
 
 

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS 
IR 

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

KĖDAINIŲ RAJONO MOKYKLŲ MOKINIŲ  

GYVENSENA IR SAVIJAUTA  

2014 
 

 

 

 

 

Kėdainių rajono savivaldybės VSB užsakymu 

apžvalgą parengė 

Apolinaras Zaborskis 
 

 
 
 
 

2014 

Lietuvos sveikatos 
moksLų universitetas



 2 

 

 

Padėka 
 

Dėkojame Kėdainių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vyr. specialistui gerb. 

Mindaugui Danilevičiui ir Visuomenės sveikatos biuro direktorei gerb. Danguolei 

Aviţiuvienei uţ pagalbą organizuojant ir vykdant tarptautinį HBSC tyrimą Kėdainių rajono 

mokyklose. 

Taip pat nuoširdţiai dėkojame tyrimui atrinktų mokyklų: 

 Kėdainių „Ryto“ pagrindinės mokyklos (direktorius Albinas Stankevičius) 

 Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos (direktorė Danutė 

Vitauskienė) 

 Akademijos gimnazijos (direktorius Liudas Tauginas) 

 Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos (direktorius Alanas Magyla) 

 Josvainių gimnazijos (direktorius Ramūnas Zigmantavičius) 

vadovams bei šiose mokyklose atrinktų penktų, septintų ir devintų klasių auklėtojams, 

sutikusiems dalyvauti tyrime, atlikusiems mokinių apklausą bei patiems išsamiai 

atsakusiems į jiems pateiktus klausimus anketose.  

Labiausiai dėkojame atrinktų klasių mokiniams uţ nuoširdţius ir sąţiningus 

atsakymus į daugybę anketos klausimų.  

Tik mūsų bendro darbo dėka galėjome atlikti šį tyrimą. Jis bus naudingas mums 

visiems. 
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Įvadas 

 

Pasaulio sveikatos organizacijos dokumente „Investavimas į vaikus: Europos vaikų ir 

paauglių sveikatos strategija“, priimtame 2014 m., [1] nurodoma, kad investavimas į 

vaikus – tai investavimas į mūsų visuomenės ateitį. Jame išvardytos ir prioritetinės 

veiksmų kryptys, tiesiogiai susijusias su vaikų ir jaunimo sveikata ir gyvensena: 1) siekti 

kad jaunoji karta nerūkytų ir neturėtų kitų ţalingų įpročių; 2) skatinti sveiką mitybą, fizinį 

aktyvumą visais gyvenimo etapais; 3) saugiau dėmesio skirti paauglių depresijai ir kitiems 

psichikos sveikatos sutrikimams; 4) apsaugoti vaikus nuo aplinkos grėsmių. Taigi 

vykdoma nuolatinė mokinių gyvensenos ir sveikatos stebėsena padės daugiau dėmesio 

skirti jaunosios kartos sveikatai stiprinti, apsaugoti juos nuo aplinkos grėsmių, ugdyti 

sveiką gyvenseną bei ţmogiškąsias vertybes. 

Jaunų ţmonių gyvensenos formavimasis priklauso nuo daugelio socialinių, 

ekonominių bei kultūrinių veiksnių. Juos nelengva valdyti. Pirmajame Lietuvos 

nepriklausomybės dešimtmetyje šalyje vyko spartūs politiniai ir ekonominiai pokyčiai. Kai 

kurie iš jų, kaip matome, iki šiol neišspręsti, kas didina socialinį nerimą. Kiek šalyje 

vykstančios permainos (perėjimas prie rinkos ekonomikos, agresyvi reklama, vakarietiškos 

masinės kultūros skverbimasis), tiek ir globalizacijos procesai (naujų produktų, 

komunikacinių galimybių atsiradimas) veikia ţmonių gyvenseną bei sveikatą. Kitų šalių 

patirtis rodo, kad jauni ţmonės jautriai reaguoja į vykstančias permainas ir yra ypač imlūs 

naujovėms, kurios gali tiek teigiamai, tiek ir neigiamai paveikti jų gyvenseną [2–4]. Todėl 

svarbu nuolatos stebėti ir vertinti jaunų ţmonių savijautą ir gyvenseną, laiku pastebėti 

atsiradusius pokyčius ir į juos atsiţvelgti planuojant sveikatos stiprinimo ir ligų 

profilaktikos programas. 

Mokyklinio amţiaus vaikai yra labiausiai paţeidţiama gyventojų dalis. Šiame 

amţiuje, ypač paauglystėje, tęsiasi ir galutinai susiformuoja daugelis gyvensenos bruoţų. 

Todėl paauglystėje jau nustatomi elgsenos rizikos veiksniai, didinantys ne tik fizinės, bet ir 

psichinės, emocinės ir dvasinės sveikatos sutrikimų galimybę. Yra daug mokslinių 

duomenų, rodančių, jog elgsenos rizikos veiksnius paauglystėje sąlygoja paţeisti ryšiai su 

artimaisiais (tėvais), skurdi, nepalanki psichosocialinė aplinka, bloga socialinė integracija 

ir kt. [5–7].  

Elgsenos rizikos veiksnių paplitimas mokykliniame amţiuje – vienas svarbiausių 

rodiklių, atspindinčių jaunų ţmonių sveikatos būklę. Nuolatinis šių rodiklių kaitos 
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stebėjimas leidţia įvertinti šalyje ir atskiruose jos regionuose vykstančių permainų reikšmę 

mokinių sveikatai ir gyvensenai, moksliškai pagrįsti sveikatos stiprinimo strategines 

kryptis. 

Lietuvos jaunų ţmonių gyvensenos pokyčiai iš esmės vertinami dalyvaujant 

tarptautiniame mokinių sveikatos ir gyvensenos (angl. Health Behaviour in School-aged 

Children – HBSC) tyrime (www.hbsc.org) [8–14]. Ilgalaikis šios atsakingos tyrimų 

programos vykdymas šalyje leido sukaupti daug jaunų ţmonių gyvensenos duomenų, 

papildančių tarptautinę duomenų bazę. Tai atvėrė plačias perspektyvas atskleisti visos 

šalies bei atskirų jos regionų mokinių sveikatos ir gyvensenos ypatumus, analizuoti atskirus 

gyvensenos klausimus įvairiais lygiais: individo, mokyklos, miesto/rajono, šalies ir 

tarptautiniu.  

Kėdainių rajono savivaldybė į atrinktų savivaldybių skaičių pateko 2010 metais 

šalyje vykdytos mokinių apklausos metu. Rajono mokyklose surinkti duomenys ne tik 

praturtina Lietuvą reprezentuojančius duomenis, bet yra naudingi ir planuojant bei 

įgyvendinant regioninę sveikatos politiką.  

Šios tyrimų rezultatų apţvalgos tikslas – įvertinti Kėdainių rajono mokyklų 11, 13 ir 

15 metų amţiaus mokinių savijautą bei pagrindinius gyvensenos komponentus (mitybą, 

fizinį aktyvumą, rūkymo, alkoholinių gėrimų ir narkotikų vartojimo įpročius ir kt.) ir 

palyginti šiuos duomenis su visos šalies duomenis.  

Apţvalga remiasi HBSC tyrimo, atlikto 2014 m. pavasarį, duomenimis. Tai - antroji 

tokio pobūdţio apţvalga, kurioje analizuojama  rajono mokinių savijauta bei gyvensena ir 

kuri pratęsia pirmosios 2010 m. tyrimų apţvalgos [15] mintis.   

