imsitės, jei atsisakys 

priimti kurį pasiūlytą sprendimą. 

Nesitikėkite, kad vaikas Jus išklausys ir iš karto atsisakys žalingo įpročio. Būkite pasirengę 

sulaukti pasipriešinimo, tačiau neleiskite diktuoti savo sąlygų. Jei vaikas atsisako vykdyti jūsų 

reikalavimus priminkite apie narkotikų vartojimo žalą. Prireikus savo ketinimus būtinai įvykdykite. 

Susitarimų nuosekliai laikykitės. Jei vaikas neįvykdė dalies įsipareigojimų (negrįžo laiku namo, 

vartojo alkoholį ar pan.), tokį elgesį tinkamai įvertinkite. Taip elkitės nuosekliai ir visada. 

Klauskite, kur ir kam išleidžia dienpinigius.  

Izoliuokite vaiką nuo draugų, kurie gali vartoti narkotikus, ir sukurkite tokią aplinką, kur 

netoleruojamas narkotikų vartojimas. Suplanuokite dienotvarkę, kad vaikas negalėtų būti vienas arba 

su narkotikus vartojančiais draugais ir bet kada galėtumėte patikrinti, ką jis tuo metu veikia. 

Užsiėmimai mokykloje turi būti patrauklūs ir kartu naudingi. 

Tikėkitės blogiausio. Nesitikėkite, kad žaidimas su narkotikais baigsis savaime. Netikėkite, jei 

vaikas sako: "Aš pavartojau tik šį vienintelį sykį", "Taip atrodau, nes esu labai pavargęs" ir pan. 

Žinokite, kad vaikas būtinai išmėgins Jūsų pasiryžimą ir kantrybę pažeisdamas nustatytas taisykles. 

Svarbu būti atkakliems ir nepasiduoti. 

 

 

PARENGTA PAGAL: 

1. L. Bulotaitė Priklausomybių anatomija 2009.  

2. G. Davidavičienė Tėvams apie narkotikus. Kaip apsaugoti vaikus? Vilnius, 2001. 

3. Mobilios paslaugos ypač ŽIV/AIDS pažeidžiamam jaunimui. Specialisto žinynas. 

Vilnius 2005.  

4. Straipsnis. Kiekvieną žmogų narkotikai veikia skirtingai. Kaip elgtis pastebėjus kad 

asmuo apsvaigo ar apsinuodijo narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis? 

https://pkg.lt/straipsniai/pirmoji-pagalba-apsinuodijus-narkotinemis-medziagomis  

5. Jaunimui palankios sveikatos priežiūros paslaugos. 

http://www.sveikatosbiuras.lt/lt/projektai/jaunimui-palankios-sveikatos-prieziuros-paslaugos/  

6. ESPAD tyrimai. https://ntakd.lrv.lt/lt/naujienos/espad-tyrimas-atskleidzia-kad-mazeja-

alkoholio-ir-tabako-gaminiu-vartojimas-tarp-paaugliu-taciau-atsiranda-naujos-gresmes  

7. http://www.sveikatostinklas.lt/man-rupi  

8. Straipsnis Kas didesnis blogis - marihuanos suktinukė ar tabako cigaretė? 

http://www.vlmedicina.lt/lt/kas-didesnis-blogis-marihuanos-suktinuke-ar-tabako-cigarete  

9. http://www.kaveikiavaikai.lt/temos/vaikai-ir-psichoaktyviosios-medziagos-kaip-

kalbeti-apie-tai  

10. Pagalbos galimybės jaunimui, nereguliariai vartojančiam alkoholį ar narkotikus. 

http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/03/pagalbos-galimybes-jaunimui.html  

11. Atmintinė tėvams, Kur kreiptis pagalbos.  

12. http://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/prevencija/atmintines/atmintine.pdf  

