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Jaunimas pradeda vartoti 

psichoaktyvias medžiagas dėl įvairių 

priežasčių: 

 Jaunatviškas maištas 

 Smalsumas 

 Galimas malonumas 

 Nenoras išsiskirti iš kompanijos 

 Pereinamieji laikotarpiai (tėvų 

skyrybos, gyvenamosios vietos 

keitimas, perėjimas iš vienos 

mokyklos į kitą) 

 Galvojimas, kad narkotikai (kaip 

steroidai) pagerins jų išvaizdą ar 

atletinius pasiekimus 

 Noras išreikšti savo 

nepriklausomybę aplinkiniams 

 Noras pabėgti nuo nemalonumų 

 Neturint rimto užsiėmimo 

Kaip atpažinti, kad asmuo vartoja 

psichoaktyviąsias medžiagas. 

Pagrindiniai įspėjamieji ženklai: 

 Nepastovi nuotaika 

 Nesugebėjimas susikaupti 

 Abejingumas mokyklai, seniems 

draugams, pomėgiams 

 Nauji ir dažniausiai vyresni 

draugai 

 Melas ir vagystės 

 Dideli ir staigūs pokyčiai 

(nuotaikų, elgesio, pažangumo) 

Labai svarbu apsaugoti vaikus 

nuo psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo. Vienintelis 

efektyvus pirminės prevencijos 

būdas – suformuoti reikiamas 

nuostatas ir išugdyti sveiko 

gyvenimo įgūdžius, kurie padėtų 

paaugliui, jaunuoliui teisingai 

apsispręsti ir suvokti, kad geriau 

nepradėti, nes vėliau labai 

sunku tą priklausomybę gydyti. 

Gimnazijoje mokiniai sužino 

gana daug apie sveikatos 

saugojimą ir stiprinimą. Tačiau 

nepakanka vien aiškinti, kas 

naudinga, o kas žalinga. 

Atsižvelgiant į naujausius 

mokslo pasiekimus ir mūsų 

tautos gyvensenos specifiką, 

reikėtų ugdyti gebėjimą 

puoselėti tradicines vertybes, 

kurios padėtų įtvirtinti sveiką 

mokinių gyvenseną.  

Iš jūsų tikimės nuoširdaus 

bendradarbiavimo siekiant bendrų 

tikslų. 

 Labai sunku duoti tokį patarimą, 

kuris padėtų vaikams suprasti, jog 

psichotropinių medžiagų 

vartojimas yra žalingas. Kiekvienas 

vaikas individualus, todėl ir 

kalbėjimas apie tam tikrus dalykus 

su kiekvienu vaiku yra skirtingas. 

Ne mažiau svarbu turėti 

pakankamai informacijos. 

Naujausia informacija pateikiama 

Narkotikų, tabako ir alkoholio 

kontrolės departamento  

interneto svetainėje adresu    

www.ntakd.lt. 

 

 

Taip pat naudingos informacijos 

galite rasti: 

 

www.nkd.lt 

www.sppc.lt 

www.ivaikinimas.lt 

www.nkd.lt www.nkd.lt/visuomene 
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