 



 4 

stebėjimas leidţia įvertinti šalyje ir atskiruose jos regionuose vykstančių permainų reikšmę 

mokinių sveikatai ir gyvensenai, moksliškai pagrįsti sveikatos stiprinimo strategines 

kryptis. 

Lietuvos jaunų ţmonių gyvensenos pokyčiai iš esmės vertinami dalyvaujant 

tarptautiniame mokinių sveikatos ir gyvensenos (angl. Health Behaviour in School-aged 

Children – HBSC) tyrime (www.hbsc.org) [8–14]. Ilgalaikis šios atsakingos tyrimų 

programos vykdymas šalyje leido sukaupti daug jaunų ţmonių gyvensenos duomenų, 

papildančių tarptautinę duomenų bazę. Tai atvėrė plačias perspektyvas atskleisti visos 

šalies bei atskirų jos regionų mokinių sveikatos ir gyvensenos ypatumus, analizuoti atskirus 

gyvensenos klausimus įvairiais lygiais: individo, mokyklos, miesto/rajono, šalies ir 

tarptautiniu.  

Kėdainių rajono savivaldybė į atrinktų savivaldybių skaičių pateko 2010 metais 

šalyje vykdytos mokinių apklausos metu. Rajono mokyklose surinkti duomenys ne tik 

praturtina Lietuvą reprezentuojančius duomenis, bet yra naudingi ir planuojant bei 

įgyvendinant regioninę sveikatos politiką.  

Šios tyrimų rezultatų apţvalgos tikslas – įvertinti Kėdainių rajono mokyklų 11, 13 ir 

15 metų amţiaus mokinių savijautą bei pagrindinius gyvensenos komponentus (mitybą, 

fizinį aktyvumą, rūkymo, alkoholinių gėrimų ir narkotikų vartojimo įpročius ir kt.) ir 

palyginti šiuos duomenis su visos šalies duomenis.  

Apţvalga remiasi HBSC tyrimo, atlikto 2014 m. pavasarį, duomenimis. Tai - antroji 

tokio pobūdţio apţvalga, kurioje analizuojama  rajono mokinių savijauta bei gyvensena ir 

kuri pratęsia pirmosios 2010 m. tyrimų apţvalgos [15] mintis.   

 

 5 

 

Tyrimo medžiaga ir metodai 
 

Pasaulio Sveikatos Organizacijos koordinuojamas tyrimas “Mokyklinio amţiaus 

vaikų sveikata ir gyvensena” (HBSC) Lietuvoje atliktas jau šešis kartus: 1994, 1998, 2002, 

2006, 2010 ir 2014 m. Kiekviename iš jų apklaustos šalies mastu reprezentatyvios 11, 13 ir 

15 metų amţiaus mokinių imtys. Kiekvienos apklausos metu dalyvavo penktų, septintų ir 

devintų klasių mokiniai iš daugiau nei 100 atsitiktiniu būdu atrinktų bendrojo lavinimo 

mokyklų. Tyrimas vykdytas vadovaujantis tarptautiniu protokolu, mokinių apklausai 

naudota standartizuota anketa [16,17].  

Apklausoms vykdyti gauti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 

leidimai bei savivaldybių švietimo skyrių ir mokyklų vadovų sutikimai bei vadovautasi 

Kauno regioninio biomedicinos tyrimų etikos komiteto nuorodomis ir Helsinkio 

Deklaracija. 

Vykdyti mokinių apklausas padėjo klasių auklėtojai. Jų buvo prašoma laikytis 

nurodymų, pateiktų apklausos vykdymo instrukcijoje.  

Analizei atrinktos tik kokybiškai uţpildytos anketos, kurias uţpildė tik reikiamo 

amţiaus (11, 13 ir 15 metų) mokiniai. Apklausos duomenų kokybė patikrinta loginiais 

testais laboratorijoje bei tarptautiniame duomenų centre Bergeno universitete, Norvegijoje.  

Kiekvienos apklausos ir abiejų tiriamųjų grupių respondentų skaičius, taikytas šioje 

analizėje, nurodytas 1 lentelėje. Šioje apţvalgoje panaudota iš viso 32284 mokinių 

apklausos duomenys, reprezentuojantys visą Lietuvą (1 lentelė). Tai sudarė apie 85–90 

proc. nuo visų tyrimo pradţioje numatytų apklausti mokinių.  

Kėdainių rajono mokyklos į HBSC tyrimą įsijungė 2010 metais, todėl čia galima 

analizuoti rodiklių pokyčius tik per pastaruosius ketverius metus. Šiame rajone 2010 m. 

dalyvavo 5 atsitiktiniu būdu atrinktos mokyklos, kuriose buvo apklausta 233 mokinių, 

2014 m. - 5 mokyklos, kuriose buvo apklaustas 221 mokinys. Ištirtas Kėdainių rajone 

mokinių skaičius sudarė tik 4,5 proc. viso Lietuvoje ištirto kontingento, tačiau tokio imties 

dydţio pakako aptinkant kai kuriuos statistiškai reikšmingus ir vertus dėmesio rajono 

mokinių gyvensenos ir sveikatos ypatumus bei palyginti juos su kitų miestų ir rajonų 

savivaldybių duomenimis. Tiriamųjų skaičius 2014 m. HBSC tyrime dalyvavusiose 

savivaldybėse pateiktas 2 lentelėje. 
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1 lentelė. Ištirtų mokinių skaičius Lietuvos ir Kėdainių rajono mokyklose 1994-2014 m. 
 

Tyrimo metai Lietuva Kėdainių rajonas 
1994 metai 5428  
1998 metai 4513  
2002 metai 5645  
2006 metai 5632  
2010 metai 5336 233 
2014 metai 5730 221 
Iš viso 32284 454 

 

2 lentelė. Ištirtų mokinių skaičius pagal Lietuvos savivaldybes 2014 m. 
 

 N Proc.  N Proc. 
Alytus  209 3,6   Kretingos raj.  191 3,3 
Vilnius  521 9,1   Lazdijų raj.  184 3,2 
Marijampolės sav.  359 6,3   Molėtų raj.  169 2,9 
Kaunas  512 8,9   Plungės raj.  206 3,6 
Klaipėda  238 4,2   Prienų raj.  163 2,8 
Šiauliai  201 3,5   Radviliškio raj.  163 2,8 
Vilkaviškio raj.  209 3,6   Ukmergės raj.  271 4,7 
Zarasų raj.  140 2,4   Utenos raj.  195 3,4 
Joniškio raj.  167 2,9   Šakių raj.  194 3,4 
Kaišiadorių raj.  158 2,8   Šalčininkų raj.  196 3,4 
Kauno raj.  410 7,2   Šilutės raj.  156 2,7 
Kėdainių raj.  221 3,9   Širvintų raj.  95 1,7 
Kelmės raj.  202 3,5   IŠ VISO  5730 100,0 
 

3 lentelėje pateiktas 2014 m. Lietuvoje ir Kėdainių rajone ištirto kontingento 

demografinių ir socialinių-ekonominių charakteristikų palyginimas. Matyti, kad abiejų 

ištirtųjų kontingentų skirstiniai pagal lytį ir amţiaus grupes buvo gana tolygūs ir 

atitinkantys demografinę šio amţiaus tarpsnio statistiką. Vertinant ištirtų kontingentų 

skirstinį pagal gyvenamąją vietovę, pastebima, kad dauguma (71,0 proc.) tyrime 

dalyvavusių Kėdainių rajono mokinių gyveno kaimuose arba maţuose miesteliuose; 

likusieji (29,0 proc.) gyveno Kėdainių mieste. Šis skirstinys akivaizdţiai skiriasi nuo visos 

šalies tiriamųjų skirstinio, nes vykdant tyrimą šalies mastu didelė dalis tiriamųjų buvo 

atrinkta ir iš didţiųjų (Vilniaus, Kauno ir kt.) miestų. Atkreipus dėmesį į tiriamųjų šeimų 

turtinę padėtį, matyti, kad Kėdainių rajono mokiniai savo šeimų turtingumą vertino 

panašiai, kaip ir kiti. Šeimos sudėtis – kitas svarbus paauglių gyvensenos socialinis 
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veiksnys. Deja, tyrimo duomenys rodo, kad kas trečio mokyklinio amţiaus vaiko biologinė 

šeimos struktūra buvo paţeista ir vaikas neturėjo galimybės augti kartu su abiem tėvais. 