13. http://www.drugs.ie/ln/informacija_apie_narkotikus/narkotik_ruushys/  

https://pkg.lt/straipsniai/pirmoji-pagalba-apsinuodijus-narkotinemis-medziagomis
http://www.sveikatosbiuras.lt/lt/projektai/jaunimui-palankios-sveikatos-prieziuros-paslaugos/
http://www.sveikatosbiuras.lt/lt/projektai/jaunimui-palankios-sveikatos-prieziuros-paslaugos/
https://ntakd.lrv.lt/lt/naujienos/espad-tyrimas-atskleidzia-kad-mazeja-alkoholio-ir-tabako-gaminiu-vartojimas-tarp-paaugliu-taciau-atsiranda-naujos-gresmes
https://ntakd.lrv.lt/lt/naujienos/espad-tyrimas-atskleidzia-kad-mazeja-alkoholio-ir-tabako-gaminiu-vartojimas-tarp-paaugliu-taciau-atsiranda-naujos-gresmes
http://www.sveikatostinklas.lt/man-rupi
http://www.sveikatostinklas.lt/man-rupi
http://www.vlmedicina.lt/lt/kas-didesnis-blogis-marihuanos-suktinuke-ar-tabako-cigarete
http://www.vlmedicina.lt/lt/kas-didesnis-blogis-marihuanos-suktinuke-ar-tabako-cigarete
http://www.kaveikiavaikai.lt/temos/vaikai-ir-psichoaktyviosios-medziagos-kaip-kalbeti-apie-tai
http://www.kaveikiavaikai.lt/temos/vaikai-ir-psichoaktyviosios-medziagos-kaip-kalbeti-apie-tai
http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/03/pagalbos-galimybes-jaunimui.html
http://ntakd.lrv.lt/UPLOADS/NTAKD/DOCUMENTS/FILES/PREVENCIJA/ATMINTINES/ATMINTINE.PDF
http://ntakd.lrv.lt/UPLOADS/NTAKD/DOCUMENTS/FILES/PREVENCIJA/ATMINTINES/ATMINTINE.PDF
http://www.drugs.ie/ln/informacija_apie_narkotikus/narkotik_ruushys/


14. https://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/Leidinukas%20pdf.pdf  

15. https://www.youtube.com/watch?v=qTJmA9pkQiE 

 

KUR KREIPTIS: 

Dėl potraukio vartoti narkotikus vaikus bei jų tėvus konsultuoja anonimiškai: 

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras. Taikos pr. 76, tel. (8 46) 311 971 

Respublikinis priklausomybės ligų centras Klaipėdos filialas, Taikos pr.46, tel. (8 46) 415 025  

VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras Galinio Pylimo g. 3, Registratūros tel.: 8 (46) 

410 027, el. psl. http://www.kpsc.lt/lt/kontaktai_/  

Respublikinės ligoninės ambulatorinis - konsultacinis psichiatrijos skyrius Puodžių g. 11,  tel. 

(8 46) 397 788 Vaikų ir paauglių psichiatrai ir psichologai. 

Klaipėdos miesto psichologinė – pedagoginė tarnyba, Debreceno 41, tel. (8 46) 342 253, (8 

699) 10201 

Švėkšnos psichiatrinė ligoninė, Aušros g.27, Švėkšna, Šilutės r., tel. 98 441) 48281 

Kretingos r. savivaldybės VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centras tel. (8 445) 790 55 

http://www.kretingospsc.lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai   

UAB Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centras, M.Jankaus g. 10, Šilutė.  

 

Pagalba telefonu 

„Jaunimo linija“ 

Pagalbą teikia savanoriai http://www.jaunimolinija.lt  Kasdien, visą parą tel. 8 800 28888 

„Vaikų linija“ 

Pagalbą teikia savanoriai www.vaikulinija.lt 11.00–21.00 (I–VII) tel. 116 111 

„Vilties linija“ 

Pagalbą suaugusiems teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai  

http://paklausk.kpsc.lt/contact.php; vilties.linija@gmail.com   Kasdien, visą parą tel. 116 123 

„Pagalbos moterims linija“ 

Pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai www.moters-pagalba.lt; 

pagalba@moteriai.lt   Kasdien, visą parą tel. 8 800 66366 

„Linija Doverija“ 

Pagalbą paaugliams ir jaunimui rusų kalba teikia savanoriai-moksleiviai 16.00–20.00 (II–VI) 

tel. 8 800 77277 

„Tėvų linija“ 

Konsultacinė pagalba telefonu pozityvios tėvystės klausimais, kylančiais tėvams, įtėviams, 

globėjams   17.00–21.00 (I–V) tel. 8 800 90012 
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