
Mieli skaitytojai,  

Šiais metais itin daug diskutuota apie įvairių psichoaktyviųjų medžiagų, ypač 

alkoholio, vartojimo keliamas problemas bei galimus jų sprendimo būdus. Be 

abejonės, daugelį problemų galima išspręsti tik sutelkiant visų valstybės ir 

savivaldybių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų dėmesį ir pastangas. Tik 

kartu galime įveikti problemas, kurias sukuria psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas. 

Šiame Naujienlaiškyje teikiame informaciją apie psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo prevenciją, renginius, projektus ir aktualiausias naujienas.  

Nuoširdžiai, 

Departamento direktorė  

Inga Juozapavičienė 
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Psichoaktyviųjų medžiagų 
vartojimas – opi visuomenės 

sveikatos problema visame pasaulyje. Šis iššūkis neaplenkė ir Lietuvos. 
Pastaraisiais metais mūsų šalyje daug rašoma, kalbama ir diskutuojama 
apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją, vykdomas įvairias 
priemones, kurios padeda ne tik užkirsti kelią šių medžiagų vartojimui, bet 
ir užtikrina žmogaus teises, saugumą bei sudaro tinkamas sąlygas 
socializacijai. Kaip sveikatos apsaugos ministras galiu atsakingai pareikšti, 
kad skirsiu daug dėmesio šiai sričiai, kurią reguliuojanti teisinė bazė yra 
pakankamai reikšminga. 

Esu įsitikinęs, kad pirmiausia dėmesį turėtume skirti prevencijai tarp 
jaunimo, jiems teikiamos paslaugos turi būti šiuolaikiškos ir 
teikiamos jaunimui priimtinomis technologijomis. Yra sukurtos ir 
plėtojamos specialios interneto svetainės vaikams ir jaunimui su 
informacija apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo žalą, apie 
gydymosi galimybes, prevencijos paslaugas, teikiamos 
specialistų konsultacijos. Mokyklose atnaujinami visuomenės sveikatos kabinetai, kuriuose mokiniai bus 
supažindami su alkoholio, narkotikų, rūkymo žala ne tik teoriškai per paskaitas ar lankstukus, bet ir 
pasitelkus šiuolaikiškas praktines demonstracines priemones. Steigiami specializuoti mokymo  kabinetai 
ir visuomenei, ir specialistams. Tačiau prevencija bus neefektyvi, jei valstybė neužtikrins prieinamos ir 
kokybiškos diagnostikos, gydymo ir kitų asmens sveikatos paslaugų. Planų šioje srityje iš tiesų yra 
daug: rengiamos papildomos gydymo metodikos, atnaujinami priklausomybių ligų centrai. 

Pabrėžiu, kad turime kalbėti ne apie tai, kuri problema Lietuvoje yra svarbiausia: alkoholio ar 
narkotikų vartojimas, ar rūkymas. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, kitų priklausomybių atsiradimą 
lemia ne tik galimybės žmogui nesunkiai įsigyti alkoholio ar narkotikų, bet ir socialinis, ekonominis, 
kultūrinis gyvenimas, šeimos aplinka. Mokslas įrodė – netinkamas elgesys su vaiku šeimoje, smurtas, 
patyčios – lemiamas pasirinkimo ieškoti nusiraminimo alkoholyje ar narkotikuose veiksnys.  

Vienas lauke ne karys. Todėl mes aktyviai įtraukiame į šios problemos sprendimą ir kitas valstybės 
institucijas ir organizacijas, visuomeninį sektorių. Geros mokymosi sąlygos, vaikų užimtumo 
organizavimas, prioritetas visuomenės sveikatai, o ne verslo interesui, didesnė pagarba žmogui – tai ne 
vienadienės akcijos, o ilgalaikis visų mūsų siekis. Tad kviečiu visus vienyti pastangas. Siūlykime, 
tarkimės, mokykimės iš Europos kolegų. Galvokime, ką dar privalome nuveikti kartu, maksimaliai 
naudodami mokslinį – praktinį potencialą bei lėšas, kad apsaugotume savo valstybės ir visos Europos 
žmones nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo. Labai tikiuosi, kad mūsų aktyvus bendradarbiavimas 
su Narkotikų, alkoholio ir tabako kontrolės departamentu taip pat reikšmingai prisidės prie sveikos 
Lietuvos kūrimo.  