Kėdainių rajone ši problema tiek pat aktuali, kiek ir visoje Lietuvoje.  

 

3 lentelė. Tiriamojo kontingento (2014 m.) demografinės ir socialinės-ekonominės 
charakteristikos 

 
 Lietuva Kėdainių 

rajonas 
n proc. n proc. 

Lytis: 
 berniukai 

 
2910 

 
50,8 

 
111 

 
50,2 

 mergaitės 
 

2820 49,2 110 49,8 

 p>0,05 
Amžius: 
 11 metų 

 
2057 

 
35,9 

 
68 

 
30,8 

 13 metų 2000 34,9 87 39,4 
 15 metų 
 

1673 29,2 66 29,9 

 p>0,05 
Gyvena:* 
 mieste (dideliame mieste, mieste) 

 
2779 

 
48,5 

 
64 

 
29,0 

 kaime (maţame miestelyje, kaime) 
 

2951 51,5 157 71,0 

 p<0,001 
Šeimos turtingumas:** 
 turtinga (labai turtinga, pakankamai 

turtinga) 

 
2105 

 
37,2 

 
80 

 
36,9 

 vidutiniškai turtinga 2649 46,9 101 46,5 
 neturtinga (nelabai turtinga, visai 

neturtinga) 
900 15,9 36 16,6 

 p>0,05 
Šeima: 
 gyvena su abiem biologiniais tėvais*** 

 
4038 

 
70,7 

 
149 

 
67,4 

 negyvena su abiem biologiniais tėvais 
 

1677 29,3 72 32,6 

 p>0,05 
* Nustatyta remiantis atsakymu į klausimą: „ Kur tu gyveni?“ 
** Nustatyta remiantis atsakymu į klausimą: „ Kaip tu manai, ar tavo šeima yra turtinga?“ 
*** Nustatyta remiantis vaiko teiginiu, jog kartu su juo gyvena ir mama, ir tėvas – abu 
biologiniai tėvai; kitais atvejais laikyta, kad vaikas negyvena su abiem biologiniais tėvais.  
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Lyginant Kėdainių rajono mokinių sveikatos ir gyvensenos rodiklius su visos šalies vaikų 

duomenimis galima pasikliauti labai panašiomis demografinėmis tirtųjų kontingentų 

charakteristikomis bei reikšmingai nesiskiriančiomis šeimos turtingumo ir struktūros 

savybėmis. Tačiau reiktų atsiţvelgti, kad rajone ištirtų mokinių grupė labiau reprezentavo 

kaimo nei miesto gyventojų populiaciją, kas tam tikru laipsniu gali sąlygoti vertinamus 

regioninius paauglių savijautos ir gyvensenos skirtumus. 

 
Be mokinių apklausos, tuo pačiu metu buvo pateiktos anketos ir mokyklų vadovams 

bei klasių auklėtojams. Taikant šias anketas buvo surinkti duomenys, charakterizuojantys 

mokyklą (jos tipas, dydis, materialinė ir techninė būklė, priimti potvarkiai ir kt.) bei klasę 

(mokinių dalyvavimas įvairiose veiklose, mokymosi būdai, psichologinė atmosfera klasėje 

ir kt.).  

Kėdainių rajono mokinių apklausos duomenys buvo lyginami su visos Lietuvos 

mokinių apklausos duomenimis – šalies vidurkiu. Skirtumų įvertinimui, priklausomai nuo 

duomenų pobūdţio, buvo taikytas χ2 ir z statistiniai kriterijai. Taikyti trys statistinių išvadų 

reikšmingumo lygiai: p≤0,05 (reikšminga), p≤0,01 (labai reikšminga) ir p≤0,001 (ypatingai 

reikšminga).  
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Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Subjektyvus sveikatos vertinimas  
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naudoti daugelyje tyrimų [20]. Specialistai mano, jog paauglių sveikatos vertinimas, 

pagrįstas subjektyviu savo sveikatos vertinimu, yra gana tikslus ir labiau tinkamas, nei 

tradicinis sergamumo ir mirtingumo vertinimas. Pasirinkta tyrimo metodika, paremta 

standartizuota apklausa, leido surinkti duomenis, kaip mokiniai patys vertina savo sveikatą.  

Mokinių buvo prašoma apibūdinti savo sveikatą vienu iš 4 atsakymų: “puiki”, “gera”, 

“nelabai gera”, “bloga”. Atsakydami į šį klausimą 37,2 proc. Kėdainių r. mokinių savo 

sveikatą apibūdino "puikia", 52,7 proc. - "gera". Likusieji (10,0 proc. mokinių) savo 

sveikatą vertino prasčiau: 8,6 proc. mokinių savo sveikatą apibūdino "patenkinama" ir 1,4 

proc. - "bloga". Šis mokinių skirstinys pagal savo sveikatos būklės apibūdinimą 

reikšmingai nesiskyrė (p>0,05) nuo kitų Lietuvoje ištirtų mokinių nuomonės (1 pav.). 

Puiki Gera Patenkinama Bloga

37,3

52,7

1,4

38,6

49,2

1,18,6 11,1

LietuvaKėdainių r.

 
1 pav. Kėdainių rajono ir Lietuvos mokinių atsakymų į klausimą "Kaip apibūdintum 

savo sveikatą?" skirstiniai (proc.) 
(HBSC, 2014) 

 

Tolesnėje analizėje pirmosios dvi ir likusios dvi atsakymų kategorijos buvo 

apjungtos ir pavadintos atitinkamai „gera sveikata“ ir „prasta sveikata“. Todėl remiantis 1 

pav. pateiktu skirstiniu, galima sakyti, kad Kėdainių r. 90,0 proc. savo sveikatą vertino 

"gera" ir 10,0 proc. - "prasta". Lietuvoje šie dydţiai buvo atitinkamai lygūs 87,8 proc. ir 

12,2 proc.  
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Sulyginus berniukų ir mergaičių atsakymus rasta, kad mergaitės savo sveikatą vertino 

prasčiau nei berniukai: prastai (patenkinamai arba blogai) savo sveikatą apibūdino 15,0 

proc. mergaičių ir 6,8 proc. berniukų. Lyginant su kitų Lietuvos savivaldybių mokiniais, šis 

kėdainiškių mergaičių procentas buvo artimas šalies vidurkiui (16 proc.), o berniukų - 

maţesnis uţ šalies vidurkį (9,1 proc.) (2 pav.).  

