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2022 m. ENNSC Europos narkotikų vartojimo 

paplitimo ataskaita

➢ Ką, remiantis naujausiais duomenimis, galima 

pasakyti apie narkotikų vartojimo tendencijas ir 

rinką?

➢ Kokių naujų pavojingų narkotikų atsiranda?

➢ Kokios medžiagos kelia didžiausią grėsmę 

sveikatai? 

➢ Ir kiti klausimai



Narkotikų vartojimas bent kartą gyvenime 

(15-64 m.)

29% 22,9% 34,9%

83,4 mln.

2021 m.

14,1% 7,0% 21,2%

33 mln. 50,5 mln.



Bent kartą gyvenime 

15-64 m.

Kanapių vartojimo paplitimas

Per paskutinius 12 mėn. 

15-34 m.

Per paskutinius 12 mėn. 

15-64 m.

27,3% 7,7% 15,5%

78,6 mln. 22,2 mln. 15,8 mln.

Bent kartą gyvenime 

15-64 m.

Per paskutinius 12 mėn. 

15-34 m.

Per paskutinius 12 mėn. 

15-64 m.

13,7% 4,3% 8,8%
2021 m.



Bent kartą gyvenime 

15-64 m.

Kokaino vartojimo paplitimas

Per paskutinius 12 mėn. 

15-34 m.

Per paskutinius 12 mėn. 

15-64 m.

5,0% 1,2% 2,2%

14,4 mln. 3,5 mln. 2,2 mln.

Bent kartą gyvenime 

15-64 m.

Per paskutinius 12 mėn. 

15-34 m.

Per paskutinius 12 mėn. 

15-64 m.

1,8% 0,6% 0,8%
2021 m.



Bent kartą gyvenime 

15-64 m.

MDMA vartojimo paplitimas

Per paskutinius 12 mėn. 

15-34 m.

Per paskutinius 12 mėn. 

15-64 m.

3,7% 0,9% 1,9%

10,6 mln. 2,6 mln. 1,9 mln.

Bent kartą gyvenime 

15-64 m.

Per paskutinius 12 mėn. 

15-34 m.

Per paskutinius 12 mėn. 

15-64 m.

1,8% 0,4% 0,8%
2021 m.



Per paskutinius 12 mėn. 

15-34 m.

Bent kartą gyvenime 

15-64 m.

Amfetaminų vartojimo paplitimas

Per paskutinius 12 mėn. 

15-34 m.

Per paskutinius 12 mėn. 

15-64 m.

3,1% 0,7% 1,4%

8,9 mln. 2 mln. 1,4 mln.

Bent kartą gyvenime 

15-64 m.

Per paskutinius 12 mėn. 

15-64 m.

1,4% 0,2% 0,6%
2021 m.



Heroino ir kitų opioidų vartojimas

28%

1,0 mln.

514 000

Pagrindinis vartojamas narkotikas, kurį 

nurodo apie 28% visų dėl priklausomybės 

nuo narkotikų vartojimo gydymo ES 

besikreipiančių asmenų

LT – 82%

Pirmą kartą gydymą pradėjusių asmenų, 

kurių pagrindinis vartojamas narkotikas –

heroinas, skaičiaus tendencijos

didelės rizikos grupei priskiriamų 

opioidų vartotojų

LT – apie 7,5 tūkst. (5-12 tūkst.) (2016 m.)

opioidų vartotojų buvo taikomas 

pakaitinis gydymas opioidais

LT – 701



Su narkotikų vartojimu susijusios užkrečiamosios ligos 2020 m.

ŽIV infekcijos, susijusios su švirkščiamųjų narkotikų 

vartojimu 2011-2020 m. (atvejų skaičius 1 mln. gyventojų)

2020 m. nauji ŽIV infekcijos atvejai, susiję 

su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu

20,9%

5,2%

LT

ES 563 / 10 783*

29 / 139

VHC antikūnų paplitimas tarp 

švirkščiamųjų narkotikų vartotojų

(15 šalių)

Nauji AIDS atvejai, susiję su švirkščiamųjų 

narkotikų vartojimu

8,6%ES 128 / 1 491*

* 2020 m. užregistruoti ŽIV infekcijos ar AIDS atvejai tarp tų, kurių užsikrėtimo būdas yra žinomas

13–86 %



Su narkotikų vartojimu susijusios mirtys 2020 m.

5 796 mirtys, susijusios su narkotikų vartojimu, ES 

+ Turkija ir Norvegija – 6434 mirtys

74%

74 proc. mirtinų perdozavimo

atvejų buvo susiję su opioidų 

vartojimu

LT – 50%

21% 79%

Amžiaus vidurkis ES – 41 m.
LT – 38 m.

9%

39%

45%

6%

<25 m.

25-39 m.

40-64 m.

>64 m.

LT – 47 mirties atvejai (2019 m. – 52)



Narkotikų pasiūlos ES 2010-2020 m. tendencijos

* Indeksuotos tendencijos atspindi santykinius pokyčius per 10 metų laikotarpį, tačiau neparodo faktinio kiekio. 2010 m. dydis prilyginamas 100 indekso punktų.

