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2.

Įvadas 

2020 m. pabaigoje Lietuvoje jau antrą 
kartą vyko mokyklinio amžiaus vaikų 
gyvensenos tyrimas. Pirmasis toks 
tyrimas atliktas 2016 m. Šie tyrimai 
atliekami vykdant Lietuvos Respubli-
kos sveikatos apsaugos ministro įsa-
kymą*, nurodantį savivaldybėse gy-
vensenos tyrimus atlikti periodiškai 
kas 4 metus. 

Mokinių gyvensenos tyrimai yra svarbus in-
formacijos šaltinis, leidžiantis ugdymo įstai-
gų atstovams, švietimo ir sveikatos srityse 
dirbantiems specialistams, politikams tiksliau 
identifikuoti mokinių sveikatos problemas, 
gyvensenos ypatybes, elgseną, nustatyti įvai-
rius, su sveikata susijusius, ypatumus, stebė-
ti tendencijas, efektyviau numatyti sveikatos 
politikos prioritetus ir planuoti tikslines atsako 
priemones.  

Šioje tyrimo ataskaitoje pateikiami apibendrinti 
2020 m. Vilniaus rajono mokyklinio amžiaus 5, 
7 ir 9 klasių mokinių apklausos rezultatai – pa-
gal galimybes jie lyginami su 2016 m. duome-
nimis, Lietuvos vidurkiais, analizuojami pagal 
lytį ar amžiaus grupes, paaiškinama kiekvieno 
rodiklio svarba. Tyrimo metodika aprašoma ir 
rodiklių suvestinė pateikiama ataskaitos pa-
baigoje (žr. 1 ir 2 priedus).  

Itin džiugu, kad 2020 m. tyrimo klausimynas 
papildytas naujomis temomis, kas suteikia ga-
limybę išsamiau pažvelgti į tokias itin jautrius 
aspektus kaip savo kūno vertinimas, saugumas 
namų ar mokyklos aplinkoje, patyčios sociali-
nėje erdvėje ir kt.   

*Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos 
stebėsenos nuostatų patvirtinimo“. 

2020 m. tyrimo rezultatai atskleidė, kad per 
pastaruosius 4 metus Vilniaus rajone padau-
gėjo mokinių, aktyviai leidžiančių laisvalaikį, 
besirūpinančių savo burnos higiena. Suma-
žėjo patyčias patiriančių bei besityčiojančių 
mokinių skaičius, sumažėjo rūkiusių elektro-
nines cigaretes mokinių dalis ir beveik per 
pusę sumažėjo tabako per pastarąjį mėnesį 
rūkiusių mokinių dalis. Šiek tiek neramu, kad 
taip pat mažėjo ir laimingais besijaučiančių, 
gerai savo sveikatą vertinančių moksleivių, 
daugiau mokinių nurodė bent kartą gyvenime 
vartojusių kanapes. Negalima atmesti, kad 
prie tokių tendencijų galbūt prisidėjo ir tai, jog 
šis tyrimas buvo atliekamas COVID-19 pan-
demijos metu, kai netrūko pokyčių ir emoci-
nių iššūkių, o jaunuoliams taip pat būdinga 
ir didesnė rizikinga elgsena, tačiau į minėtus 
aspektus itin svarbu atkreipti dėmesį planuo-
jant prevencines priemones, ugdant mokinių 
sveikatos įgūdžius.  

Dėkojame tyrimui atrinktų Vilniaus rajono 
ugdymo įstaigų administracijoms, ugdymo 
įstaigose dirbantiems visuomenės sveikatos 
specialistams už didelį indėlį organizuojant 
apklausos procesą. Nuoširdus ačiū moki-
niams, pildžiusiems apklausos anketą!



1.1. Laimingumas

1. Laimingumas, sveikatos 
ir išvaizdos vertinimas

Laimingumas – subjektyvus rodiklis, parodantis, kaip mokinys jaučiasi galvodamas apie dabartinį savo gyvenimą. Tai 
vienas svarbiausių psichikos sveikatos rodiklių. Laimingumas yra siejamas su geresne emocine savijauta, didesniu 
atsparumu stresui, geresniais tarpusavio santykiais, todėl šis rodiklis taip pat yra vertinamas kaip vienas svarbiausių 
paauglių emocinės savijautos ir gyvenimo kokybės indikatorių.1,2,3

APIBENDRINIMAS

• Vilniaus rajone ir Lietuvoje 2020 m. vaikų, kurie nurodė, jog jautėsi laimingi ir labai laimingi, dalis beveik nesiskyrė 
(1 pav.).
• Laimingi ir labai laimingi jautėsi vidutiniškai 3 iš 4 Vilniaus rajono mokinių (2 pav.).
• Laimingai ar labai laimingai besijaučiančių berniukų ir mergaičių dalys buvo panašios (3a pav.).
• 5-tos klasės mokiniai, palyginus su 7-tos ir 9-tos klasės mokiniais, dažniau nurodė, kad jautėsi laimingi ir labai 
laimingi (3b pav.). 
• Lyginant 2016 m. ir 2020 m. duomenis, 2020 m. vaikų, kurie jaučiasi labai laimingi arba pakankamai laimingi gal-
vodami apie savo dabartinį gyvenimą, dalis sumažėjo visose klasių grupėse. Daugiausia – 19 proc. sumažėjo tarp 
7-tos klasės mokinių (3b pav.).

Vilniaus rajonas, 
2020 m. duomenys

3.

1 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie jaučiasi labai 
laimingi arba pakankamai laimingi, dalies palygini-
mas Lietuvoje ir Vilniaus rajone (proc.).

3 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie jaučiasi labai laimingi arba pakankamai laimingi, pasiskirstymas pagal 
a) klases ir lytį (proc.) b) pagal klases 2016 ir 2020 m. (proc.)

2 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų pasiskirstymas pa-
gal tai, kaip jie jaučiasi galvodami apie savo dabartinį 
gyvenimą (proc.)

a) b)

1 Kobau R., Seligman E.P.M., Peterson C., Diener E., Zack M.M., Chapman D., Thompson W. Mental health promotion in public health: perspectives and 
strategies from positive psychology. AJPH. 2011; 101(8): e1 - e9. 
2 OECD. Life satisfaction. 
3 Ortiz-Ospina, E., Roser M. Happiness and life satisfaction. 2017

Lietuva Vilniaus rajonas

73,2 73,0



APIBENDRINIMAS

• Vilniaus rajone 2020 m. vaikų, kurie savo sveikatą vertino teigiamai, dalis beveik nesiskyrė nuo Lietuvos rodiklių 
(4 pav.).
• 4 iš 5 Vilniaus rajono mokinių savo sveikatą vertino kaip gerą ir labai gerą (5 pav.).
• Šiek tiek didesnė dalis berniukų nei mergaičių savo sveikatą vertino kaip gerą ir labai gerą – didžiausias skirtumas 
išryškėjo tarp 9-tos klasės mokinių, net 18 proc. daugiau berniukų (6a pav.).
• Vilniaus rajone 2020 m. geriausiai savo sveikatą vertino 5-tų klasių mokiniai (6b pav.).
• 2020 m., lyginant su 2016 m., pozityviai savo sveikatą vertinančių vaikų dalis sumažėjo visose klasių grupėse (6b 
pav.).

Subjektyvus sveikatos vertinimas – tai žmogaus jausmai apie savo bendrą savijautą, todėl šis rodiklis gali iš dalies 
duoti supratimo apie žmogaus fizinę sveikatos būklę. Svarbu tai, kad jauname amžiuje toks vertinimas gali progno-
zuoti žmogaus savijautą suaugusiame amžiuje, leidžia identifikuoti somatinių sutrikimų paplitimą ir yra svarbus 
indikatorius kitų sveikatos ir gyvensenos veiksnių kontekste.4,5

4.

4 Šmigelskas K., Lukoševičiūtė J., Slapšinskaitė A., Vaičiūnas T., Bulotaitė J., Žemaitytė M., Šalčiūnaitė L., Zaborskis A. Lietuvos moksleivių gyvensena ir 
sveikata: 2018 m. situacija ir tendencijos. HBSC tyrimas. Kaunas: LSMU; 2019. p. 25.
5 Lukoševičiūtė J., Šmigelskas K. Paauglių sveikatos ir gerovės vertinimas savistabos metodais: literatūros apžvalga. Medical Sciences. 2020; 8(19): 21-34.

4 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie savo sveika-
tą vertina kaip labai gerą ar gerą, dalies palyginimas 
Lietuvoje ir Vilniaus rajone (proc.).

6 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie savo sveikatą vertina kaip labai gerą ar gerą, pasiskirstymas pagal a) 
klases ir lytį (proc.) b) klases 2016 ir 2020 m. (proc.)

5 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų pasiskirstymas pa-
gal tai, kaip jie vertina savo sveikatą (proc.)

a) b)

Vilniaus rajonas, 
2020 m. duomenys

Lietuva Vilniaus rajonas

79,8 78,9

Labai gera

Gera

Nei gera, nei bloga

Patenkinama

Bloga

36,2

42,6

16,6

3,7
0,9

1.2. Subjektyvus sveikatos vertinimas



APIBENDRINIMAS

• Vilniaus rajone ir Lietuvoje 2020 m. savo išvaizda patenkintų mokinių dalys buvo labai panašios (7 pav.).
• Savo išvaizda patenkinti 2 iš 5 Vilniaus rajono mokinių (8 pav.).
• Mergaitės buvo mažiau patenkintos savo išvaizda nei berniukai, skirtumai didėja vyresniame amžiuje ir 9-toje 
klasėje net 22 proc. mažiau mergaičių lyginant su berniukais buvo patenkintos savo išvaizda (9 pav.)
• 5-tos klasės mokiniai buvo labiausiai patenkinti savo išvaizda (9 pav.).

Paauglystėje vyksta intensyvūs brendimo procesai, kūnas keičiasi labai greitai. Socialinėje aplinkoje, visuomenės 
informavimo priemonėse aptinkama daug kūnui keliamų reikalavimų, grožio idealų, klišių. Atlikti tyrimai rodo, kad 
savo kūnu nepatenkinti paaugliai prasčiau vertina save ir savo sveikatą, dažniau patiria depresiją, yra mažiau fiziškai 
aktyvūs, imasi sveikatai žalingų svorio kontrolės būdų, jiems kyla didesnė valgymo sutrikimų rizika, todėl paauglio 
santykis su savo kūnu yra labai svarbus rodiklis.6,7

5.

6 Jankauskienė R., Bacevičienė M. Body Image Concerns and Body Weight Overestimation Do Not Promote Healthy Behaviour: Evidence from Adolescents in 
Lithuania. IJERPH. 2019; 16(5): 864.
7 Štefanova E., Bakalar P. Eating-Disordered Behaviour in Adolescents: Associations with Body Image, Body Composition and Physical Activity. IJERPH. 
2020; 17(18): 6665.  
*Šis rodiklis nebuvo matuotas 2016 m., todėl nėra galimybės palyginti su 2020 m. duomenimis.

7 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie yra patenkinti 
savo išvaizda, dalies palyginimas Lietuvoje ir Vilniaus 
rajone (proc.).

9 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie yra patenkinti savo išvaizda, pasiskirstymas pagal klases ir lytį (proc.)*

8 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų pasiskirstymas pa-
gal tai, kaip jie vertina savo kūną (proc.)

Vilniaus rajonas, 
2020 m. duomenys

Lietuva Vilniaus rajonas

40,8 38,0

1.3. Savo kūno vertinimas



6.

1 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie 5 ar daugiau 
dienų mankštinasi ar sportuoja bent 60 min. (su fizi-
nio ugdymo pamokomis), dalies palyginimas Lietu-
voje ir Vilniaus rajone (proc.).