 
2 pav. Kėdainių r. ir Lietuvos mokinių, kurie prastai vertino savo sveikatą,  

dalis (proc.)  
(HBSC, 2014 m.) 

 
Tarp 25 savivaldybių, kuriose vyko HBSC tyrimas, Kėdainių r. berniukai savo 

sveikatos vertinimo poţiūriu uţėmė 5-ąją poziciją, t.y. pateko tarp savivaldybių, kurių 

mokyklų mokiniai, prastai vertinę savo sveikatą, sudarė maţiausią dalį; mergaitės - 13-ąją 

poziciją, patenkančią į vidurinį savivaldybių trečdalį (3 pav.).  

 

Kelmės r.            9,0 
Lazdijų r.           11,4 

Vilkaviškio r.       12,6 
Kretingos r.         12,7 

Alytus               13,1 
Kaunas               13,5 

Kauno r.             13,5 
Joniškio r.          13,7 

Šiauliai             14,6 
Šalčininkų r.        14,7 

Klaipėda             14,9 
Zarasų r.            14,9 

Kėdainių r.          15,0 
Širvintų r.          15,4 

Vilnius              16,7 
Kaišiadorių r.       17,0 

Šilutės r.           17,0 
Prienų r.            17,9 

Ukmergės r.          18,0 
Šakių r.             19,4 

Plungės r.           19,5 
Utenos r.            20,5 

Marijampolės s.      20,7 
Molėtų r.          25,2 

Radviliškio r.       25,2 
VIDURKIS       16,0 

 

4,0 Širvintų r.          
5,0 Alytus               
5,4 Utenos r.            
6,7 Plungės r.           
6,8 Kėdainių r.          
6,9 Joniškio r.          
7,0 Šiauliai             
7,4 Kaunas               
7,5 Kretingos r.         
7,5 Lazdijų r.           
7,6 Šakių r.             
7,9 Marijampolės s.      
8,4 Vilnius              
9,1 Šilutės r.           
9,3 Molėtų r.          
9,7 Ukmergės r.          
9,9 Klaipėda             

10,0 Vilkaviškio r.       
10,0 Kelmės r.            
10,4 Kaišiadorių r.       
12,6 Prienų r.            
13,2 Kauno r.             
14,6 Šalčininkų r.        
19,0 Zarasų r.            
19,2 Radviliškio r.       
9,1 VIDURKIS 

 

1
2

5

3

6

4

7

18
19
20
21
22
23
24
25

11
12
13
14
15
16
17

8
9
10

Mergaitės Berniukai

0 020 20

Proc.Proc.

1030 10 30  
3 pav. Mokinių, kurie prastai vertino savo sveikatą, dalis (proc.)  

lyginant 25 savivaldybes 
(HBSC, 2014 m.) 
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4 pav. pavaizduoti duomenys rodo, kaip keitėsi Lietuvos mokinių, nepalankiai 

vertinusių savo sveikatą, dalis 1994 – 2014 m. Pastebėta, kad nuo 2002 m. Lietuvos 

mokinių savo sveikatos vertinimas pagerėjo. Pastarojo (2014 m.) tyrimo duomenimis, 

šalies mastu maţdaug kas dešimtas berniukas (9,1 proc.) ir kas šešta mergaitė (16,0 proc.) 

savo sveikatą vertino prastai. Kėdainių r. mokinių savo sveikatos vertinimas, palyginus su 

2010 m. tyrimo duomenimis, itin reikšmingai pagerėjo. Prastai vertinusių savo sveikatą 

mokinių dalis beveik perpus sumaţėjo: tarp berniukų nuo 12,2 proc. iki 6,8 proc.; tarp 

mergaičių  nuo 26,1 proc. iki 15,0 proc. (abiem lytims p<0,05). Todėl rajono mokiniai, 

2010 m. tarp kitų Lietuvos rajonų apibūdinti prasta sveikata, 2014 m. savo sveikatos 

poţiūriu buvo vertinti reikšmingai geriau. 

 

 
4 pav. Lietuvos mergaičių ir berniukų savo sveikatos vertinimo pokyčiai  

1994 – 2014 m.  
(HBSC, 1994-2014; Proc. - mokinių, kurie prastai vertino savo sveikatą, dalis) 

 
2014 m. Lietuvoje prastai savo sveikatą vertino 9,1 proc. berniukų ir 16,0 proc. mergaičių, 

Kėdainių rajone – 6,8 proc. berniukų ir 15,0 proc. mergaičių. Pagal šį kriterijų rajono 

mokinių berniukų sveikata vertinama gerai, mergaičių - vidutiniška, ir galima teigti, jog, 

palyginus su 2010 m. tyrimo duomenimis, mokiniai jaučiasi sveikesniais.  

 

Išsamiau pasidomėjus paauglių sveikata, nustatomi įvairūs negalavimai, daţnai 

pasireiškiantys ir tiems, asmenims, kurie gerai vertino savo sveikatą. Mokiniai, mergaitės 

daţniau negu berniukai, buvo linkę skųstis nuolatiniu (kiekvieną savaitę ir daţniau) galvos 

skausmu (čia ir toliau Kėdainių r. duomenimis, 17,1 proc. berniukų ir 41,8 proc. mergaičių; 

p<0,001), pilvo skausmais ( 15,3 proc. berniukų ir 26,4 proc. mergaičių; p=0,043), galvos 
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svaigimu bei silpnumu (13,6 proc. berniukų ir 33,0 proc. mergaičių; p=0,001), irzlumu bei 

bloga nuotaika (36,4 proc. berniukų ir 44,0 proc. mergaičių; p>0,05), nervine įtampa (31,5 

proc. berniukų ir 40,4 proc. mergaičių; p>0,05). Šiais ir kitais negalavimais Kėdainių r. 

mokiniai skundėsi maţdaug tiek pat daţnai kaip ir jų bendraamţiai visos Lietuvos mastu (5 

pav.). Palyginus su 2010 m. apklausos duomenimis, nusiskundimų psichosomatinio 

pobūdţio negalavimais (išskyrus galvos svaigimą ir silpnumą) daţnis tarp Kėdainių r. 

mokinių buvo) maţesnis, nors reikšmingų pokyčių nebuvo (p>0,05). 

 

 
 

5 pav. Psichosomatinių nusiskundimų dažnis tarp Kėdainių r. mokinių lyginant su 
Lietuvos mokiniais 

(HBSC, 2014 m.; atsakymų “beveik kiekvieną dieną”, “daţniau nei kartą per savaitę” ir “beveik kiekvieną 
savaitę” bendras procentas) 

 

Kas trečias Kėdainių rajono mokyklų berniukas ir beveik kas antra mergaitė – kaip ir kiti 

šalies mokiniai – teigia, kad patiria liūdesį, blogą nuotaiką arba nervinę įtampą (stresą) 

kiekvieną savaitę arba daţniau. Nors tokių mokinių dalis palyginti su 2010 m. maţesnė, 

tačiau aukštas psichosomatinių nusiskundimų daţnis ir toliau išlieka aktualia mokinių 

sveikatos problema.  

 

Traumos ir nelaimingi atsitikimai 

Traumos ir nelaimingi atsitikimai - kitas svarbus sveikatą sąlygojantis veiksnys. 

Mokslininkai ir sveikatos specialistai tvirtai įsitikinę – daugumos traumų ir nelaimingų 

atsitikimų galima išvengti [21,22]. Paauglių traumatizmą daugiau lemia ne aplinkos 

veiksniai, o polinkis į rizikingą elgseną.  
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Mokinių apklausos duomenys suteikia informacijos apie nelaimingų atsitikimų 

daţnumą ir pobūdį Lietuvoje bei Kėdainių rajone.  