Kanapių derva:

kaina ir stiprumas

Džiovintos kanapės:

kaina ir stiprumas

Kokainas: 

kaina ir grynumas
Amfetaminas:

kaina ir grynumas

Heroinas:

kaina ir grynumas

MDMA: 

kaina ir MDMA kiekis



Karas Ukrainoje: neužtikrintumas dėl 

narkotikų situacijos Europoje

Paslaugų įvertinimas ir užtikrinimas

• Gydymo tęstinumas nuo narkotikų priklausomiems asmenims

• Vertimas, konsultavimas gimtąja kalba

• Apgyvendinimas

• Socialinė parama

Galimos reikšmingos pasekmės kontrabandos maršrutams 
ir narkotikų rinkai

Padėties stebėjimas, tinkamų politinių ir operatyvinių 
atsakomųjų priemonių parengimas 

Rinka

VartojimasPaslaugos

?



NTAKD veikla



NTAKD – Europos narkotikų ir narkomanijos 
informacinio tinklo Reitox nacionalinis centras 
Lietuvoje

2021 m. NTAKD taikyti inovatyvūs 

duomenų rinkimo metodai:

Nuotekų vandens analizė

Likučių švirkštuose analizė

Internetinė apklausa

REITOX TINKLO 
NARĖS



Departamentas tarptautinėje erdvėje

Europos sąjungos ankstyvojo perspėjimo
sistemos (angl. Early Warning System)
nacionalinis koordinatorius

Operatyviam naujai atsirandančių medžiagų
identifikavimui, įvertinimui ir kontrolės priemonių
numatymui

Greitas informacijos apie naujas medžiagas
gavimas ir perdavimas valstybėms narėms
bendradarbiaujant per Ankstyvojo perspėjimo
sistemą.

Europos Tarybos Pompidou grupės narys

Skatinimui valstybes nares kurti veiksmingą
politiką, ją sieti su praktika ir mokslu

Politikos formuotojų, specialistų ir mokslininkų
keitimasis informacija, idėjomis, gerąja praktika,
bendrų veiklų kūrimas, diegimas bei
koordinavimas nacionaliniu lygiu

Bendrojo Europos Komisijos registravimo portalo
EU-CEG nacionalinis duomenų gavėjas

Nesaugių tabako gaminių ir elektroninių
cigarečių pateikimo į Lietuvos rinką prevencijai

Tabako gaminių, elektroninių cigarečių ir jų
pildyklių gamintojų ir importuotojų pranešimų
teikimas apie Lietuvos rinkai ketinamus tiekti
gaminius

Europos Tarybos Narkotikų horizontaliosios darbo
grupės (angl. Horizontal working party on drugs,
HDG) narys

HDG yra pagrindinis ES kovos su narkotikais
politikos koordinatorius

Paklausos ir pasiūlos mažinimo klausimų
svarstymas, sprendimas, keitimasis informacija,
gerąja praktika bei teisės aktų derinimas

Lietuvos atstovai Jungtinių Tautų Narkotinių medžiagų
komisijoje ( angl. The Commission on Narcotic Drugs,
CND)

Komisija formuoja tarptautinę narkotikų kontrolės ir
narkomanijos prevencijos politiką, sprendžia dėl
medžiagų įtraukimo į Konvencijų narkotinių ir
psichotropinių medžiagų ir jų prekursorių sąrašus

Kas?

Kam?

Kaip?

Kas?

Kam?

Kaip?

Kas?

Kam?

Kaip?

Kas?

Kam?

Kaip?

Kas?

Kam?

Kaip? 2021 m. Lietuva buvo išrinkta CND

nare 2022-2025 metų kadencijai



NTAKD projektinė veikla

„Asmenų, priklausomų 
nuo psichoaktyviųjų 
medžiagų, socialinė 

integracija“

„Naloksono, skirto 
opioidų perdozavimo 
prevencijai, išdavimas 

žemo slenksčio paslaugų 
kabinetuose“

„Atsako priemonių, mažinančių 
narkotikų vartojimą laisvės atėmimo 

vietose esantiems asmenims ir 
buvusiems nuteistiesiems, 

formavimas, pasitelkiant duomenų 
analizę ir intervencijos programas“

Nuo 

2015 m.

Nuo 

2019 m.

Nuo 

2021 m.



Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 

prevencija

Prevencijos priemonių kokybės gerinimas

Ankstyvosios intervencijos programa

Prevencija internete

Edukacinė iniciatyva „Saugi erdvė“



Naujos psichoaktyviosios medžiagos

NTAKD – ES ankstyvojo perspėjimo sistemos

(Early Warning System) nacionalinis koordinatorius

NPS vartojimo paplitimas

GPS:

0,1 – 5,1 % EU

1,4 % LT 

ESPAD:

0,9 – 6,6% EU

5,6% LT



Naujų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas
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NPS svarstytos Komisijoje

NPS naujai įtrauktos į sąrašus

NPS jau kontroliuojamos pagal ankstesnius Sąrašų papildymus

NPS* rizikos vertinimas

Dėl:
• nuo 2011 m. taikomo generinio

principo įtraukiant NPS į 
Kontroliuojamus sąrašus;

• greito reagavimo ir NPS rizikos 
vertinimo;

• laiku pasiūlytų ir pritaikytų rinkos 
ribojimo priemonių NPS

2021 m. kontrolės priemonės 

buvo pritaikytos 94 % NPS, 

kurioms buvo atliktas rizikos 

vertinimas.

*NPS (angl. New psychoactive susbstances, NPS) –
naujos psichoaktyviosios medžiagos



Ačiū už

dėmesį!
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės 

departamentas