3 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie 5 ar daugiau dienų mankštinasi ar sportuoja bent 60 min. (su fizinio 
ugdymo pamokomis), pasiskirstymas a) pagal klases (proc.) b) pagal klases ir lytį (proc.)*

2 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų pasiskirstymas pa-
gal tai, kiek jie per savaitę užsiima fizine veikla, trun-
kančia bent 60 min. (su fizinio ugdymo pamokomis) 
(proc.)

2.1. Fizinis aktyvumas

2. Sveikatos elgsena

8 WHO. Physical Activity. 2020 lapkričio 26 d.
9 Janssen I., LeBlanc G.A. Systematic review of the health benefits pf physical activity and fitness in school-aged children and youth. IJBNPA. 2010; 7:40.
*Šis rodiklis 2016 m. buvo matuotas taikant kitą matavimo metodiką, todėl nėra galimybės palyginti su 2020 m. duomenimi

2.1.1. Bendras fizinis aktyvumas

Fizinis aktyvumas yra vienas pagrindinių sveikos gyvensenos rodiklių. Tyrimai rodo, kad reguliarus fizinis aktyvu-
mas turi teigiamą poveikį ne tik paauglių fizinei, psichikos ir socialinei sveikatai, bet ir jų akademiniams pasieki-
mams. Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) rekomenduoja, kad 5–17 metų vaikai turėtų kasdien užsiimti bent 60 
min. vidutinio ar didelio intensyvumo fizine veikla, tačiau, Mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos tyrimo 
HBSC (angl. Health Behaviour in School-Aged Children) 2017–2018 m. duomenimis, tik mažiau nei 1 iš 5 Europos 
paauglių atitinka PSO rekomendacijas. Šiame tyrime matuotas fizinio aktyvumo rodiklis apima fizinę veiklą greitai 
judant, bėgiojant, mankštinantis, sportuojant ar atliekant ūkio darbus.8,9

Vilniaus rajonas, 
2020 m. duomenys

Lietuva Vilniaus rajonas

38,1 37,0

a) b)

Vilniaus rajonas, 
2020 m. duomenys



2.1.2. Fizinis aktyvumas laisvalaikiu

7.

4 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie kasdien ne 
pamokų metu mankštinasi ar sportuoja bent 60 min., 
dalies palyginimas Lietuvoje ir Vilniaus rajone (proc.).

6 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie kasdien ne pamokų metu mankštinasi ar sportuoja bent 60 min., 
pasiskirstymas pagal a) klases ir lytį (proc.) b) klases 2016 m. ir 2020 m. (proc.)

5 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų pasiskirstymas pa-
gal tai, kiek dažnai jie ne pamokų metu, laisvalaikiu 
mankštinasi ir sportuoja bent 60 min. (proc.)

APIBENDRINIMAS

Fizinis aktyvumas dienos eigoje:

• Vilniaus rajone 2020 m. fiziškai aktyvių 5 dienas per savaitę mokinių dalis buvo panaši kaip ir Lietuvoje (1 pav.).
• Vilniaus rajone fiziškai aktyvūs bent 60 min. per dieną 5 ar daugiau dienų per savaitę (kartu su fizinio lavinimo 
pamokomis) buvo vidutiniškai kas trečias mokinys (2 pav.).
• Daugiausiai fiziškai aktyvių mokinių Vilniaus rajone buvo tarp 7-tokų (3a pav.).
• Šiek tiek didesnė dalis berniukų nei mergaičių buvo fiziškai aktyvūs bent valandą per dieną 5 ar daugiau dienų 
per savaitę. Skirtumas ryškiausias tarp 5-tos klasės mokinių, 12 proc. daugiau berniukų nei mergaičių buvo fiziškai 
aktyvūs (3b pav.).

Fizinis aktyvumas laisvalaikiu:

• Vilniaus rajone 2020 m. kasdien laisvalaikiu fiziškai aktyvių mokinių dalis buvo beveik tokia pati kaip ir Lietuvoje 
(4 pav.).
• Vilniaus rajone kasdien laisvalaikiu bent 60 min. sportavo kas dešimtas mokinys (5 pav.).
• Berniukai po pamokų buvo aktyvesni nei mergaitės – šis skirtumas ypatingai ryškus tarp 5-tokų, kur kasdien 
fiziškai aktyvių berniukų dalis buvo dvigubai didesnė nei mergaičių (6a pav.).
• Didėjant amžiui, šiek tiek mažėjo kasdien laisvalaikiu fiziškai aktyvių vaikų dalis (6b pav.).
• Lyginant 2020 m. su 2016 m., kasdien laisvalaikiu fiziškai aktyvių mokinių dalys padidėjo tiek bendrai, tiek visose 
tirtose klasių grupėse (6b pav.).

Vilniaus rajonas, 
2020 m. duomenys

Lietuva Vilniaus rajonas

13,6 13,2

a) b)



APIBENDRINIMAS

• 2020 m. darbo dienomis apie 3 valandas prie išmaniųjų ekranų praleido vidutiniškai 4 iš 10 Vilniaus rajono mokinių, 
savaitgaliais – daugiau nei pusė (7 pav.).
• Vertinant pagal lytį, panaši berniukų ir mergaičių dalis prie išmaniųjų ekranų praleidžia apie 3 valandas per dieną. 
Tačiau beveik 14 proc. didesnė mergaičių nei berniukų dalis 9-toje klasėje praleido 3 valandas per dieną prie išmaniųjų 
ekranų (8 pav.).
• Kuo vyresnėje klasėje mokosi Vilniaus rajono mokiniai – tuo didesnė jų dalis prie ekranų praleidžia apie 3 valandas per 
dieną (8 pav.).

2.1.3. Pasyvus laisvalaikis

Pasyvus laisvalaikio leidimo būdas šiame tyrime apibrėžiamas kaip laikas, praleidžiamas prie ekranų – televizoriaus, 
planšetės, išmaniojo telefono ir panašiai. Mokslinių tyrimų duomenimis, daugiau laiko prie ekranų praleidžiantiems 
jaunuoliams sunkiau valdyti savo emocijas, išlikti ramiems, pabaigti pradėtus darbus, susirasti draugų ar domėtis 
aplinka. Daug laiko prie ekranų praleidžiantys paaugliai dažniau suserga depresija ir nerimo sutrikimais, taip pat di-
dėja nutukimo ir nesveikos mitybos rizika dėl pasyvaus laisvalaikio leidimo būdo.10,11 

8.

10 Twenge M.J., Campbell W.K. Associations between screen time and lower psychological well-being among children and adolescents: evidence from 
population-based study. PMR. 2018; 12: 271-283. 
11 Parent J., Sanders W., Forehand R. Youth screen time and behavioral health problems: the role of sleep duration and disturbances. JDBP. 2017; 37(4): 277-284. 
*Šis rodiklis 2016 m. buvo matuotas taikant kitą matavimo metodiką, todėl nėra galimybės palyginti su 2020 m. duomenimis. 
°Nėra galimybės palyginti Vilniaus rajono ir Lietuvos duomenų.

7 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų pasiskirstymas pagal tai, kiek vidutiniškai laiko jie praleidžia prie ekranų, darbo 
dienomis ir savaitgalį (proc.)

8 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie vidutiniškai apie 3 valandas per dieną praleidžia prie ekranų, pasis-
kirstymas pagal klases ir lytį (proc.)*°

Vilniaus rajonas, 
2020 m. duomenys



9.

9 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kasdien valgančių 
pusryčius, dalies palyginimas Lietuvoje ir Vilniaus 
rajone (proc.).

11 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kasdien valgančių pusryčius, pasiskirstymas pagal a) klases ir lytį b) klases 
2016 m. ir 2020 m. (proc.)

10 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų pasiskirstymas pagal tai, kiek vidutiniškai dienų per savaitę jie pusryčiauja (ne 
tik išgeria arbatos, sulčių ar kt.) a) darbo dienomis (proc.) b) savaitgaliais (proc.)

2.2. Mitybos įpročiai

12 Szajewska H., Ruszczynski M. Systematic review demonstrating that breakfast consumption influences body weight outcomes in children and adolescents in 
Europe. CRFSN. 2010; 50(2): 113-9.

2.2.1. Pusryčiavimas

Viena pagrindinių sveikos ir subalansuotos mitybos su-
dedamųjų dalių – pusryčiai. Kasdienis visavertis pusry-
čiavimas mažina poreikį užkandžiauti ir mažos maistinės 
vertės produktų suvartojimą. Pusryčių praleidimas gali 
neigiamai paveikti moksleivių darbingumą mokykloje, 
jiems gali būti sudėtingiau įsiminti naują informaciją ir 
sukaupti dėmesį pamokų metu.12

APIBENDRINIMAS

• 2020 m. Vilniaus rajone kasdien pusryčiaujančių mokinių dalis buvo panaši kaip ir Lietuvoje (9 pav.).
• Kasdien darbo dienomis pusryčiavo vidutiniškai kas antras mokyklinio amžiaus Vilniaus rajono mokinys (10a pav.).
• Didesnė dalis mokinių kasdien pusryčiavo savaitgaliais (78,8 proc.) negu darbo dienomis (53 proc.) (10a, 10b 
pav.).
• Kasdien pusryčiavo tik šiek tiek didesnė dalis Vilniaus rajono berniukų nei mergaičių (11a pav.).
• Devintokų, kurie kasdien pusryčiavo 2020 m., dalis buvo reikšmingai mažesnė nei kitų klasių mokinių (11b pav.).
• Lyginant 2016 m. ir 2020 m., Vilniaus rajone kasdien pusryčiaujančių dalis sumažėjo visose klasių grupėse, 
išskyrus 5-tą (11b pav.).

a)

a)

b)

b)

Vilniaus rajonas, 
2020 m. duomenys

Lietuva Vilniaus rajonas

45,5 47,0



2.2.2. Maisto produktų ir gėrimų vartojimas

Tinkama ir subalansuota mityba (valgant visavertį maistą, kasdien papildytą vaisiais ir daržovėmis, vengiant pridėtinio 
cukraus ir gausiai perdirbtų, greitojo maisto produktų) yra būtina norint užtikrinti tiek normalią vaikų ir paauglių rai-
dą, tiek gerą sveikatos būklę. Tinkamai maitinantis sumažėja rizika atsirasti cukriniam diabetui, kraujotakos sistemos 
ligoms. Tinkama mityba turi įtakos ir emocinei savijautai. HBSC 2017–2018 m. atlikto tyrimo duomenimis, dauguma 
Europos paauglių nesilaiko dabartinių mitybos rekomendacijų.13, 14, 15

2.2.3. Vaisių valgymas

Vaisiai (kaip ir daržovės) sudaro maisto pasirinkimo pi-
ramidės pagrindą – svarbiausią rekomenduojamų di-
desnės biologinės vertės maisto produktų dalį. HBSC 
tyrimo Europoje 2017–2018 m. duomenimis, vaisius 
kasdien valgė 39 proc. apklaustų 13-mečių. Panaši 
situacija ir Vilniaus rajone - 38,2 proc. 7-tokų vaisius 
valgė kasdien.

10.

13 Šmigelskas K., Lukoševičiūtė J., Slapšinskaitė A., Vaičiūnas T., Bulotaitė J., Žemaitytė M., Šalčiūnaitė L., Zaborskis A. Lietuvos moksleivių gyvensena ir sveikata: 
2018 m. situacija ir tendencijos. HBSC tyrimas. Kaunas: LSMU; 2019. p. 25.
14 WHO. Healthy diet. 2020 Balandžio 29 d. 
15 Wu Y.X., Zhuang L.H., Li W., Guo W.H., Zhang H.J., Zhao K.Y., Hu W.J., Luo S., Ohinmaa A., Vuegelers J.P. The influence of diet quality and dietary behavior on 
health-related quality of life in the general population of children and adolescents: a systematic review and meta-analysis. QLR. 2019; 28(8): 1989-2015.