Pastarųjų metų (2014 m.) apklausos duomenų analizė parodė, kad daugiau nei pusė 

šalies mokinių teigia per pastaruosius metus kartą ar net kelis kartus patyrę traumą bei 

kitokį nelaimingą atsitikimą. Daugiau nelaimingų atsitikimų patyrė berniukai nei mergaitės 

(58,3 proc. berniukų ir 49,5 proc. mergaičių; p<0,001). Ankstesnių metų (1994–1998 m.) 

tyrimų duomenimis, nelaimingų atsitikimų patyrusių mokinių dalis buvo ţenkliai maţesnė 

(6 pav.). Jaunesni mokiniai daţniau nei vyresni ir mieste gyvenantys daţniau nei kaime 

gyvenantys teigė, kad patyrė nelaimingų atsitikimų, nors skirtumai buvo santykinai 

nedideli. Duomenys rodo, kad beveik kas antram (44,2 proc.) patyrusiam nelaimingą 

atsitikimą asmeniui, teko rimtai gydytis (kaţkiek laiko praleisti ligoninėje, uţdėti gipso 

įtvarą ar pan.). 

 

 
 

6 pav. Per pastaruosius metus nelaimingų atsitikimų patyrusių mokinių  
dalies (proc.) pokyčiai Lietuvoje 1994 – 2014 m. 

 
 

Traumų ir nelaimingų atsitikimų paplitimas tarp tyrime dalyvavusių savivaldybių 

mokinių pateiktas 7 pav. Tarp berniukų maţiausias patyrusių nelaimingų atsitikimų 

procentas rastas Joniškio ir Vilkaviškio rajonuose, o didţiausias – Šilutės ir Ukmergės 

rajonuose. Nelaimingų atsitikimų patyrusių mergaičių procentas tarp savivaldybių keitėsi 

ne tiek daug, kiek tarp berniukų. Išrikiavus savivaldybes nelaimingų atsitikimų daţnumo 

didėjimo eile, Kėdainių r. mokiniai pateko tarp savivaldybių, kuriose buvo didesnis 

nelaimingų atsitikimų skaičius: berniukai uţėmė 22-ąją, mergaitės - 24-ąją vietas. Paėmus 

kartu berniukus ir mergaites (taip pasiekiamas didesnis tiriamųjų skaičius), galima 
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konstatuoti, jog Kėdainių r. mokiniai patiria nelaimingų atsitikimų reikšmingai daţniau 

(p=0,030) nei vidutiniškai šalyje (8 pav.). 

 

46,0 Joniškio r.                                                  
48,3 Vilkaviškio r.                                               
51,6 Radviliškio r.                                               
53,2 Alytus                                                       
54,5 Kauno r.                                                     
56,0 Šalčininkų r.                                                
56,1 Šakių r.                                                     
56,8 Šiauliai                                                     
57,3 Kaunas                                                       
57,5 Lazdijų r.                                                   
57,6 Zarasų r.                                                    
57,7 Kretingos r.                                                 
57,9 Vilnius                                                      
58,2 Prienų r.                                                    
58,6 Klaipėda                                                     
59,6 Plungės r.                                                   
60,2 Molėtų r.                                                  
61,8 Kelmės r.                                                    
61,9 Širvintų r.                                                  
62,3 Marijampolės s.                                              
62,4 Kaišiadorių r.                                               
64,4 Kėdainių r.                                                  
65,4 Utenos r.                                                    
65,9 Ukmergės r.                                                  
68,1 Šilutės r.                                                   
58,3 VIDURKIS 

 

Širvintų r.                                                  39,6 
Plungės r.                                                   40,7 
Joniškio r.                                                  42,6 
Lazdijų r.                                                   44,2 

Šalčininkų r.                                                44,9 
Klaipėda                                                     46,6 

Alytus                                                       46,7 
Ukmergės r.                                                  46,9 

Molėtų r.                                                  47,1 
Kauno r.                                                     47,1 
Kaunas                                                       48,5 

Zarasų r.                                                    48,6 
Šakių r.                                                     49,0 

Kelmės r.                                                    49,8 
Vilnius                                                      49,8 

Utenos r.                                                    49,9 
Radviliškio r.                                               50,3 

Šiauliai                                                     51,3 
Kretingos r.                                                 52,0 

Prienų r.                                                    54,5 
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7 pav. Per pastaruosius metus nelaimingų atsitikimų patyrusių mokinių dalis (proc.),  
25 Lietuvos savivaldybėse 

(HBSC, 2014 m.)  
 

 
8 pav. Kėdainių r. ir Lietuvos mokinių, kurie per pastaruosius metus patyrė 

nelaimingų atsitikimų, dalis (proc.)  
(HBSC, 2014 m.) 

 

Maţdaug pusė nelaimingų atsitikimų, kuriuose nukenčia paaugliai, įvyksta savo ar 

draugų namuose ir kieme. Kėdainių r. tokių atvejų buvo daugiau nei vidutiniškai šalyje 

(atitinkamai 50,8 proc. ir 43,3 proc.; p>0,05). Sportuojant (sporto salėse, aikštynuose ir 

kitose sporto infrastruktūrose) taip pat nukenčia palyginti daug mokinių. Nemaţa dalis 

nelaimingų atsitikimų įvyksta, deja, ir mokykloje (pamokų ir pertraukų metu arba 
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konstatuoti, jog Kėdainių r. mokiniai patiria nelaimingų atsitikimų reikšmingai daţniau 

(p=0,030) nei vidutiniškai šalyje (8 pav.). 
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56,0 Šalčininkų r.                                                
56,1 Šakių r.                                                     
56,8 Šiauliai                                                     
57,3 Kaunas                                                       
57,5 Lazdijų r.                                                   
57,6 Zarasų r.                                                    
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60,2 Molėtų r.                                                  
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58,3 VIDURKIS 
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8 pav. Kėdainių r. ir Lietuvos mokinių, kurie per pastaruosius metus patyrė 

nelaimingų atsitikimų, dalis (proc.)  
(HBSC, 2014 m.) 

 

Maţdaug pusė nelaimingų atsitikimų, kuriuose nukenčia paaugliai, įvyksta savo ar 

draugų namuose ir kieme. Kėdainių r. tokių atvejų buvo daugiau nei vidutiniškai šalyje 

(atitinkamai 50,8 proc. ir 43,3 proc.; p>0,05). Sportuojant (sporto salėse, aikštynuose ir 

kitose sporto infrastruktūrose) taip pat nukenčia palyginti daug mokinių. Nemaţa dalis 

nelaimingų atsitikimų įvyksta, deja, ir mokykloje (pamokų ir pertraukų metu arba 
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pasibaigus pamokoms. Išsamesni duomenys, kur įvyksta nelaimingi atsitikimai, pateikti 9 

pav. Traumų ir kitų nelaimingų atsitikimų, be abejo, būtų galima išvengti, jei paaugliai 

ţinotų ir laikytųsi saugaus elgesio taisyklių, turėtų ir naudotųsi apsaugos priemonėmis, o 

tėvai ir mokytojai skirtų daugiau dėmesio vaikų traumų prevencijai.  

 

 
 

9 pav. Mokinių nurodytos vietos, kuriose jiems teko patirti patį sunkiausią nelaimingą 
atsitikimą per pastaruosius metus 

(HBSC, 2014 m.)  
 