Lietuvos sveikatos 
apsaugos ministras 

Juras  Požela 

Greita nuomonė 

http://www.facebook.com/ntakd
http://www.ntakd.lt


Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija 

„Kai kurie žmonės nesugeba pasakyti „ ne", todėl suserga." (L. L. Hay)  

Tęsiama socialinė informacinė 
kampanija „Vaikai seka tėvų 
pavyzdžiu“ 
2015 m. sėkmingai startavusi ir didelio visuomenės dėmesio 

susilaukusi socialinė informacinė kampanija „Vaikai seka tėvų 

pavyzdžiu“ tęsis ir šiemet. Kampanijos tikslas – siekti paveikti tėvų 

elgseną, skatinti elgtis atsakingai prieš savo vaikus bei susimąstyti, 

ar esame tinkamas pavyzdys savo vaikams, formuojant neigiamas nuostatas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 

atžvilgiu. Kampanijos vaizdo klipą 2016 m. nemokamai toliau transliuos UAB „Palink“ (Iki), UAB „Rimi Lietuva“, 

Vilniaus oro uostas, „Cinamon“ ir Alytaus Dainavos kino teatrai, Telšių krašto, Panevėžio regiono, Šiaulių regiono 

„Splius“ televizijos. Taip pat Vilniaus Antakalnio, Karoliniškių, Lazdynų, Centro, Vilniaus rajono centrinė 

poliklinikos, Kauno Kalniečių, Šilainių poliklinikos, Šiaulių Dainų, Kėdainių, Utenos pirminės sveikatos priežiūros 

centrai, Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika. Daugiau informacijos apie kampaniją.  

Tiesioginės vaizdo transliacijos 
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 
prevencijos temomis 
Kviečiame žiūrėti Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesiogines vaizdo 

transliacijas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos temomis, 

kuriose dalyvauja ir Departamento atstovai: 

Kur kreiptis pagalbos savivaldybėje, jeigu vaikas vartoja 
psichoaktyviąsias medžiagas? 
Departamentas, siekdamas, kad bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenės nariai (tėvai, kiti teisėti vaiko atstovai, 

mokytojai bei patys vaikai) žinotų, kur kreiptis pagalbos, jeigu vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, ir 

atsižvelgdamas į tai, kad kiekvienoje savivaldybėje esamų paslaugų spektras skiriasi, savo interneto svetainėje 

skelbia savivaldybių parengtą informacinę medžiagą, kur galima kreiptis pagalbos konkrečioje savivaldybėje, jeigu 

vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas. Informacinėje medžiagoje nurodoma kiekvienoje savivaldybėje 

veikiančių konkrečių institucijų, organizacijų, įstaigų, teikiančių medicininę, psichologinę, socialinę, teisinę ar kitą 

pagalbą, kontaktai bei jų teikiamos paslaugos.  

Informacinė medžiaga apie naujas psichoaktyvias 
medžiagas 
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. Naujos psichoaktyvios 

medžiagos rizikingai vartojamos apie jas nieko nežinant arba žinant klaidingą 

informaciją. Europos narkotikų ir narkomanijos centro duomenimis, 2015 metais gauti 

pranešimai apie daugiau nei 100 narkotikų rinkoje pasirodžiusių naujų psichoaktyvių 

medžiagų (ketvirtadaliu daugiau nei 2013 m.). Departamentas kviečia susipažinti su 

trumpa informacine medžiaga apie naujas psichoaktyvias medžiagas. 

2016-01-21 
„Kodėl reikalingas elektroninių cigarečių 
vartojimo draudimas asmenims iki 18 
metų?“ 

žiūrėti vaizdo įrašą 

2016-03-17 
„Efektyvus tėvų įtraukimas į mokykloje 
vykdomas psichoaktyviųjų medžiagų 
vartojimo prevencijos veiklas“ 