12 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų pasiskirstymas pagal tai, kaip dažnai jie vartoja sveikatai palankius ir nepalan-
kius maisto produktus (proc.)

13 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą 
per dieną valgo vaisius (neskaitant sulčių), dalies 
palyginimas Lietuvoje ir Vilniaus rajone (proc.).

Vilniaus rajonas, 
2020 m. duomenys

Lietuva Vilniaus rajonas

34,7 39,0



11.

APIBENDRINIMAS

• Maždaug ketvirtadalis Vilniaus rajono mokinių nurodė, kad vaisus 2020 m. vartojo 2–4 kartus per savaitę (12 pav.).
• Vaisius kasdien valgė vidutiniškai 4 iš dešimties Vilniaus rajono mokinių (12 pav.).
• Vilniaus rajone, lyginant su Lietuva, kasdien vartojančių vaisius dalis buvo nežymiai didesnė (13 pav.).
• Vaisius bent kartą per dieną valgė didesnė dalis mergaičių negu berniukų, skirtumas ypač ryškus tarp 7-tos klasės 
mokinių, kur dvigubai mažesnė dalis berniukų vaisius vartojo kasdien (14a pav.).
• Kuo vyresnėje klasėje mokėsi Vilniaus rajono mokiniai, tuo mažesnė jų dalis kasdien valgė vaisius (14b pav.).
• Lyginant 2016 m. ir 2020 m., kasdien valgančių vaisius dalys visose klasių grupėse sumažėjo (14b pav.).

15 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą 
per dieną valgo daržoves (neskaitant bulvių), dalies 
palyginimas Lietuvoje ir Vilniaus rajone (proc.)

16 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą per dieną valgo daržoves (neskaitant bulvių), pasiskirstymas 
pagal a) klases ir lytį (proc.) b) klases 2016 ir 2020 m. (proc.)

2.2.4. Daržovių valgymas

Daržovės yra būtinos kiekvienos dienos racione, nes 
jose gausu skaidulų, vitaminų ir mineralų. Kiekvieną 
dieną rekomenduojama suvalgyti mažiausiai 250 g 
įvairių daržovių (išskyrus bulves). Pagrindiniuose pa-
tiekaluose daržovės turėtų užimti pusę mūsų lėkštės. 
HBSC tyrimo 2017–2018 m. duomenimis, Europoje 
daržoves kasdien valgė 38 proc. apklaustų 13-mečių, 
Vilniaus rajone kasdien daržoves valgančiųjų 7-tokų 
sudarė 38,2 proc.

14 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą per dieną valgo vaisius (neskaitant sulčių), pasiskirstymas 
pagal a) klases ir lytį (proc.) b) klases 2016 ir 2020 m. (proc.)

a)

a)

b)

b)

Vilniaus rajonas, 
2020 m. duomenys

Lietuva Vilniaus rajonas

32,3 34,8



16. WHO. WHO calls on countries to reduce sugars intake among adults and children. 2015 kovo 4 d. 
*Šis rodiklis nebuvo matuotas 2016 m., todėl nėra galimybės palyginti su 2020 m. duomenimis.
17. WHO. Reducing consumption of sugar-sweetened beverages to reduce the risk of childhood overweight and obesity. 2014 rugsėjis.

APIBENDRINIMAS

• 2020 m. trečdalis Vilniaus rajono mokinių nurodė, kad saldumynus 2020 m. vartojo 2–4 kartus per savaitę (12 pav.).
• Saldumynus kasdien vartojo vidutiniškai kas penktas mokinys (12 pav.).
• Šiek tiek didesnė dalis Vilniaus rajono mokinių lyginant su Lietuvos mokiniais kasdien valgė saldumynus (17 pav.).
• Nustatyta, kad didesnė dalis mergaičių nei berniukų kasdien vartojo saldumynus – šis skirtumas ypač ryškus vyres-
nėse klasėse. 9-toje klasėje net 20 proc. daugiau mergaičių lyginant su berniukais valgė saldumynus kasdien (18 pav.).

12.

2.2.5. Saldumynų valgymas

Saldumynai – mažos maistinės vertės maisto produktai, gausūs angliavandenių. Reguliariai piktnaudžiaujant saldumy-
nais, gali išsivystyti nutukimas ir medžiagų apykaitos sutrikimai. Saldumynuose esantis pridėtinis cukrus kenkia dan-
tims. HBSC 2017–2018 m. duomenimis, Europoje kasdien saldumynus valgė kas ketvirtas trylikametis, Vilniaus rajone 
beveik kas penktas 7-tos klasės mokinys.16

2.2.6. Gazuotų saldžiųjų gėrimų vartojimas

Gazuoti saldieji gėrimai yra nerekomenduotini maisto produktai, nes kenkia sveikatai, skatina antsvorio augimą ir yra 
vienas iš veiksnių, lemiančių vaikų nutukimą visame pasaulyje. Saldieji gėrimai turi mažai maistinės vertės ir daug 
pridėtinio cukraus, kuris neigiamai veikia dantų emalį, kepenis, didina cukrinio diabeto atsiradimo riziką. HBSC tyrimo 
2017–2018 m. duomenimis, nealkoholinius saldžiuosius gėrimus Europoje kasdien vartojo 17 proc. 13-mečių, palyginus 
Vilniaus rajone tik 9,1 proc. 7-tokų.17

APIBENDRINIMAS

• Maždaug ketvirtadalis Vilniaus rajono mokinių nurodė, kad daržoves 2020 m. vartojo 2–4 kartus per savaitę (12 pav.).
• Bent kartą per dieną daržoves (neskaitant bulvių) valgė vidutiniškai kas trečias mokyklinio amžiaus Vilniaus rajono 
vaikas (12 pav.).
• Vilniaus rajone mokinių, kurie kasdien valgo daržoves dalis buvo nežymiai didesnė nei Lietuvoje (15 pav.).
• Daržoves bent kartą per dieną valgė didesnė dalis mergaičių nei berniukų, šis skirtumas matomas tarp visų analizuotų 
klasių mokinių. Tarp 7-tos ir 9-tos klasės mokinių beveik dvigubai daugiau mergaičių lyginant su berniukais valgė dar-
žoves kasdien (16a pav.).
• Vilniaus rajone 2020 m., lyginant su 2016 m., kasdien valgančių daržoves dalis sumažėjo visose klasių grupėse, išsky-
rus 7-tą klasę (16b pav.).

17 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą 
per dieną valgo saldumynus, dalies palyginimas Lie-
tuvoje ir Vilniaus rajone (proc.)

18 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą 
per dieną valgo saldumynus, pasiskirstymas pagal 
klases ir lytį (proc.)*

Vilniaus rajonas, 
2020 m. duomenys

Lietuva Vilniaus rajonas

17,4 19,1



*Šis rodiklis nebuvo matuotas 2016 m., todėl nėra galimybės palyginti su 2020 m. duomenimis.
18. WHO. Energy drinks cause concern for health of young people. 2014 spalio 14 d.
19. VMVT. Energinis gėrimas. 2015 rugsėjo 21 d.
**Šis rodiklis nebuvo matuotas 2016 m., todėl nėra galimybės palyginti su 2020 m. duomenimis.

APIBENDRINIMAS

• 2020 m. maždaug trečdalis Vilniaus rajono mokinių nurodė, kad gazuotus saldžius gėrimus vartojo rečiau nei 
kartą per savaitę (12 pav.).
• Gazuotus saldžiuosius gėrimus kasdien gėrė vidutiniškai kas 10-tas Vilniaus rajono mokinys (12 pav.).
• Lyginant Vilniaus rajoną ir Lietuvą, beveik tokia pati dalis mokinių kasdien vartojo gazuotus saldžiuosius gėrimus 
(19 pav.).
• Du kartus daugiau 9-tos klasės mergaičių nei berniukų saldžiuosius gazuotus gėrimus vartojo kasdien (20 pav.).
• Vilniaus rajone buvo kiek didesnė dalis 5-tos klasės mokinių, kurie kasdien vartojo saldžiuosius gazuotus gėrimus 
(20 pav.).

13.

2.2.7. Energinių gėrimų vartojimas

Energinis gėrimas – nealkoholinis gėrimas, kuriame yra daugiau kaip 150 mg/l kofeino arba ir kitų centrinę nervų 
sistemą stimuliuojančių medžiagų. Tyrimuose pateikti duomenys rodo, kad energinių gėrimų vartojimas yra poten-
cialiai žalingas dėl papildomo širdies darbo krūvio ir sumažėjusio smegenų kraujotakos greičio. Per didelis kofeino 
suvartojimas lemia antsvorį, nuolatinio nerimo, nuovargio atsiradimą, širdies ir kraujagyslių sistemos pokyčius, 
ilgalaikę nemigą, emocinius ir priklausomybių sutrikimus.18, 19

19 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą 
per dieną geria gazuotus saldžiuosius gėrimus, da-
lies palyginimas Lietuvoje ir Vilniaus rajone (proc.).

21 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą 
per savaitę geria energinius gėrimus, dalies palygi-
nimas Lietuvoje ir Vilniaus rajone (proc.).

20 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kar-
tą per dieną geria gazuotus saldžiuosius gėrimus, 
pasiskirstymas pagal klases ir lytį (proc.)*

22 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą 
per savaitę geria energinius gėrimus, pasiskirstymas 
pagal klases ir lytį (proc.)**

Vilniaus rajonas, 
2020 m. duomenys

Lietuva Vilniaus rajonas

10,6 10,2

Lietuva Vilniaus rajonas

16,9 10,5



20. WHO. Salt reduction. 2020 Balandžio 29 d. 
*Šis rodiklis nebuvo matuotas 2016 m., todėl nėra galimybės palyginti su 2020 m. duomenimis.

APIBENDRINIMAS

• Lyginant Vilniaus rajono ir Lietuvos 2020 m. duomenis matyti, kad nežymiai didesnė Vilniaus rajono mokinių dalis 
papildomai nededa druskos į paruoštą maistą (23 pav.).
• 3 iš 5 Vilniaus rajono mokinių yra linkę papildomai įsidėti druskos į jau paruoštą maistą (24 pav.).
• Vilniaus rajone daugiau berniukų nei mergaičių papildomai nededa druskos į jau paruoštą maistą. Ryškiausias skir-
tumas buvo tarp 7-tos klasės mokinių, net 13 proc. mažiau mergaičių nededa papildomai druskos į paruoštą maistą 
lyginant su berniukais (25 pav.).
• Šiek tiek didesnė 5-tos klasės mokinių, kurie papildomai nededa druskos į paruoštą maistą, dalis lyginant su kitomis 
klasėmis (25 pav.).

14.

2.2.8. Druskos vartojimas

Druska mityboje atsiranda dažniausiai iš perdirbtų 
maisto produktų (iš anksto paruoštų patiekalų, kum-
pių, sūdytų užkandžių ir kt.), kurie turi daug druskos 
savo sudėtyje arba yra dažnai valgomi ir galų gale 
sudaro didelius suvartotos druskos kiekius. Taip pat 
druska pridedama gamybos metu, pavyzdžiui, su sul-
tinio kubeliais ar užbarstoma jau pagaminus. Druska 
yra pagrindinis natrio šaltinis, tačiau PSO teigia, kad 
per didelis natrio suvartojimas gali padidinti širdies ir 
kraujagyslių ligų riziką. PSO rekomenduoja suaugu-
siesiems suvartoti ne daugiau negu 5 g druskos per 
dieną (mažiau negu arbatinį šaukštelį).20

APIBENDRINIMAS

• 2020 m. didžioji dauguma (76 proc.) Vilniaus rajono mokinių nurodė, kad energinių gėrimų 2020 m. išvis nevartojo 
(12 pav.).
• Energinius gėrimus bent kartą per savaitę gėrė kas dešimtas Vilniaus rajono mokinys (12 pav.).
• Vilniaus rajono mokinių kurie bent kartą per savaitę gėrė energinius gėrimus dalis buvo kiek mažesnė nei Lietuvoje 
(21 pav.).
• Mergaičių ir berniukų, vartojančių energinius gėrimus kartą per savaitę, dalys beveik nesiskyrė (22 pav.).
• Ženkliai didesnė dalis 9-tos klasės mokinių, lyginant su kitomis klasėmis, energinius gėrimus vartojo kartą per savaitę 
(22 pav.).