Kėdainių rajono mokyklose, palyginti su kitomis savivaldybėmis, itin didelė dalis (61,7 

proc.) mokinių per pastaruosius metus buvo patyrę traumą ar kitą nelaimingą atsitikimą, 

todėl rajono mokyklose nelaimingų atsitikimų prevencijai reikėtų skirti didesnį dėmesį.  

 

Laimingumas ir gyvenimo kokybė 

Ankstesnių metų HBSC tyrimų duomenys bylojo, kad lyginant su kitomis tyrime 

dalyvavusiomis šalimis, Lietuva išlieka tarp tų šalių, kuriose jaunų ţmonių laimingumo ir 

gyvenimo kokybės rodikliai yra ţemi [8-14]. Nors dar neturima pastarojo (2014 m.) tyrimo 

tarptautinio duomenų palyginimo, tačiau šiame skyrelyje pateikiami duomenų analizės 

rezultatai rodo pozityvias tendencijas. 

Mokinių buvo klausiama, kiek jie jaučiasi laimingi, galvodami apie savo dabartinį 

gyvenimą. Atsakiusių “nesijaučiu laimingas” arba “esu visiškai nelaimingas” procentas 

pagal apklaustųjų lytį ir amţių pateiktas 10 pav.  
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10 pav. Mokinių, kurie nesijaučia laimingi, dalis (proc.), priklausomai  
nuo lyties ir amžiaus  

(HBSC, 2014) 
 

Iš šių duomenų galima matyti, kad mergaitės daţniau negu berniukai jaučiasi 

nelaimingomis. Paauglystės amţiuje "nelaimingųjų" dalis sparčiai didėja su amţiumi. 

Standartizavus duomenis pagal amţių, rasta, kad 11-15 metų amţiuje nesijaučiančių 

laimingais paauglių dalis siekia 8,4 proc. tarp berniukų ir 15,3 proc. tarp mergaičių 

(p<0,05). Ši dalis yra truputį maţesnė negu praeitame (2010 m.) tyrime ir 2-3 kartus 

maţesnė nei prieš 20 metų (11 pav.). 

 

 
 

11 pav. Lietuvos mergaičių ir berniukų, kurie nesijaučia laimingais, dalies (proc.) 
pokyčiai 1994 – 2014 m.  

 

Spręsdami apie savo laimingumą Kėdainių r. berniukai nesiskyrė nuo šalies 

bendraamţių (12 pav.). Kėdainiškės mergaitės, skirtingai nei dauguma kitų savivaldybių, 

nesijautė maţiau laimingos uţ berniukus, ir, lyginant visas 25 tyrime dalyvavusias 



 16 

 
 

10 pav. Mokinių, kurie nesijaučia laimingi, dalis (proc.), priklausomai  
nuo lyties ir amžiaus  

(HBSC, 2014) 
 

Iš šių duomenų galima matyti, kad mergaitės daţniau negu berniukai jaučiasi 

nelaimingomis. Paauglystės amţiuje "nelaimingųjų" dalis sparčiai didėja su amţiumi. 

Standartizavus duomenis pagal amţių, rasta, kad 11-15 metų amţiuje nesijaučiančių 

laimingais paauglių dalis siekia 8,4 proc. tarp berniukų ir 15,3 proc. tarp mergaičių 

(p<0,05). Ši dalis yra truputį maţesnė negu praeitame (2010 m.) tyrime ir 2-3 kartus 

maţesnė nei prieš 20 metų (11 pav.). 

 

 
 

11 pav. Lietuvos mergaičių ir berniukų, kurie nesijaučia laimingais, dalies (proc.) 
pokyčiai 1994 – 2014 m.  

 

Spręsdami apie savo laimingumą Kėdainių r. berniukai nesiskyrė nuo šalies 

bendraamţių (12 pav.). Kėdainiškės mergaitės, skirtingai nei dauguma kitų savivaldybių, 

nesijautė maţiau laimingos uţ berniukus, ir, lyginant visas 25 tyrime dalyvavusias 
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savivaldybes, save laikančių nelaimingomis mergaičių dalis buvo pati maţiausia. Ţvelgiant 

į 13 pav. pateiktus duomenis, matyti, kad Kėdainių r. mergaitės uţėmė 1-ąją poziciją, kai 

tuo tarpu berniukai, kurių maţai laimingų dalis buvo palyginti didelė, uţėmė 19-ąją.  

 

 
12 pav. Mokinių, kurie nesijaučia laimingi, dalis (proc.) lyginant Kėdainių r. ir visos 

Lietuvos tyrimo duomenis  
(HBSC, 2014 m.) 

 

Kėdainių r.                                                  7,8 
Šilutės r.                                                   9,7 

Kaišiadorių r.                                               10,9 
Plungės r.                                                   11,3 

Ukmergės r.                                                  13,1 
Prienų r.                                                    13,5 

Joniškio r.                                                  13,6 
Širvintų r.                                                  13,6 

Kretingos r.                                                 13,7 
Kauno r.                                                     14,0 
Kelmės r.                                                    14,0 

Radviliškio r.                                               15,0 
Zarasų r.                                                    15,0 

Kaunas                                                       15,1 
Šakių r.                                                     15,2 
Klaipėda                                                     15,5 

Šalčininkų r.                                                15,7 
Lazdijų r.                                                   16,8 

Vilnius                                                      17,0 
Utenos r.                                                    18,0 
Molėtų r.                                                    18,4 

Vilkaviškio r.                                               18,9 
Šiauliai                                                     19,7 
Alytus                                                       20,8 

Marijampolės s.                                              21,3 
VIDURKIS                                                     15,3 

 

3,7 Prienų r.                                                    
4,2 Šakių r.                                                     
4,2 Ukmergės r.                                                  
5,6 Lazdijų r.                                                   
6,2 Molėtų r.                                                    
6,2 Šilutės r.                                                   
6,8 Kaunas                                                       
6,9 Plungės r.                                                   
7,6 Joniškio r.                                                  
7,9 Marijampolės s.                                              
8,0 Alytus                                                       
8,4 Vilnius                                                      
8,4 Kretingos r.                                                 
8,4 Šalčininkų r.                                                
8,5 Kaišiadorių r.                                               
9,1 Radviliškio r.                                               
9,3 Kauno r.                                                     

10,0 Širvintų r.                                                  
10,7 Kėdainių r.                                                  
11,0 Utenos r.                                                    
11,0 Kelmės r.                                                    
11,9 Vilkaviškio r.                                               
12,5 Šiauliai                                                     
12,9 Klaipėda                                                     
19,7 Zarasų r.                                                    
8,4 VIDURKIS 
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13 pav. Mokinių, kurie nesijaučia laimingi, dalis (proc.) lyginant 25 savivaldybes 

(HBSC, 2014 m.) 
 

Pastarojo tyrimo duomenys rodo, kad palyginus su 2010 m. visos šalies mokiniai 

jaučiasi laimingesni. Tarp Kėdainių r. mokinių šis pokytis ypač ţenklus: nesijaučiančių 

laimingais berniukų dalis sumaţėjo nuo 11,6 proc. iki 7,8 proc., mergaičių - nuo 21,5 proc. 

iki 10,7 proc. (p<0,05).  
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Pateiktus mokinių laimingumo duomenis patvirtino mokinių pasitenkinimo 

dabartiniu gyvenimu vertinimas. Respondentų buvo prašoma įvertinti savo pasitenkinimą 

dabartiniu gyvenimu nuo 0 (maţiausiai patenkintas gyvenimu) iki 10 balų (labiausiai 

patenkintas gyvenimu). Laikoma, kad šis rodiklis labiau atspindi jaunų ţmonių gyvenimo 

kokybę. Abu šie rodikliai - laimingumas ir pasitenkinimas gyvenimu - tarpusavyje 

reikšmingai siejosi (labiau laimingais laikantys save respondentai daţniau nurodė 

aukštesnius pasitenkinimo gyvenimu balus; koreliacijos koeficientas lygus 0,606).  