žiūrėti vaizdo įrašą  

2016-04-14 
„Narkotikai. Kada ir kaip kalbėti su 
mokiniais apie narkotikus?“ 

žiūrėti vaizdo įrašą  

http://ntakd.lt/index.php/prevencijos/psichoaktyvi-j-medziag-vartojimo-prevencijos-kampanijos
http://www.ntakd.lt/index.php/prevencijos/kur-kreiptis-pagalbos-jeigu-vaikas-vartoja-psichoaktyvias-medziagas
http://www.ntakd.lt/index.php/prevencijos/kur-kreiptis-pagalbos-jeigu-vaikas-vartoja-psichoaktyvias-medziagas
http://ntakd.lt/files/prevencija/nps.png
https://www.youtube.com/watch?v=HUy2sAD1b0U
https://www.youtube.com/watch?v=1_DYV32i6uQ
https://www.youtube.com/watch?v=1_DYV32i6uQ
http://mokytojotv.blogspot.lt/2016/03/kaip-itraukti-tevus-i-mokykloje.html
http://mokytojotv.blogspot.lt/2016/04/narkotikai-kada-ir-kaip-kalbeti-su.html


Naujienų srautas 

Paminėta Apsinuodijimų prevencijos 
savaitė ir smegenų pažinimo savaitė 

Kovo 14 – 20 dieną Lietuvoje paminėta Apsinuodijimų prevencijos 

savaitė ir smegenų pažinimo savaitė, kuri yra minima kiekvienų metų 

kovo trečią savaitę. Šios savaitės tikslas stiprinti susidomėjimą 

smegenimis, skleisti visuomenei žinias apie smegenų mokslų 

pasiekimus. Smegenys ir apsinuodijimai yra tiesiogiai susiję – nemažai 

apsinuodijimų ir priklausomybių atsiranda dėl smegenų veiklos 

sutrikimų, tuo pačiu beveik visi apsinuodijimai daugiau ar mažiau pažeidžia nervų sistemą.  

Daugiau informacijos      

Europos Komisija paskelbė viešas konsulta-
cijas dėl Europos Sąjungos kovos su narko-
tikais strategijos įgyvendinimo vertinimo 
Europos Sąjungos kovos su narkotikais strategija (toliau – ES strategija) 

nustato politines gaires ir prioritetus veiksmams narkotikų kontrolės 

politikos srityje 2013-2020 metams. ES strategija remiasi dejomis 

kertinėmis sritimis: narkotikų paklausos ir pasiūlos mažinimas, bei 

trejomis kompleksinėmis temomis: koordinavimas, tarptautinis bendradarbiavimas ir informacija, tyrimai, 

stebėsena bei vertinimas. 

ES strategija numato reikalavimą Europos Komisijai inicijuoti nepriklausomą jos įgyvendinimo vidurio vertinimą 

2016 metais, siekiant parengti Veiksmų planą 2017-2020 metams.  

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas kviečia visus prisidėti prie šio ES strategijos 

įgyvendinimo vertinimo proceso, kuris vykdomas internetinio klausimyno pagalba. Nuoroda į klausimyną.  

Europos Komisijos viešosios konsultacijos bus skelbiamos iki 2016 m. rugsėjo 5 d. 

Europos Tarybos Pompidou grupė skelbia Europos prevencijos 
projektų 2016 metais apdovanojimų konkursą 

Konkurso tikslas – aktyvinant Europoje jaunimo vykdomų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos 

projektų įgyvendinimą, išrinkti tris novatoriškiausius jaunimo vykdomus prevencijos projektus ir apdovanoti 

juos vertingais prizais. Konkursas skelbiamas kas dveji metai.  

Trys geriausiai įvertinti jaunimo projektai (kiekvienas iš jų) bus apdovanoti šiais prizais: statulėle,  diplomu ir 

5.000 eurų suma. 

Reikalavimai projektams:  

-  jie turi būti vykdomi šiuo metu arba neseniai pasibaigę,  

- juos turi vykdyti jauni žmonės (iki 25 metų amžiaus),  

- skirti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijai. (Psichoaktyviosios medžiagos -  tai alkoholis, tabakas, 

narkotikai, lakiosios medžiagos, raminamieji vaistai ir kitos psichiką  veikiančios medžiagos). 

departamentas kviečia įvairias organizacijas, dirbančias psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos 

srityje, teikti paraiškas prizui laimėti. Paraiškos turėtų pasiekti Pompidou grupės sekretoriatą iki 2016 m. liepos 

31 d. Jos turi būti siunčiamos elektroniniu paštu adresu: Pompidou.preventionprize@coe.int   