23 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie papildomai 
nededa druskos į paruoštą maistą, dalies palygini-
mas Lietuvoje ir Vilniaus rajone (proc.)

24 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų pasiskirstymas, 
pagal tai, ar jie papildomai deda druskos į paruoštą 
maistą (proc.)

25 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie papildomai 
nededa druskos į paruoštą maistą, pasiskirstymas 
pagal klases ir lytį (proc.)*

Vilniaus rajonas, 
2020 m. duomenys

Lietuva Vilniaus rajonas

36,7 40,3



15.

26 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie valosi dantis 
šepetėliu ir pasta 2 ir daugiau kartų per dieną, dalies 
palyginimas Lietuvoje ir Vilniaus rajone (proc.)

28 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie valosi dantis šepetėliu ir pasta 2 ir daugiau kartų per dieną, pasiskirsty-
mas pagal a) klases ir lytį (proc.) b) klases 2016 m. ir 2020 m. (proc.)

27 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų pasiskirstymas 
pagal tai, kaip dažnai jie valosi dantis šepetėliu ir 
pasta (proc.)

2.3. Burnos higiena

21. WHO. Oral Health. 2020 kovo 25 d.

Norint palaikyti gerą burnos sveikatą būtina valytis dantis kasdien ryte ir vakare po 2–3 minutes. Tokiu būdu kontro-
liuojamas burnoje esančių bakterijų, kurios sukelia dantų ir dantenų ligas, kiekis. Prasta burnos sveikata gali pabloginti 
mūsų gyvenimo kokybę, sukelti rimtesnes infekcijas, paveikti mūsų kalbą, pakenkti valgymui ar bendravimui. Dėl to 
gali kilti įvairių fizinių, psichologinių ar socialinių sunkumų. Sveiki dantys suteikia galimybę tinkamai maitintis, kalbėti, 
šypsotis ir gyventi be skausmo.21

APIBENDRINIMAS

• 2020 m. Vilniaus rajono ir Lietuvos mokinių, kurie valėsi dantis dažniau nei kartą per dieną, dalys nesiskyrė (26 
pav.).
•  Šeši iš dešimties mokyklinio amžiaus Vilniaus rajono vaikų dantis šepetėliu ir pasta valosi dažniau nei kartą per 
dieną (27 pav.).
•  Mergaitės geriau rūpinasi burnos higiena. Ypač ryškūs skirtumai tarp 7-tos ir 9-tos klasės berniukų ir mergaičių, 
maždaug 20 proc. didesnė dalis mergaičių dantis valosi dažniau nei kartą per dieną (28a pav.).
•  2020 m. lyginant su 2016 m., nustatyta, kad šiek tiek padidėjo besivalančių dantis 2 kartus per dieną mokinių 
dalis – šį padidėjimą lėmė didėjimas 5-tos ir 7-tos klasių grupėse, tačiau sumažėjo tarp 9-tokų (28b pav.).

a) b)

Vilniaus rajonas, 
2020 m. duomenys

Lietuva Vilniaus rajonas

57,0 57,4



16.

1 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų pasiskirstymas pagal tai, kaip dažnai jie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas 
(proc.)*

2 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie rūkė tabako 
gaminius per pastarąsias 30 dienų bent kartą, dalies 
palyginimas Lietuvoje ir Vilniaus rajone (proc.)

3.1. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas

3. Rizikingas elgesys

22. Nock L.N., Minnes S., Alberts L.J. Neurobiology of substance use in adolescents and potential therapeutic effects of excercise for prevention and 
treatment of substance use disorder. BDR. 2017; 109(20): 1711-1729.
23. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Health and social responses to drug problems. 2017.
*Atsakymai „Per gyvenimą“ 2020 m. buvo taikyti tik klausiant apie narkotines medžiagas – kanapes ir kitus narkotikus.
24. Šmigelskas K., Lukoševičiūtė J., Slapšinskaitė A., Vaičiūnas T., Bulotaitė J., Žemaitytė M., Šalčiūnaitė L., Zaborskis A. Lietuvos moksleivių gyvensena ir 
sveikata: 2018 m. situacija ir tendencijos. HBSC tyrimas. Kaunas: LSMU; 2019. p. 25.

Psichoaktyviųjų medžiagų (alkoholio, elektroninių cigarečių, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų) vartojimas 
paauglystėje gali turėti neigiamą poveikį socialiniam ir fiziniam vystymuisi bei pakenkti kognityvinei raidai. Paaugliai yra 
linkę ieškoti naujų patirčių, labiau rizikuoti ir neįvertinti grėsmių. Dažniausiai psichoaktyviosios medžiagos pradedamos 
vartoti būtent paauglystėje. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas gali patenkinti natūralų vystymosi sukeltą naujų po-
tyrių poreikį, tačiau tai gali turėti neigiamų ilgalaikių pasekmių.22, 23

Tyrimo metu buvo nagrinėjamas vieno iš rizikingos elgsenos elementų – psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas. 
Tyrimu atskleista, kad dažniausiai per pastaruosius metus vartota psichoaktyvioji medžiaga buvo alkoholis (19,1 
proc.), taip pat beveik dvigubai daugiau Vilniaus rajono mokinių per pastarąjį mėnesį nurodė vartoję elektronines 
cigaretes negu įprastus tabako gaminius (1 pav.).

3.1.1. Tabako ir tabako gaminių vartojimas

Tabakas ir tabako gaminiai yra viena labiausiai papli-
tusių legalių psichoaktyviųjų medžiagų. Šių gaminių 
vartojimas turi įtakos prastesnei psichoemocinei svei-
katai, vystosi priklausomybė, silpnėja kvėpavimo siste-
mos funkcijos, sutrinka centrinės nervų sistemos veikla. 
Rūkymas gali pakenkti besivystančioms smegenims, 
paveikti mokymąsi, atmintį, dėmesį, metabolinius or-
ganizmo procesus. Tabakas pripažįstamas didžiausiu 
išvengiamu rizikos veiksniu sveikatai.24

Vilniaus rajonas, 
2020 m. duomenys



*Tabako gaminių rūkymo per pastaruosius 12 mėn. pasiskirstymas pagal klases ir Vilniaus rajono rodiklių palyginimas su Lietuvos rodikliais pateiktas 2 priede.

APIBENDRINIMAS

Tabako gaminių vartojimas per pastarąsias 30 dienų:

• Vilniaus rajone 2020 m., lyginant su Lietuva, mokinių, rūkiusių tabako gaminius per pastarąsias 30 dienų dalis buvo 
mažesnė (2 pav).
• Per pastarąsias 30 dienų tabako gaminius bent kartą rūkė trys iš šimto Vilniaus rajono mokinių (2 pav.).
• Skirtumai pagal lytį išryškėjo tarp 9-tos klasės mokinių – beveik 2 kartus didesnė dalis mergaičių rūkė tabako gami-
nius bent kartą per pastarąsias 30 dienų (3a pav.).
• Daugiau devintokų 2020 m. rūkė tabako gaminius per pastarąsias 30 dienų nei jaunesnių klasių mokinių (3b pav.).
• Vilniaus rajone 2020 m., lyginant su 2016 m., rūkiusių tabako gaminius per pastarąsias 30 dienų mokinių dalys su-
mažėjo visose klasių grupėse, tarp devintokų daugiau nei dvigubai (3b pav.)

Tabako gaminių vartojimas per pastaruosius 12 mėnesių:

• Per pastaruosius 12 mėnesių bent kartą tabako gaminius vidutiniškai rūkė 8 iš 100 Vilniaus rajono mokinių (4 pav.).
• Vilniaus rajone vyresnėse klasėse mergaitės tabako gaminius bent kartą per pastaruosius 12 mėnesių rūkė dažniau 
nei berniukai. Tik 5-tose klasėse 8 kartus didesnė berniukų dalis teigė rūkiusi tabako gaminius bent kartą per pasta-
ruosius 12 mėnesių (4 pav.).
• Didėjant amžiui didėja mokinių, kurie tabako gaminius rūkė bent kartą per pastaruosius 12 mėnesių, dalis (4 pav.).

17.

4 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie rūkė tabako gaminius bent kartą per pastaruosius 12 mėn., pasiskirstymas 
pagal klases ir lytį (proc.)*

3 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie rūkė tabako gaminius bent kartą per pastarąsias 30 dienų, pasiskirstymas 
pagal a) klases ir lytį (proc.) b) pagal klases 2016 m. ir 2020 m. (proc.)

a) b)

Vilniaus rajonas, 
2020 m. duomenys



3.1.2. Elektroninių cigarečių vartojimas

Pastaruosius dešimtmečius aktyviai keitėsi nikotino tu-
rinčių gaminių sudėtis, taip pat jų pateikimo bei vartoji-
mo forma – toliau didėja elektroninių cigarečių populia-
rumas ir prieinamumas. Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimo 
Europos mokyklose (ESPAD) duomenimis, elektronines 
cigaretes rūkiusių bent kartą gyvenime mokinių nuo 
2015 metų padaugėjo 20 proc., o rūkiusių per pastarą-
sias 30 dienų – 24 proc. Ilgalaikio elektroninių cigarečių 
vartojimo pasekmės vis dar nėra iki galo išaiškintos, ta-
čiau žinoma, kad sudėtyje esančios toksinės medžiagos 
yra susijusios su kraujospūdžio reguliacijos sutrikimais, 
padidėjusiu krešumu, padidėjusiais aterosklerotiniais 
pažeidimais ir kt.25, 26, 27

25 Šmigelskas K., Lukoševičiūtė J., Slapšinskaitė A., Vaičiūnas T., Bulotaitė J., Žemaitytė M., Šalčiūnaitė L., Zaborskis A. Lietuvos moksleivių gyvensena ir 
sveikata: 2018 m. situacija ir tendencijos. HBSC tyrimas. Kaunas: LSMU; 2019. p. 25. 
26 Liudmila R., Saveljeva R., Šutinienė I., ESPAD – 2019. Alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas Lietuvoje. Tyrimo ataskaita. ESPAD. 2020. 
27 Bhatnagar A. E-cigarettes and cardiovascular disease risk: evaluation of evidence, policy implications and recommendations. Curr. 2016; 10:24.
*Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per pastaruosius 12 mėnesių bent kartą rūkė elektronines cigaretes ar naudojo panašius elektroninius įtaisus Vilniaus 
rajone, rezultatai pateikti 2 priede.

APIBENDRINIMAS

Elektroninių cigarečių vartojimas per pastarąsias 30 dienų:

• Vilniaus rajone 2020 m., lyginant su Lietuva, mokinių, rūkiusių elektronines cigaretes bent kartą per pastarąsias 30 
dienų dalis buvo nežymiai mažesnė (5 pav.).
• Per pastarąsias 30 dienų bent kartą elektronines cigaretes rūkė 8 iš 100 Vilniaus rajono mokinių (5 pav.).
• Berniukų ir mergaičių, bent kartą per pastarąsias 30 dienų rūkiusių elektronines cigaretes dalys buvo panašios, 
tačiau 9-toje klasėje mergaičių dalis buvo kiek didesnė lyginant su berniukais (6a pav.).
• Kuo vyresnė klasė – tuo didesnė dalis mokinių 2020 m. bent kartą rūkė elektronines cigaretes per pastarąsias 30 
dienų (6b pav.).
• Vilniaus rajone 2020 m., lyginant su 2016 m., bent kartą rūkiusiųjų elektronines cigaretes per pastarąsias 30 dienų 
dalys sumažėjo visose klasių grupėse (6b pav.).