Analizuojant duomenis domėtasi, kokia dalis tiriamųjų išreiškė aukštą pasitenkinimą 

gyvenimu, įvertindami savo nuomonę 6 ir daugiau balų. Nors atsakydami į klausimą apie 

pasitenkinimą dabartiniu gyvenimu dauguma mokinių buvo linkę savo nuomonę išreikšti 

tokiu būdu, t.y. manyti, kad yra patenkinti savo gyvenimu, tačiau 14,9 proc. šalies mokinių 

paţymėjo, kad jų pasitenkinimas gyvenimu yra ţemas. Mergaitės taip manė daţniau nei 

berniukai: atitinkamai 16,8 proc. ir 9,8 proc. (p<0,001); vyresnės mergaitės daţniau nei 

jaunesnės, tačiau šio rodiklio priklausomybės nuo amţiaus tarp berniukų nebuvo.  

Analizuojant Kėdainių rajono mokinių atsakymus apie pasitenkinimą gyvenimu 

rastos labai panašios tendencijos kaip ir vertinant šių mokinių laimingumą. Tarp Kėdainių 

r. respondentų savo gyvenimo kokybę ţemai vertino 14,9 proc. berniukų ir 12,2 proc. 

mergaičių (14 pav.). Matyti, kad kėdainiškės mergaitės savo gyvenimo kokybę buvo 

linkusios vertinti geriau nei kėdainiškiai berniukai. Be to, nesijaučiančių patenkintomis 

savo gyvenimu kėdainiškių mergaičių dalis buvo gana ţenkliai (p>0,05) maţesnė uţ šalies 

mergaičių vidurkį (16,8 proc.). Išrikiavus savivaldybes šios dalies didėjimo eile, Kėdainių 

r. mergaitės uţėmė 3-iąją vietą (savo gyvenimo kokybę geriau vertino Kretingos ir Šakių 

rajonų mergaitės), o berniukai - priešpaskutinę 24-ąją vietą (savo gyvenimo kokybę 

prasčiau vertino tik Zarasų r. berniukai).  

 
14 pav. Mokinių, kurie savo gyvenimo kokybę laikė žema, dalis (proc.) lyginant 

Kėdainių r. ir visos Lietuvos tyrimo duomenis  
(HBSC, 2014 m.) 
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14 pav. Mokinių, kurie savo gyvenimo kokybę laikė žema, dalis (proc.) lyginant 

Kėdainių r. ir visos Lietuvos tyrimo duomenis  
(HBSC, 2014 m.) 
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2014 m. tyrimo duomenys rodo, kad Kėdainių r. mergaitės jautėsi labiausiai laimingomis ir 

patenkintomis gyvenimu nei kitos jų bendraamţės šalyje.  

 

Mityba  

Mitybą vertinome maisto produktų vartojimo daţnio nustatymo metodu. Domėjomės, 

kaip daţnai mokiniai valgo ar geria rekomenduojamus (vaisius ir darţoves) ir 

nerekomenduojamus maisto produktus (saldainius, sausainius, traškučius, “greito maisto” 

produktus, kokakolą ir kitus saldţius gazuotus gėrimus). Galimi atsakymai buvo: 

„niekada“, „rečiau nei kartą per savaitę“, „kartą per savaitę“, „2–4 dienas per savaitę“, „5–

6 dienas per savaitę“, „kartą per dieną“ ar „kelis kartus per dieną“. Tolesnei analizei minėti 

atsakymai buvo perkoduoti į dvi kategorijas: 1 – vartoja retai; 2 – vartoja daţnai. Daţnu 

vaisių ir darţovių vartojimu buvo laikoma šių produktų vartojimas kasdien (sujungus 6 ir 7 

atsakymų variantus), o nerekomenduotinų produktų (saldainių, sausainių ir kt.) – 

vartojimas beveik kasdien (sujungus 5, 6 ir 7  atsakymų variantus); kiti atsakymų variantai 

rodė retą produkto vartojimą. 

2014 m. šalies ir Kėdainių rajono mokyklų mokinių apklausos apie maisto produktų 

vartojimą rezultatai pateikti 4 ir 5 lentelėse bei 15 - 18 paveiksluose.  

Rekomenduojami maisto produktai (4 lentelė). Tarp tirtų Lietuvos mokinių (2014 m.) 

kasdien vaisių valgė 32,7 proc. mokinių, mergaitės reikšmingai daţniau negu berniukai 

(atitinkamai 35,6 proc. ir 29,1 proc.; p<0,001). Vienuolikmečiai mokiniai vaisius vartojo 

patikimai daţniau uţ vyresnius. Palyginus šiuos duomenis su ankstesnių metų tyrimų 

duomenimis stebėta tendencija, kad Lietuvos mokiniai, nepriklausomai nuo lyties, vaisių 

valgo daţniau (15 pav.).  

Šalies mokiniai darţovių kasdien valgė 30,5 proc. Kaip ir vaisių atveju, tokių 

mergaičių buvo patikimai daugiau negu berniukų (atitinkamai 34,6 proc. ir 26,3 proc.; 

p<0,001), o vyresni mokiniai jų valgė rečiau uţ jaunesnius. Palyginę šiuos rodiklius su 

ankstesnių tyrimų duomenimis dėsningų pokyčių nenustatyta (16 pav.). 

 



 20 

 
 

15 pav. Lietuvos mergaičių ir berniukų, kurie kasdien valgo vaisių, dalis (proc.)  
2002 – 2014 m. 

 

 
 

16 pav. Lietuvos mergaičių ir berniukų, kurie kasdien valgo daržovių, dalis (proc.) 
2002 – 2014 m. 

 
Išanalizavus Kėdainių rajono mokinių mitybą paaiškėjo, kad kasdien vaisių ir 

darţovių  valgo atitinkamai 29,7 proc. ir 29,7 proc. berniukų bei atitinkamai 40,9 proc. ir 

37,3 proc. mergaičių. Šie procentai reikšmingai nesiskyrė nuo šalies vidurkio (17 pav.). Per 

praeitus 4 metus, Kėdainių r. vaikai, kaip ir visoje šalyje, daţniau valgo vaisių ir darţovių: 

berniukų, kasdien valgančių vaisius, dalis padidėjo 1,5 karto, mergaičių - 1,4 karto; 

berniukų, kasdien valgančių darţovių, dalis padidėjo 1,4, mergaičių - nekito. Tačiau, 

neţiūrint tokių pozityvių pokyčių, vis dėlto tenka konstatuoti, kad mūsų šalies, tarp jų ir 

Kėdainių r., mokiniai vaisių ir darţovių valgo nepakankamai - tik kas trečias ketvirtas 

mokinys jų valgo kasdien.  
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15 pav. Lietuvos mergaičių ir berniukų, kurie kasdien valgo vaisių, dalis (proc.)  
2002 – 2014 m. 
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darţovių  valgo atitinkamai 29,7 proc. ir 29,7 proc. berniukų bei atitinkamai 40,9 proc. ir 