Daugiau informacijos rasite:  

- apie Europos Prevencijos projektų apdovanojimų konkurso procedūrą, sąlygas, taisykles 

- apie Europos Prevencijos projektų apdovanojimų konkurso paraiškos formą  

Dėmesys ir laikas, praleistas kartu su vaiku  – tai puiki investicija į gerų tarpusavio santykių puoselėjimą. 

http://www.apsinuodijau.lt/
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2016/consulting_0032_en.htm
mailto:Pompidou.preventionprize@coe.int
http://www.coe.int/T/DG3/Pompidou/Source/Initiatives/PreventionPrize/2016/P-PG-Prize(2016)3-Concept_rules_procedures_en.pdf
http://www.coe.int/t/dg3/pompidou/initiatives/preventionprize/default_EN.asp


Naujienų srautas 

Paskelbtas konkursas prevencinių projektų, socialinių informacinių 
kampanijų, mokslo tyrimų projektų įgyvendinimui 

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo taryba pirmą kartą kviečia teikti paraiškas prevencinių projektų, 

socialinių informacinių kampanijų, mokslo tyrimų projektų įgyvendinimo finansavimui. Konkurso tikslas – stiprinti 

visuomenės sveikatą šiose srityse: alkoholio vartojimo prevencijos, visuomenės psichikos sveikatos ir savižudybių 

prevencijos, sveikos gyvensenos ir jos kultūros formavimo srityse. 

„Kviečiame dalyvauti visus, kartu su Sveikatos apsaugos ministerija savo veiklą skiriančius kilniam tikslui – 

visuomenės sveikatos stiprinimui, žalingų įpročių prevencijai, sveiko gyvenimo būdo propagavimui.  Ypač raginu 

aktyviai dalyvauti tuos, kurie  rūpinasi psichikos sveikata ir stengiasi užkirti kelią mūsų visuomenės tragedijai – 

savanoriškam pasitraukimui iš gyvenimo, – teigia sveikatos apsaugos ministras Juras Požela. –  Neabejoju, kad 

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo veikla reikšmingai prisidės prie sveikos ir laimingos Lietuvos 

kūrimo“. 

Daugiau informacijos 

 

Paminėta 
Alkoholikų vaikų 
savaitė 

2016 m. vasario 14-20 dienomis buvo 

minima Alkoholikų vaikų savaitė, kurios 

tikslas – didinti visuomenės supratimą 

apie alkoholio vartojimo šeimoje žalą ir 

suteikti vilties visiems vaikams, 

augantiems nesaugioje aplinkoje. 

Departamentas, siekdamas paminėti 

Alkoholikų vaikų savaitę, parengė ir 

išplatino 3 pranešimus spaudai: „Kaip 

padėti vaikui, kurio mama ar tėtis 

girtauja?“, „Minima Alkoholikų vaikų 

savaitė“ ir „Minint Alkoholikų vaikų 

savaitę dėmesys suaugusiems 

alkoholikų vaikams“. Lietuvoje šios 

savaitės paminėjimą inicijavo 

organizacija „Mentor Lietuva“. 

Kviečiame pažiūrėti šiai savaitei skirtą 

„Mentor Lietuva“ sukurtą vaizdo įrašą 

„Pakalbėkime apie vaikystę“.  

 

Projekto tikslas – padėti asmenims, priklausomiems nuo 
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, integruotis į darbo 
rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties. 

Projekto pagrindinė veikla – priemonių ir paslaugų, 
skatinančių asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų 
medžiagų vartojimo, įsitraukimą į darbo rinką 
įgyvendinimas. 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2015-12-01 

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021-01-12 

Daugiau informacijos 

Projektas Nr. 08.3.1-ESFA-V-411-01-0001 

„Asmenų, priklausomų nuo 

psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė 

integracija“ 

Finansuojama  

iš Europos socialinio fondo 

Projekto vykdytojas: 