18.

6 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per pastarąsias 30 dienų bent kartą rūkė elektronines cigaretes ar naudojo 
panašius elektroninius įtaisus, pasiskirstymas pagal a) klases ir lytį (proc.) b) klases 2016 m. ir 2020 m. (proc.)*

5 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per pastarą-
sias 30 dienų bent kartą rūkė elektronines cigaretes 
ar naudojo panašius elektroninius įtaisus, dalies 
palyginimas Lietuvoje ir Vilniaus rajone (proc.)

a) b)

Vilniaus rajonas, 
2020 m. duomenys



3.1.3. Alkoholio vartojimas

Alkoholis – viena populiariausių jaunimo vartojamų psi-
choaktyviųjų medžiagų. ESPAD 2019 m. tyrimo duome-
nimis, alkoholinių gėrimų vieną ir daugiau kartų gyveni-
me yra gėrę 79 proc. 15–16 m. amžiaus Lietuvos mokinių. 
Ankstyvas alkoholio vartojimas turi didelę neigiamą 
įtaką jauno žmogaus fizinei sveikatai ir psichoemocinei 
būklei. Alkoholio vartojimas siejamas su prastesniais 
akademiniais pasiekimais, smurtu, nelaimingais atsiti-
kimais, lėtinių sutrikimų vystymusi, nesaugiais lytiniais 
santykiais.28, 29

28 Šmigelskas K., Lukoševičiūtė J., Slapšinskaitė A., Vaičiūnas T., Bulotaitė J., Žemaitytė M., Šalčiūnaitė L., Zaborskis A. Lietuvos moksleivių gyvensena ir 
sveikata: 2018 m. situacija ir tendencijos. HBSC tyrimas. Kaunas: LSMU; 2019. p. 25.
29 Liudmila R., Saveljeva R., Šutinienė I., ESPAD – 2019. Alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas Lietuvoje. Tyrimo ataskaita. ESPAD. 2020.
*Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per pastaruosius 12 mėn. bent kartą vartojo alkoholinius gėrimus, palyginimas Lietuvoje ir Vilniaus rajone pateiktas 2 priede. 19.

8 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per pastarąsias 30 dienų bent kartą vartojo alkoholinius gėrimus, pasis-
kirstymas pagal a) klases ir lytį (proc.) b) klases 2016 m. ir 2020 m. (proc.)

9 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per pastaruosius 12 mėnesių bent kartą vartojo alkoholinius gėrimus, 
pasiskirstymas pagal a) klases ir lytį (proc.) b) klases 2016 m. ir 2020 m. (proc.)*

7 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per pastarą-
sias 30 dienų bent kartą vartojo alkoholinius gėrimus, 
dalies palyginimas Lietuvoje ir Vilniaus rajone (proc.)

a)

a)

b)

b)

Vilniaus rajonas, 
2020 m. duomenys



3.1.4. Nesaikingas alkoholio vartojimas

Nesaikingo alkoholio vartojimo rodiklis šioje apklausoje nurodo alkoholio vartojimą, kai jaučiamasi apsvaigus nuo 
suvartoto alkoholio kiekio.

*Nėra galimybės palyginti 2020 m. Vilniaus rajono ir Lietuvos duomenų. 
° Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per pastaruosius 12 mėn. bent kartą buvo apsvaigę nuo alkoholio Vilniaus rajone, rezultatai pateikti 2 priede.

APIBENDRINIMAS

Alkoholio vartojimas per pastarąsias 30 dienų:

• Vilniaus rajone, lyginant su Lietuva, 2020 m. mokinių, bent kartą per pastarąsias 30 dienų vartojusių alkoholinius 
gėrimus dalis buvo nežymiai mažesnė (7 pav.).
• Mergaitės ir berniukai bent kartą per pastarąsias 30 dienų vartojo alkoholinius gėrimus panašiai. Reikšmingas skir-
tumas aptinkamas tik tarp 5-tos klasės mokinių, kur 6,5 karto didesnė berniukų dalis bent kartą per pastarąsias 30 
dienų vartojo alkoholinius gėrimus (8a pav.).
• Kuo buvo vyresni vaikai – tuo didesnė jų dalis bent kartą per pastarąsias 30 dienų vartojo alkoholinius gėrimus. 
2020 m. net 5 kartus didesnė 9-os klasės mokinių dalis, lyginant su 7-os klasės mokiniais, vartojo alkoholinius gėri-
mus (8b pav.).
• Vilniaus rajone 2020 m. lyginant su 2016 m. bent kartą per pastarąsias 30 dienų vartojusių alkoholinius gėrimus 
dalis nežymiai sumažėjo tiek tarp 5-tos, tiek tarp 7-tos klasės mokinių (8b pav.).

Alkoholio vartojimas per pastaruosius 12 mėnesių:

• 2020 m. berniukai ir mergaitės alkoholinius gėrimus bent kartą per pastaruosius 12 mėnesių vartojo panašiai. Ryš-
kesnis skirtumas tarp 9-tos klasės mokinių, kur mergaičių, vartojusių alkoholinius gėrimus, dalis buvo 7 proc. didesnė 
(9a pav.).
• Didėjant amžiui, didėja mokinių, per pastaruosius 12 mėnesių bent kartą vartojusių alkoholinius gėrimus dalis. Net 
17 proc. didesnė 9-os klasės mokinių dalis vartojo alkoholinius gėrimus, lyginant su 7-okais (9b pav.).
• 2020 m., lyginant su 2016 m., Vilniaus rajone mokinių, per pastaruosius 12 mėnesių bent kartą vartojusių alkoholi-
nius gėrimus, dalys beveik nekito. Pokyčiai buvo tik atskirose klasių grupėse –sumažėjo 5-tos klasės ir padidėjo 7-tos 
klasės mokinių, per pastaruosius 12 mėnesių bent kartą vartojusių alkoholinius gėrimus, dalys (9b pav.).

20.

10 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per pastarąsias 30 dienų bent kartą buvo apsvaigę nuo alkoholio, 
pasiskirstymas pagal a) klases ir lytį (proc.) b) klases 2016 m. ir 2020 m. (proc.)*°

a) b)

Vilniaus rajonas, 
2020 m. duomenys



3.1.5. Narkotinių medžiagų vartojimas 
(kanapių, kitų narkotikų)

Paauglystėje smegenys labai aktyviai vystosi, todėl 
yra ypač jautrios narkotinių ir psichotropinių medžiagų 
(toliau – narkotikai) poveikiui. Šių medžiagų vartojimas 
jauname amžiuje gali daryti neigiamą įtaką smegenyse 
vykstantiems vystymosi procesams, taip pat prisidė-
ti prie sveikatos problemų vėlesniame amžiuje (širdies 
ir kraujagyslių ligų, miego ar psichikos sutrikimų ir kt.). 
Dažniausiai visose amžiaus grupėse vartojama narko-
tinė medžiaga – kanapės, kurių vartojimas gali sukelti 
arba sustiprinti įvairias fizinės ir psichikos sveikatos, 
socialines ir ekonomines problemas. Tikimybė išsivys-
tyti minėtoms problemoms yra didesnė, jeigu kanapes 
vartoti pradedama jauname amžiuje.30

Kanapių vartojimas

30 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Health and social responses to drug problems. 2017. 
*Nėra galimybės palyginti 2020 m. Vilniaus rajono ir Lietuvos duomenų. 
°Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per pastaruostinius 12 mėn. bent kartą vartojo kanapes („žolę“, marihuaną, hašišą) Vilniaus rajone, rezultatai pateikti 2 priede.

APIBENDRINIMAS

Nesaikingas alkoholio vartojimas per pastarąsias 30 dienų:

• 2020 m. per pastarąsias 30 dienų bent kartą apsvaigę nuo alkoholio buvo 3 iš 100 Vilniaus rajono mokinių (10b pav.).
• Vertinant pagal lytį, panaši dalis berniukų ir mergaičių buvo apsvaigę nuo alkoholio per pastarąsias 30 dienų, skirtu-
mas ryškesnis tik jauniausiųjų – 5-tokų grupėje, kur mergaičių apsvaigusių nuo alkoholio nebuvo, o tarp 9-tos klasės 
mokinių atvirkščiai – tokių mergaičių dalis buvo didesnė negu berniukų (10a pav.).
• Vertinant pagal klasę, 2020 m. 9-tos klasės mokinių, kurie per pastarąsias 30 dienų buvo bent kartą apsvaigę nuo 
alkoholio, dalis beveik 13 kartų didesnė nei 7-tos klasės Vilniaus rajono mokinių (10b pav.).
• 2020 m. lyginant su 2016 m., bendra Vilniaus rajono mokinių, kurie per pastarąsias 30 dienų buvo bent kartą ap-
svaigę nuo alkoholio, dalis beveik nekito: minimaliai padidėjo 5-tos ir 9-tos ir sumažėjo 7-tos klasės mokinių, kurie 
jautėsi apsvaigę nuo alkoholio, dalys (10b pav.).

21.

11 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per pasta-
rąsias 30 dienų bent kartą vartojo kanapes („žolę“, 
marihuaną, hašišą), pasiskirstymas pagal a) klases 
ir lytį (proc.) b) klases 2016 m. ir 2020 m. (proc.)*°

12 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą 
gyvenime vartojo kanapes („žolę“ marihuaną, haši-
šą), dalies palyginimas Lietuvoje ir Vilniaus rajone 
(proc.)

a)

b)

Vilniaus rajonas, 
2020 m. duomenys



APIBENDRINIMAS

Kanapių vartojimas per pastarąsias 30 dienų:

• 2020 m. per pastarąsias 30 dienų bent kartą vartojo kanapes („žolę“, marihuaną, hašišą) vienas iš 100 Vilniaus rajono 
mokinių (11b pav.).
• Vertinant pagal lytį, per pastarąsias 30 dienų kanapes („žolę“, marihuaną, hašišą) vartojo panaši berniukų ir mergaičių 
dalis (11a pav.).
• 9-tos klasės mokinių, kurie per pastarąsias 30 dienų bent kartą vartojo kanapes, dalis buvo 2 kartus didesnė nei jau-
nesnių klasių mokinių (11b pav.).
• Lyginant 2020 m. duomenis su 2016 m., mokinių, kurie bent kartą per pastarąsias 30 dienų vartojo kanapes, skaičius 
beveik nekito (11b pav.).

Kanapių vartojimas bent kartą gyvenime:

• 2020 m. Vilniaus rajono mokinių, kurie bent kartą per savo gyvenimą vartojo kanapes, dalis nežymiai skyrėsi nuo Lie-
tuvos vidurkio (12 pav.).
• 2020 m. bent kartą per savo gyvenimą vartojo kanapes („žolę“ marihuaną, hašišą) du iš 100 Vilniaus rajono mokinių 
(13b pav.).
• Kanapių vartojimo bent kartą gyvenime ypatumai pagal lytį nesiskyrė (13a pav.).
• Reikšmingai didesnė 9-tos klasės mokinių, kurie bent kartą per savo gyvenimą vartojo kanapes, dalis (13b pav.).
• Lyginant 2016 m. ir 2020 m., Vilniaus rajono mokinių, kurie bent kartą gyvenime vartojo kanapes bendrai beveik nekito, 
tačiau per 4 metus 9-tokų, kurie vartojo kanapes („žolę“ marihuaną, hašišą) dalis padidėjo beveik 2 kartus (13b pav.).

22.

13 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą gyvenime vartojo kanapes („žolę“ marihuaną, hašišą), pasis-
kirstymas pagal a) klases ir lytį (proc.) b) klases 2016 m. ir 2020 m. (proc.)

Kitų narkotikų vartojimas

14 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per pastarąsias 30 dienų bent kartą vartojo kitus narkotikus nei ka-
napes, pasiskirstymas pagal a) klases ir lytį (proc.) b) klases 2016 m. ir 2020 m. (proc.)*°

a) b)

*Nėra galimybės palyginti 2020 m. Vilniaus rajono ir Lietuvos duomenų. 
°Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per pastaruosius 12 mėn. bent kartą vartojo kitus narkotikus nei kanapes, Vilniaus rajone, rezultatai pateikti 2 priede.

a) b)

Vilniaus rajonas, 
2020 m. duomenys



APIBENDRINIMAS

Kitų narkotikų vartojimas per pastarąsias 30 dienų:

• 2020 m. per pastarąsias 30 dienų bent kartą vartojo kitus narkotikus nei kanapes, maždaug vienas iš 100 Vilniaus 
rajono mokinių (14b pav.).
• Kitus narkotikus, išskyrus kanapes, bent kartą per pastarąsias 30 dienų vartojo panaši dalis Vilniaus rajono mergai-
čių ir berniukų 5-toje ir 7-toje klasėje, tačiau 9-toje klasėje kitus narkotikus yra vartojusios šiek tiek daugiau mergaičių 
lyginant su berniukais (14a pav.).
• 2020 m. yra didesnė 9-tos klasės dalis lyginant su jaunesniais, kurie per pastarąsias 30 dienų bent kartą vartojo 
kitus narkotikus nei kanapes (14b pav.).
• Vilniaus rajone 2020 m., lyginant su 2016 m., mokinių, kurie per pastarąsias 30 dienų bent kartą vartojo kitus nar-
kotikus nei kanapes, dalys nežymiai sumažėjo 5-tos ir padidėjo 9-tos klasės grupėje (14b pav.).

Kitų narkotikų vartojimas bent kartą gyvenime:

• Vilniaus rajone 2020 m. , lyginant su Lietuva, per savo gyvenimą bent kartą vartojusių kitus narkotikus nei kanapes 
dalis buvo nežymiai mažesnė.
• Per savo gyvenimą bent kartą vartojo kitus narkotikus nei kanapes vienas iš 100 Vilniaus rajono mokinių (16b pav.).
• Lyginant pagal lytį, skirtumų 5-toje ir 7-toje klasėse nebuvo, bet 9-toje klasėje šiek tiek daugiau mergaičių buvo per 
savo gyvenimą bent kartą vartojusios kitus narkotikus nei kanapes (16a pav.).
• Buvo didesnė dalis 9-tos klasės mokinių, lyginant su kitomis klasėmis, kurie per gyvenimą bent kartą vartojo kitus 
narkotikus nei kanapes (16b pav).
• 2020 m., lyginant su 2016 m., bendra mokinių, kurie bent kartą gyvenime vartojo kitus narkotikus nei kanapes, dalis 
minimaliai sumažėjo. Vertinant pagal klasę, sumažėjimas buvo tarp 7-tos klasės mokinių, o minimalus padidėjimas – 
tarp 9-tos klasės mokinių (16b pav.).

23.

15 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą 
gyvenime vartojo kitus narkotikus nei kanapes, da-
lies palyginimas Lietuvoje ir Vilniaus rajone (proc.)

16 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą gyvenime vartojo kitus narkotikus nei kanapes, pasiskirsty-
mas pagal a) klases ir lytį (proc.) b) klases 2016 m. ir 2020 m. (proc.)

a) b)

Vilniaus rajonas, 
2020 m. duomenys



31 WHO. 10 facts about road safety. 2018. 24.

18 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie visada tam-
siu paros metu būdami lauke nešioja atšvaitus, dalies 
palyginimas Lietuvoje ir Vilniaus rajone (proc.)

19 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie visada tamsiu paros metu būdami lauke nešioja atšvaitus, pasiskirsty-
mas pagal a) klases ir lytį (proc.) b) klases 2016 m. ir 2020 m. (proc.)

17 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų pasiskirstymas pa-
gal tai, kaip dažnai jie naudoja apsaugos priemones 
(proc.)

3.2.1. Atšvaitai

a) b)

3.2. Saugumas kelyje
Kiekvienais metais apie 20–50 milijonų žmonių visame 
pasaulyje yra sužalojami keliuose. Automobilių avarijos 
yra viena iš pagrindinių mirties priežasčių visose am-
žiaus grupėse ir ypač tarp vaikų ir jaunimo.31 Apsaugos 
priemonių (atšvaitų, saugos diržų, šalmo) dėvėjimas – 
privalomas, nes tai saugo sveikatą ir gyvybes – suma-
žina nelaimingų atsitikimų baigtį mirtimi.

2020 m. vaikų gyvensenos tyrimas atskleidė, kad daž-
niausiai – beveik visada – mokiniai segasi saugos diržą 
važiuodami automobiliu, tačiau tokių priemonių kaip 
atšvaitų nešiojimas ar šalmo dėvėjimas, naudojimas vis 
dar yra nepakankamas (17 pav.).

Vilniaus rajonas, 
2020 m. duomenys



25.

21 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie visada segi saugos diržą važiuodami automobiliu, pasiskirstymas pagal 
a) klases ir lytį (proc.) b) klases 2016 m. ir 2020 m. (proc.)

20 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie visada segi 
saugos diržą važiuodami automobiliu, dalies palygi-
nimas Lietuvoje ir Vilniaus rajone (proc.)

3.2.2. Saugos diržai

a) b)

Vilniaus rajonas, 
2020 m. duomenys

APIBENDRINIMAS

• Visada saugos diržą važiuodami automobiliu segi vidutiniškai keturi iš penkių Vilniaus rajono mokinių (17 pav.).
• 2020 m. tiek Vilniaus rajone, tiek Lietuvoje, visada seginčių saugos diržą važiuojant automobiliu dalys beveik nesi-
skyrė (20 pav.).
• Didesnė dalis 5-tos klasės mergaičių nei berniukų, kurios visada segi saugos diržą važiuodami automobiliu, kitose 
klasėse pasiskirstymas tarp lyčių buvo toks pat (21a pav.).
• Kuo vyresnio amžiaus vaikai – tuo mažesnė jų dalis visada segi saugos diržą važiuodami automobiliu (21b pav.).
• Lyginant 2016 m. ir 2020 m. Vilniaus rajono duomenis, 2020 m. visada seginčių saugos diržą važiuojant automobiliu 
dalis padidėjo visose klasių grupėse (21b pav.).

APIBENDRINIMAS

• 2020 m. visada tamsiu paros metu būdami lauke atšvaitus nešioja kas ketvirtas Vilniaus rajono mokinys (17 pav.).
• Vilniaus rajone yra nežymiai didesnė dalis vaikų, visada tamsiu paros metu nešiojančių atšvaitus, lyginant su Lie-
tuva (18 pav.).
• Vertinant pagal lytį – didesnė dalis mergaičių visada tamsiu paros metu būdamos lauke nešioja atšvaitus. Didžiau-
sias skirtumas tarp berniukų ir mergaičių nustatytas tarp 7-tos klasės mokinių – čia mergaičių, visada tamsiu paros 
metu nešiojančių atšvaitus, dalis buvo 1,9 karto didesnė nei berniukų (19a pav.).
• Kuo vyresni mokiniai – tuo mažesnė jų dalis visada tamsiu paros metu būdami lauke nešioja atšvaitus (19b pav.).
• Lyginant 2016 m. ir 2020 m. Vilniaus rajono duomenis – visada tamsiu paros metu nešiojančių atšvaitus dalis su-
mažėjo tiek bendrai, tiek visose klasių grupėse (19b pav.).



APIBENDRINIMAS

• Važiuodami dviračiu, šalmą visada dėvėjo kas dešimtas Vilniaus rajono mokinys (17 pav.).
• 2020 m. lyginant Vilniaus rajono ir Lietuvos duomenis – mokinių, kurie visada dėvi šalmą važiuodami dviračiu dalys 
nesiskyrė (22 pav.).
• Bendrai berniukų ir mergaičių, kurie važiuodami dviračiu, visada dėvėjo šalmą, dalys beveik nesiskyrė (23 pav.).
• Kuo vyresnio amžiaus buvo vaikai – tuo mažesnė dalis jų visada dėvėjo šalmą važiuodami dviračiu. Beveik 3 kartus 
mažesnė dalis 9-tos klasės mokinių dėvėjo šalmą važiuodami dviračiu lyginant su 5-tos klasės mokiniais (23 pav.).

26.

23 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie visada dėvi 
šalmą važiuodami dviračiu, pasiskirstymas pagal 
klases ir lytį (proc.)*

22 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie visada dėvi 
šalmą važiuodami dviračiu, dalies palyginimas Lietu-
voje ir Vilniaus rajone (proc.)

3.2.3. Šalmo dėvėjimas

Vilniaus rajonas, 
2020 m. duomenys

3.3. Patyčios
Patyčios – tai tyčiniai, nuolat pasikartojantys negatyvūs veiksmai, siekiant įžeisti, įskaudinti kitą žmogų ar jam suteikti 
diskomfortą. Tyrimai rodo, kad tiek patiriantys, tiek besityčiojantys iš kitų susiduria su prastesne fizine sveikata, prastes-
ne emocine savijauta, prastesniais santykiais su aplinkiniais ir probleminiu elgesiu. Tarptautinio HBSC (2018 m.) tyrimo 
duomenimis, patyčių paplitimas Lietuvoje yra vienas aukščiausių visoje Europoje. Pavyzdžiui, tarp 13-mečių Europoje 
ir Kanadoje per 2 pastaruosius mėnesius patyrusių patyčias bendrai buvo 10 proc. mergaičių ir 11 proc. berniukų, o Lie-
tuvoje – 31 proc. mergaičių ir 32 proc. berniukų. Lietuva tarp kitų Europos šalių patenka į pirmaujančių šalių ketvertuką 
ir tarp vaikų, patiriančių patyčias socialinėje erdvėje.32, 33

*Šis rodiklis nebuvo matuotas 2016 m., todėl nėra galimybės palyginti su 2020 m. duomenimis.
32 Šmigelskas K., Lukoševičiūtė J., Slapšinskaitė A., Vaičiūnas T., Bulotaitė J., Žemaitytė M., Šalčiūnaitė L., Zaborskis A. Lietuvos moksleivių gyvensena ir sveikata: 
2018 m. situacija ir tendencijos. HBSC tyrimas. Kaunas: LSMU; 2019:25.
33 Inchley J., Currie D., Budisavljevic S., Torsheim T., Jåstad A., Cosma A et al., editors. Spotlight on adolescent health and well-being. Findings from the 2017/2018 
Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) survey in Europe and Canada. International report. Volume 2. Key data. Copenhagen: WHO Regional Office for 
Europe; 2020: 98-99.



27.

25 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų pasiskirstymas 
pagal tai, kaip dažnai patyrė patyčias mokykloje 
per pastaruosius du mėnesius (proc.)

24 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, iš kurių tyčiojo-
si kiti mokiniai per pastaruosius 2 mėnesius, dalies 
palyginimas Lietuvoje ir Vilniaus rajone (proc.)

26 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, iš kurių tyčiojosi kiti mokiniai per pastaruosius 2 mėnesius, pasiskirstymas 
pagal a) klases ir lytį (proc.) b) klases 2016 m. ir 2020 m. (proc.)