http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/paskelbtas-konkursas-prevenciniu-projektu-socialiniu-informaciniu-kampaniju-mokslo-tyrimu-projektu-igyvendinimui
http://ntakd.lt/index.php/naujienos/pranesimai-spaudai/1682-kaip-padeti-vaikui-kurio-mama-ar-tetis-girtauja
http://ntakd.lt/index.php/naujienos/pranesimai-spaudai/1682-kaip-padeti-vaikui-kurio-mama-ar-tetis-girtauja
http://ntakd.lt/index.php/naujienos/pranesimai-spaudai/1682-kaip-padeti-vaikui-kurio-mama-ar-tetis-girtauja
http://ntakd.lt/index.php/naujienos/pranesimai-spaudai/1681-minima-alkoholik-vaik-savaite
http://ntakd.lt/index.php/naujienos/pranesimai-spaudai/1681-minima-alkoholik-vaik-savaite
http://ntakd.lt/index.php/naujienos/pranesimai-spaudai/1683-minint-alkoholik-vaik-savait-demesys-suaugusiems-alkoholik-vaikams
http://ntakd.lt/index.php/naujienos/pranesimai-spaudai/1683-minint-alkoholik-vaik-savait-demesys-suaugusiems-alkoholik-vaikams
http://ntakd.lt/index.php/naujienos/pranesimai-spaudai/1683-minint-alkoholik-vaik-savait-demesys-suaugusiems-alkoholik-vaikams
https://www.youtube.com/watch?v=Z68d6Xg_Oh0
http://ntakd.lt/index.php/component/content/article/2-uncategorised/1162-projektas-nr-vp1-1-3-sadm-03-v-01-001-asmen-serganci-priklausomybes-nuo-psichoaktyvi-j-medziag-ligomis-psichologine-ir-socialine-reabilitacija
https://www.youtube.com/watch?v=Z68d6Xg_Oh0


 

 

 

 

 

 

 

Informaciją žiniasklaidai  

teikia: 

Jonas Žala  

tel. 8 706 68064 

Mob. tel. : 8 645 63051  

el. paštas: jonas.zala@ntakd.lt 

Kontaktai ir naudingos nuorodos 

Mus rasite 
 

Adresas: Šv. Stepono g. 27, LT-01312 Vilnius 

Tel. 8 706 68060, Faks. 8 706 68095 

El. paštas: ntakd@ntakd.lt 

www.ntakd.lt, http://visuomene.ntakd.lt 
 

https://www.facebook.com/ntakd 

Darbo laikas 

I- IV 8.00 - 17.00 val. 

V 8.00 - 15.45 val.  

Pietų pertrauka 12:00-12:45 

Primename, kad Naujienlaiškį taip pat galite rasti Departamento interneto svetainėje adresu http://www.ntakd.lt/

biuletenis. Jei norite pasiūlyti adresatą, kuriam ši informacija būtų naudinga ir įdomi, įrašykite jo elektroninio pašto 

adresą interneto svetainėje www.ntakd.lt , po užrašu – Naujienlaiškis. Jei norite atsisakyti šio Naujienlaiškio, 

rašykite el. paštu biuletenis@ntakd.lt. 

Departamentas visada laukia Jūsų nuomonės ir pasiūlymų dėl Naujienlaiškio turinio el. paštu biuletenis@ntakd.lt. 

Savo nuomonę taip pat galite išreikšti ir atsakydami į klausimus anketoje http://www.ntakd.lt/apklausa/. 

Naudingos nuorodos 
Sveikatos apsaugos ministerija — www.sam.lt 

Švietimo ir mokslo ministerija — www.smm.lt 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija — 
www.socmin.lt 

Aplinkos ministerija —www.am.lt 

Krašto apsaugos ministerija —www.kam.lt 

Lietuvos studentų sąjunga — www.lss.lt 

Vidaus reikalų ministerija — www.vrm.lt 

Žemės ūkio ministerija — www.zum.lt 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė — www.lrv.lt 

Užkrečiamų ligų ir AIDS centras — www.ulac.lt 

Lietuvos moksleivių parlamentas — www.lmp.lt  

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas — 
www.lsmuni.lt/ 

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalcija—
www.ntakk.lt 

Valstybinis psichikos sveikatos centras—www.vpsc.lt/ 

Higienos institutas — www.hi.lt 

Policjos departamentas — www.policija.lt  

Ugdymo plėtotės centras — www.upc.smm.lt 

Mokymosi programa internete – www.kaveikiavaikai.lt 

mailto:jonas.zala@ntakd.lt
mailto:ntakd@ntakd.lt
http://www.ntakd.lt
http://visuomene.ntakd.lt
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