3.2.1. Patyrė patyčias

a) b)

Vilniaus rajonas, 
2020 m. duomenys

APIBENDRINIMAS

• 2020 m. Vilniaus rajone buvo beveik 10 proc. didesnė dalis vaikų, patiriančių patyčias, nei Lietuvoje (24 pav.).
• Patyčias per pastaruosius 2 mėnesius patyrė vidutiniškai 2 iš 5 Vilniaus rajono mokinių (25 pav.).
• Patyčias per pastaruosius 2 mėnesius panašia dalimi patyrė tiek berniukai, tiek mergaitės (26a pav.).
• Didesnė patiriančių patyčias dalis Vilniaus rajone buvo tarp 7-tos, o mažiausia – tarp 9-tos klasės mokinių (26b pav.).
• Lyginant 2016 m. ir 2020 m. Vilniaus rajono duomenis, patiriančių patyčias dalis sumažėjo tiek bendrai 
(sumažėjimas – 14,4 proc. punktų), tiek visų klasių grupėse atskirai (26b pav.).
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28.

28 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų pasiskirstymas 
pagal tai, kaip dažnai jie tyčiojosi iš kitų mokinių mo-
kykloje per pastaruosius 2 mėnesius (proc.)

27 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie tyčiojosi iš 
kitų mokinių per pastaruosius 2 mėnesius, dalies 
palyginimas Lietuvoje ir Vilniaus rajone (proc.)

29 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie tyčiojosi iš kitų mokinių per pastaruosius 2 mėnesius, pasiskirstymas 
pagal a) klases ir lytį (proc.) b) klases 2016 m. ir 2020 m. (proc.)

3.3.2. Tyčiojosi iš kitų

a) b)

APIBENDRINIMAS

• 2020 m. Vilniaus rajone iš kitų mokinių besityčiojančių dalis buvo kiek didesnė nei Lietuvoje (27 pav.).
• Iš kitų tyčiojosi beveik trečdalis Vilniaus rajono mokinių (28 pav.).
• Didesnė berniukų nei mergaičių dalis tyčiojasi iš kitų visose klasių grupėse, reikšmingi skirtumai 5-toje ir 9-toje 
klasėse (29a pav.).
• Analizuojant duomenis pagal klasę, nustatyta, kad 2020 m. mažiausia dalis besityčiojančių iš kitų mokinių buvo 
tarp 5-tos klasės mokinių (29b pav.).
• Lyginant 2016 m. ir 2020 m. Vilniaus rajono duomenis, matyti, kad besityčiojančių iš kitų mokinių dalis ženkliai 
sumažėjo tiek bendrai, tiek visose klasių grupėse (29b pav.).

Vilniaus rajonas, 
2020 m. duomenys



APIBENDRINIMAS

• 2020 m. tiek Vilniaus rajone, tiek Lietuvoje mokinių, per pastarąsias 30 dienų patyrusių patyčias socialinėje erdvėje – 
per socialinius tinklus, elektroniniu paštu ar telefonu, dalys beveik nesiskyrė (30 pav.).
• Per pastarąsias 30 dienų patyčias socialinėje erdvėje patyrė vidutiniškai kas dešimtas Vilniaus rajono mokinys (31 
pav.).
• Pagal lytį – panašia dalimi per pastarąsias 30 dienų patyčias socialinėje erdvėje patyrė ir berniukai, ir mergaitės. 
Skirtumai išryškėja pagal amžių – tarp 5-tos klasės mokinių buvo daugiau berniukų, o tarp 7-tos ir 9-tos klasės 
mokinių – daugiau mergaičių, kurios per pastarąsias 30 dienų patyrė patyčias socialinėje erdvėje (32a pav.).
• Kuo vyresnėje klasėje mokėsi mokiniai, tuo mažesnė jų dalis per pastarąsias 30 dienų patyrė patyčias socialinėje 
erdvėje (32b pav.).

29.

31 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų pasiskirstymas 
pagal tai, ar patyrė patyčias per socialinius tinklus, 
elektroniniu paštu ar telefonu (proc.)

30 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per pastarą-
sias 30 dienų patyrė patyčias per socialinius tinklus, 
elektroniniu paštu ar telefonu, dalies palyginimas 
Lietuvoje ir Vilniaus rajone (proc.)

32 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per pastarąsias 30 dienų patyrė patyčias per socialinius tinklus, elektro-
niniu paštu ar telefonu, pasiskirstymas pagal a) klases ir lytį (proc.) b) klases 2020 m. (proc.)*°

3.3.3. Patyčios socialinėje erdvėje

*Šis rodiklis 2016 m. nebuvo matuotas, todėl nėra galimybės palyginti su 2020 m. duomenimis. 
°Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per pastaruosius 12 mėn. patyrė patyčias per socialinius tinklus, elektroniniu paštu ar telefonu Vilniaus rajone, rezultatai 
pateikti 2 priede.

a) b)

Vilniaus rajonas, 
2020 m. duomenys



APIBENDRINIMAS

• 2020 m. tiek Vilniaus rajone, tiek Lietuvoje vaikų, kuriuos mušė ar kitaip fiziškai baudė tėvai, dalys buvo panašios 
(33 pav.).
• Vidutiniškai 1 iš 10 Vilniaus rajono mokinių patyrė fizinį smurtą šeimoje (34 pav.).
• Pagal lytį – buvo daugiau 5-tos klasės berniukų ir 9-tos klasės mergaičių, kurias per pastaruosius 2 mėnesius 
mušė ar kitaip fiziškai baudė tėvai. Net 17 proc. berniukų 5-toje klasėje patyrė fizinį smurtą šeimoje (35a pav.).
• Kuo mažesnis vaikų amžius – tuo didesnė jų dalis per pastaruosius 2 mėnesius 2020 m. patyrė fizinį smurtą 
šeimoje (35b pav.).
• Lyginant 2016 m. ir 2020 m. Vilniaus rajono duomenis pastebima, kad 2020 m. fizinį smurtą šeimoje patyrusių 
mokinių dalis ženkliai sumažėjo (35b pav.).

30.

34 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų pasiskirstymas 
pagal tai, kaip dažnai juos per pastaruosius 2 mėne-
sius mušė ar kitaip fiziškai baudė tėvai (proc.)

33 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kuriuos per pas-
taruosius 2 mėnesius mušė ar kitaip fiziškai baudė 
tėvai, dalies palyginimas Lietuvoje ir Vilniaus rajone 
(proc.)

35 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kuriuos per pastaruosius 2 mėnesius mušė ar kitaip fiziškai baudė tėvai, 
pasiskirstymas pagal a) klases ir lytį (proc.) b) klases 2016 m. ir 2020 m. (proc.)

34 Bender L.H., Allen P.J., Mcelhaney B.K., Antonishak J., Moore M.C., Kelly O.H.,Davis M.S. Use of harsh physical discipline and development outcomes in 
adolescence. Dev. Psychopathol. 2007; 19(1): 227-242. 
35 WHO. Child maltreatment. 2020. 
36 UNICEF. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija. 1995 m. liepos 3 d.

3.4. Saugumas namų, mokyklos ir kitoje aplinkoje
3.4.1. Fizinės bausmės

Fizinės bausmės – žalinga auklėjimo priemonė, sukelianti ne tik fizines, bet ir gilias psichologines pasekmes, turin-
čias įtakos vaiko emocinei ir socialinei raidai. Fizinį smurtą patyrę vaikai labiau linkę į depresiją, turi žemą savivertę, 
linkę į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, dažniau patiria emocinių sunkumų bendraudami su kitais, didėja širdies 
ir kraujagyslių ligų ar savižudybės rizika. Europos Žmogaus Teisių Teismas daugelyje sprendimų yra pasisakęs prieš 
kūno bausmių taikymą tiek baudžiamojoje sistemoje, tiek mokyklose, tiek namuose.34, 35, 36

a) b)

Vilniaus rajonas, 
2020 m. duomenys



APIBENDRINIMAS

• 2020 m. saugiais mokyklos aplinkoje jautėsi vidutiniškai keturi iš penkių Vilniaus rajono mokinių (36 pav.).
• Vilniaus rajono ir Lietuvos mokinių, kurie jautėsi saugūs mokyklos aplinkoje, dalys beveik nesiskyrė (37 pav.).
• Tiek mergaitės, tiek berniukai jautėsi panašiai saugūs mokyklos aplinkoje (38 pav.).
• Mažiausiai saugūs mokyklos aplinkoje jautėsi 7-tų klasių mokiniai (38 pav.).

31.

38 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie jaučiasi sau-
gūs mokyklos aplinkoje, pasiskirstymas pagal klases 
ir lytį (proc.)*

37 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie jaučiasi sau-
gūs mokyklos aplinkoje, dalies palyginimas Lietuvoje 
ir Vilniaus rajone (proc.)

Saugumas mokyklos aplinkoje

36 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų pasiskirstymas pagal tai, ar jie jaučiasi saugūs įvairioje aplinkoje (proc.).

37 Mori, Y., Tiiri E., Khanal P., Khakurel J., Mishina K., Sourander A. Feeling unsafe at school and associated mental health difficulties among children and 
adolescents: a systematic review. Children. 2021; 8(3): 232.
38 Schmeer K., Yoon J.A. Home sweet home? Home physical environment and inflammation in children. Soc. Sci. Res. 2017; 60:236-248.
*Šis rodiklis 2016 m. nebuvo matuotas, todėl nėra galimybės palyginti su 2020 m. duomenimis

3.4.2. Saugumas įvairioje aplinkoje (namų, mokyklos, kitur)

2020 m. tyrimo metu buvo nagrinėjama nauja tema – saugumas. Saugumo pojūtis buvo matuojamas trijose srityse: 
mokyklos, namų aplinkoje ir kitoje aplinkoje. Saugi namų ir mokyklos aplinka gali turėti didelės reikšmės vaiko so-
cialiniam, kognityviniam ir fiziniam vystymuisi. Nesaugumo jausmas namų ar mokyklos aplinkoje gali lemti vėlesnes 
psichologines problemas ir padidėjusią savižudiško elgesio riziką. Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslai numato, 
kad mokykla turi užtikrinti saugią, nesmurtinę, įtraukiančią ir efektyvaus mokymosi aplinką visiems mokiniams.37, 38

Vilniaus rajonas, 
2020 m. duomenys



APIBENDRINIMAS

• 2020 m. saugiais namų aplinkoje jautėsi absoliuti dauguma Vilniaus rajono mokinių (36 pav.).
• Vilniaus rajono mokinių, kurie jautėsi saugūs namų aplinkoje dalis buvo tokia pati, kaip Lietuvoje (39 pav.).
• Tiek pagal lytį, tiek pagal amžių mokiniai jautėsi panašiai saugūs namų aplinkoje. Nereikšmingai mažesnė dalis 
mergaičių vyresnėse klasėse jautėsi saugiai namų aplinkoje lyginant su berniukais (40 pav.).

APIBENDRINIMAS

• 2020 m. saugūs kitoje aplinkoje (ne namuose ar mokykloje) jaučiasi vidutiniškai septyni iš dešimties Vilniaus rajono 
mokinių (36 pav.).
• Vertinant saugumo jausmą kitose aplinkose pagal lytį – berniukai jautėsi šiek tiek saugesni negu mergaitės visose 
klasių grupėse (41a pav.).
• Saugiausiais kitoje aplinkoje jautėsi vyriausieji 9-tos klasės mokiniai (41b pav.).

32.

40 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie jaučiasi 
saugūs namų aplinkoje, pasiskirstymas pagal klases 
ir lytį (proc.)*

39 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie jaučiasi sau-
gūs namų aplinkoje, dalies palyginimas Lietuvoje ir 
Vilniaus rajone (proc.)

41 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie jaučiasi saugūs kitoje aplinkoje, pasiskirstymas pagal a) klases ir lytį 
(proc.) b) klases 2020 m. (proc.)*°

Saugumas namų aplinkoje

Saugumas kitoje aplinkoje (ne namuose ar mokykloje)

*Šis rodiklis 2016 m. nebuvo matuotas, todėl nėra galimybės palyginti su 2020 m. duomenimis.
°Nėra galimybės palyginti 2020 m. Vilniaus rajono ir Lietuvos duomenų, kadangi Lietuvos duomenys pateikti kitu formatu.

a) b)

Vilniaus rajonas, 
2020 m. duomenys



1 priedas

33.

1 2003 m. rugpjūčio 11 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos 
nuostatų patvirtinimo“. 
2 Metodinės rekomendacijos „Gyvensenos tyrimų organizavimas ir vykdymas savivaldybėse“. Higienos institutas, 2016 m. 
3 2020 m. mokyklinio amžiaus vaikų tyrimo klausimynas.

Tyrimo metodika
2020 m. Lietuvoje jau antrą kartą vyko Mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos tyrimas. Pirmasis tyrimas atliktas 2016 m., 
vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą1, nurodantį periodiškai savivaldybėse atlikti gyven-
senos tyrimus. Tyrimas atliktas vadovaujantis Higienos instituto (toliau – HI) parengta gyvensenos tyrimų organizavimo 
ir vykdymo metodika2. Anketinei apklausai naudotas su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija suderintas 
standartizuotas klausimynas3.

Tyrimas buvo atliekamas 2020 m. Vilniaus rajono savivaldybės mokyklose 5, 7, 9 klasių mokiniams. Iš viso tyrime da-
lyvavo 941 mokinys: 48,5 proc. berniukų ir 51,5 proc. mergaičių (žr. lentelę). Atsitiktine tvarka parinkti respondentai 
pildė anketas. Lietuvoje apklausos pradėtos vykdyti 2020 m. kovo mėnesį, tačiau dėl COVID-19 ligos epidemiologinės 
situacijos ir Lietuvos teritorijoje paskelbto visuotinio karantino apklausos buvo kuriam laikui nutrauktos. Vėl pratęstos 
rugsėjo–spalio mėnesiais. Vilniaus rajone apklausos vykdytos spalio mėnesį.

Respondentų parinkimas ir apklausos vykdymas
Respondentai parenkami apskaičiuojant reprezentatyvią imtį atsižvelgiant į populiacijos dydį, atitinkantį vaikų skaičių 
Vilniaus rajono savivaldybėje, kurie mokosi vienoje klasėje, pasirinkus 5 proc. ir 95 proc. tikimybę. Apskaičiuotas im-
ties dydis proporcingai paskirstytas pagal Vilniaus rajono savivaldybėje skirtingose (visose) mokyklose besimokiusių 
mokinių skaičių.

Vienos mokyklos mokiniai buvo apklausiami tą pačią dieną. Apklausa vyko išdalijus klausimynus ir surinkus iškart po už-
pildymo. Duomenys buvo renkami ir analizuojami Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistų.

5 klasė 332

732

747

456

35,3

77,8

79,4

48,5Mergaitės

Gyvena su abiem tėvais (globėjais)

Abu turi darbą

7 klasė 296

188

170

485

31,5

20,0

18,0

51,5Berniukai

Gyvena su vienu iš tėvų (globėjų)

Vienas turi darbą

Kita

Abu neturi darbo

Nenurodė

Nežino, ar turi darbą

9 (gimnazijos I) klasė 313

5

13

Iš viso: 941

16

11

33,2

0,5

1,4

1,7

1,2

Klasė:

Lytis:

Šeimos padėtis:

Tėvų (globėjų) užimtumas:

Rodiklis Skaičius Dalis (proc.)
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2 priedas

Rodiklių suvestinė
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Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie jaučiasi labai laimingi 
arba pakankamai laimingi galvodami apie savo 
dabartinį gyvenimą, dalis

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie 5 ar daugiau dienų 
mankštinasi ar sportuoja bent 60 minučių (skaičiuojant 
kartu su fizinio ugdymo pamokomis), dalis

Mokyklinio amžiaus vaikų, kasdien valgančių pusryčius, 
dalis

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą per dieną 
valgo saldumynus, dalis

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie kasdien ne pamokų 
metu mankštinasi ar sportuoja bent 60 minučių, dalis

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą per dieną 
valgo vaisius (neskaitant sulčių), dalis

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą per dieną 
geria gazuotus saldžiuosius gėrimus, dalis

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie papildomai nededa 
druskos į paruoštą maistą, dalis

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per pastarąsias 30 
dienų bent kartą rūkė tabako gaminius, dalis

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie vidutiniškai 3 ir daugiau 
valandų per dieną praleidžia prie ekranų (televizoriaus, 
kompiuterio, planšetės, išmaniojo telefono), dalis*

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą per dieną 
valgo daržoves (neskaitant bulvių), dalis

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą per savaitę 
geria energinius gėrimus, dalis

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie valosi dantis šepetėliu ir 
pasta dažniau nei kartą per dieną, dalis

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per pastaruosius 12 
mėnesių bent kartą rūkė tabako gaminius, dalis

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie savo sveikatą vertina 
kaip labai gerą ar gerą, dalis

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie yra patenkinti savo 
išvaizda, dalis

Laimingumas, sveikatos ir išvaizdos vertinimas

Sveikatos elgsena

Fizinis aktyvumas ir pasyvus laisvalaikis

Mitybos įpročiai bei burnos higiena

Rizikingas elgesys

Tabako gaminių ir elektroninių cigarečių vartojimas

Rodiklis
Iš viso Iš viso5 klasė 5 klasė7 klasė 7 klasė9 klasė 9 klasė

Vilniaus rajonas Lietuva Santykis:
Vilniaus

r. / 
Lietuva

34.
*Lietuvoje buvo skaičiuotas rodiklis „Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie vidutiniškai 4 ir daugiau valandų per dieną praleidžia prie ekranų (televizoriaus, 
kompiuterio planšetės, išmaniojo telefono), dalis“, todėl Vilniaus rajono ir Lietuvos duomenys nelyginami.

3,312,218,54,70,98,0 9,5 24,7 0,7
Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per pastarąsias 30 
dienų bent kartą rūkė elektronines cigaretes ar naudojo 
panašius elektroninius įtaisus rūkymui, dalis

Rodiklių suvestinėje pateikiami Vilniaus rajono savivaldybės ir Lietuvos (60 savivaldybių) 2020 m. apklausos metu 
surinktų rodiklių duomenys (procentine išraiška) bendrai ir pagal apklaustųjų klasę. Paskutinėje lentelės skiltyje pa-
teikiamas rodiklio Vilniaus rajono savivaldybėje ir Lietuvoje vidurkio santykis. Raudona spalva reiškia, kad rodiklio 
Vilniaus rajono savivaldybėje vidurkis prastesnis nei Lietuvos vidurkis, geltona – lygus arba beveik lygus Lietuvos 
vidurkiui, žalia – rodiklio Vilniaus rajono savivaldybėje vidurkis geresnis nei Lietuvos vidurkis.

Vilniaus rajonas, 
2020 m. duomenys



35.*Nėra galimybės palyginti 2020 m. Vilniaus rajono ir Lietuvos duomenų.

4,1

-

1,0

8,0

-

39,6

11,4

37,8

-

-

-

-

0,9

85,4

85,9

22,0

16,3

96,1

-

10,0

13,4

5,8

10,6

-

3,2

21,9

-

25,6

8,2

33,0

-

-

-

-

1,8

80,3

85,3

24,9

9,3

96,2

-

9,3

15,9

20,1

20,4

2,6

5,4

35,5

1,6

16,0

7,0

35,8

8,9

15,7

3,2

1,9

2,6

73,8

97,1

33,2

3,5

85,3

74,8

9,6

19,2

28,4

4,1

0,3

0,7

17,9

0,0

24,0

8,4

48,0

0,7

2,4

0,3

0,0

0,0

83,1

96,3

33,4

10,5

78,0

65,5

9,8

17,6

13,9

2,1

0,6

1,2

4,8

0,3

45,5

12,7

41,6

0,9

0,9

0,3

0,0

0,0

84,6

96,4

25,0

13,9

89,5

65,1

10,5

9,6

3,3

8,8

1,2

2,4

19,1

0,6

28,9

9,5

41,7

3,5

6,3

1,3

0,6

0,9

80,6

96,6

30,4

9,4

84,5

68,4

10,0

15,3

15,0

8,1

-

1,7

18,8

-

22,4

7,2

36,8

-

-

-

-

1,5

79,7

83,2

28,1

7,2

96,3

-

9,5

17,9

19,4

20,4

-

7,1

40,4

-

13,9

5,6

23,5

-

-

-

-

3,2

75,4

86,8

24,4

3,5

96,3

-

8,3

16,6

36,6

0,8

-

0,8

0,9

-

1,1

1,2

1,3

-

-

-

-

0,5

1,0

1,0

1,2

1,0

1,0

-

1,1

1,0

0,7

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per pastarąsias 30 
dienų bent kartą vartojo alkoholinius gėrimus, dalis

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per pastarąsias 30 
dienų bent kartą vartojo kanapes („žolę“, marihuaną, 
hašišą), dalis*

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą gyvenime 
vartojo kanapes („žolę“, marihuaną, hašišą), dalis

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per pastaruosius 12 
mėnesių bent kartą vartojo alkoholinius gėrimus, dalis

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per pastaruosius 
12 mėnesių bent kartą vartojo kitus narkotikus nei 
kanapes, dalis*

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie visada tamsiu paros 
metu būdami lauke nešioja atšvaitus, dalis

Mokyklinio amžiaus vaikų, kuriuos per pastaruosius 2 
mėnesius mušė ar kitaip fiziškai baudė tėvai, dalis

Mokyklinio amžiaus vaikų, iš kurių tyčiojosi kiti 
mokiniai per pastaruosius 2 mėnesius, dalis

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per pastarąsias 30 
dienų bent kartą buvo apsvaigę nuo alkoholio, dalis*

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per pastaruosius 12 
mėnesių bent kartą buvo apsvaigę nuo alkoholio, 
dalis*

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per pastaruosius 
12 mėnesių bent kartą vartojo kanapes („žolę“, 
marihuaną, hašišą), dalis*

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per pastarąsias 30 
dienų bent kartą vartojo kitus narkotikus nei kanapes, 
dalis*

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą gyvenime 
vartojo kitus narkotikus nei kanapes, dalis

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie visada segi saugos 
diržą važiuodami automobiliu, dalis

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie jaučiasi saugūs 
mokyklos aplinkoje, dalis

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie patys tyčiojosi iš kitų 
mokinių per pastaruosius 2 mėnesius, dalis

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie visada dėvi šalmą 
važiuodami dviračiu, dalis

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie jaučiasi saugūs namų 
aplinkoje, dalis

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie jaučiasi saugūs kitoje 
aplinkoje, dalis*

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per pastarąsias 
30 dienų patyrė patyčias per socialinius tinklus, 
elektroniniu paštu ar telefonu, dalis

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per pastaruosius 
12 mėnesių patyrė patyčias per socialinius tinklus, 
elektroniniu paštu ar telefonu, dalis

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per pastaruosius 12 
mėnesių bent kartą rūkė elektronines cigaretes ar 
naudojo panašius elektroninius įtaisus rūkymui, dalis

Alkoholio vartojimas

Narkotinių medžiagų vartojimas

Saugumas kelyje

Patyčios

Saugumas namų, mokyklos, kitoje aplinkoje

Rodiklis
Iš viso Iš viso5 klasė 5 klasė7 klasė 7 klasė9 klasė 9 klasė

Vilniaus rajonas Lietuva Santykis:
Vilniaus

r. / 
Lietuva

Vilniaus rajonas, 
2020 m. duomenys