37,3 proc. mergaičių. Šie procentai reikšmingai nesiskyrė nuo šalies vidurkio (17 pav.). Per 

praeitus 4 metus, Kėdainių r. vaikai, kaip ir visoje šalyje, daţniau valgo vaisių ir darţovių: 

berniukų, kasdien valgančių vaisius, dalis padidėjo 1,5 karto, mergaičių - 1,4 karto; 

berniukų, kasdien valgančių darţovių, dalis padidėjo 1,4, mergaičių - nekito. Tačiau, 

neţiūrint tokių pozityvių pokyčių, vis dėlto tenka konstatuoti, kad mūsų šalies, tarp jų ir 

Kėdainių r., mokiniai vaisių ir darţovių valgo nepakankamai - tik kas trečias ketvirtas 

mokinys jų valgo kasdien.  
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17 pav. Mokinių, kurie kasdien valgo vaisių ir daržovių, dalis (proc.)  

tarp Kėdainių r. ir Lietuvos mokinių  
(HBSC 2014 m.; B – berniukai; M – mergaitės) 

 

Lietuvos mokiniai vaisių ir darţovių valgo nepakankamai – kasdien jų valgo tik kas trečias 

ketvirtas. Ši problema nustatyta ir tarp Kėdainių rajono mokinių.   

 

4 lentelė. Kėdainių r. ir Lietuvos mokinių atsakymų į klausimus, kaip dažnai jie valgo 
vaisius ir daržoves, skirstinys (proc.) (HBSC, 2014 m.) 
 

Maisto 
produktai 
 

Lytis 
 

Grupė 
 

Nieka-
da 

nevar-
toja 

Vartoja 
rečiau 

nei 
kartą 
per 

savaitę 

kartą 
per 

savaitę 

2–4 
dienas 

per 
savaitę 

5–6 
dienas 

per 
savaitę 

kartą 
per 

dieną 

kelis 
kartus 

per 
dieną 

Vaisiai 
B 

Kėdainių r. 1,8 4,5 9,0 32,4 22,5 11,7 18,0 
LT 1,6 6,3 9,4 35,5 17,8 11,8 17,6 

M 
Kėdainių r. 0 6,4 7,3 30,0 15,5 17,3 23,6 

LT 0,7 4,7 9,1 30,2 19,2 15,9 20,2 

Darţovės 
B 

Kėdainių r. 1,8 9,9 13,5 27,9 17,1 11,7 18,0 
LT 2,7 7,6 12,7 31,3 19,4 12,8 13,6 

M 
Kėdainių r. 0,9 2,7 8,2 28,2 22,7 23,6 13,6 

LT 1,2 4,7 9,7 27,4 22,1 18,4 16,4 
B–berniukai, M–mergaitės; LT–Lietuva.  

 

Nerekomenduojami maisto produktai (5 lentelė ir 18 pav.). Saldumynai dėl didelio 

kaloringumo ir labai maţo vitaminų kiekio daţnai yra nereikalingo kalorijų pertekliaus 

šaltinis. Daţniausiai vaikai ir paaugliai lepinami (lepinasi) saldainiais ir šokoladu. 

Remiantis atliktų apklausų duomenimis, vidutiniškai kas trečias paauglys beveik kasdien 

valgo saldainių ar šokolado, ir ši dalis per pastaruosius metus maţai keitėsi. 2014 m. 

apklausos duomenimis, 37,2 proc. mokinių (35,2 proc. berniukų ir 39,3 proc. mergaičių; 
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p<0,001; vienuolikmečiai patikimai rečiau negu 13 ir 15 metų mokiniai) prisipaţino, kad 

kasdien valgo šių saldumynų.  

Gana daug mokinių valgo ir kitų, dar labiau kaloringų saldumynų – torto, pyragėlių, 

sausainių. Šalies mastu 28,9 proc. mokinių, vienodai daţnai berniukai ir mergaitės, 

prisipaţino, kad šiuos produktus valgo daţnai (kasdien arba daugumą dienų per savaitę). 

Prieš ketverius metus šis procentas buvo perpus maţesnis. 

Mitybos specialistai taip pat rekomenduoja riboti parduodamus saldţiuosius 

putojančius (gazuotus) gėrimus, iš kurių pačiu populiariausiu laikoma kokakola. Šie 

gėrimai turi daug kalorijų, juose daţnai būna kofeino ir dantų emalį tirpdančių rūgščių. 

Pastarosios (2014 m.) apklausos duomenimis, kokakolos ir kitų panašių gėrimų daţnai 

geriantys prisipaţino 19,5 proc. mokinių (berniukų 23,7 proc., daugiau nei mergaičių 14,7 

proc.; p<0,001). Penkiolikmečiai šių gėrimų vartojo rečiau uţ 11 ir 13 metų mokinius. 

Palyginti su kitų šalių apklausos duomenimis [11-12], Lietuvoje daţnai geriančių kokakolą 

ir kitus saldţiuosius putojančius gėrimus mokinių skaičius nėra didelis, bet lyginant su 

ankstesnių tyrimų duomenimis šiuos gėrimus mūsų paaugliai vartoja vis daţniau (per 

pastaruosius ketverius metus reguliarių vartotojų skaičius padidėjo 5,6 procentiniais 

punktais).  

 

 
18 pav. Mokinių, kurie dažnai valgo nerekomenduojamus maisto produktus,  

dalis (proc.) tarp Kėdainių r. ir Lietuvos mokinių  
(HBSC 2014 m. ; * p<0,05 lyginant Kėdainių r. ir Lietuvos mokinius; B – berniukai; M – mergaitės) 

 

Paaugliai, iškylaudami mieste ar gamtoje, visur skubėdami ar bendraudami su 

draugais, ir šiaip yra linkę uţkandţiauti “greito maisto” produktais (keptomis dešrelėmis, 

spurgomis, čeburekais) bei traškučiais iš bulvių arba kukurūzų. Šie produktai daţnai 
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p<0,001; vienuolikmečiai patikimai rečiau negu 13 ir 15 metų mokiniai) prisipaţino, kad 

kasdien valgo šių saldumynų.  
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18 pav. Mokinių, kurie dažnai valgo nerekomenduojamus maisto produktus,  

dalis (proc.) tarp Kėdainių r. ir Lietuvos mokinių  
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draugais, ir šiaip yra linkę uţkandţiauti “greito maisto” produktais (keptomis dešrelėmis, 

spurgomis, čeburekais) bei traškučiais iš bulvių arba kukurūzų. Šie produktai daţnai 
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pasiţymi didesniu riebalų ir druskos kiekiu, jie valgomi gatvėje ar uţsiimant kita veikla, 

todėl atspindi neteisingą mitybą. Šalies mokinių apklausos duomenimis, “greito maisto” 

produktus reguliariai valgė 8,2 proc. mokinių, traškučius – 14,0 proc. Abiejų šių produktų 

vartojimo daţnis per pastaruosius ketverius metus reikšmingai nesikeitė. Ir vienus, ir kitus 

produktus daţniau uţkandţiavo berniukai bei jaunesnio amţiaus paaugliai.  

Kėdainių rajono mokinių mityba daugumos nerekomenduojamų maisto produktų 

vartojimo atţvilgiu reikšmingai nesiskyrė (5 lentelė). Pastebėta, kad Kėdainių r. mokyklose 

reikšmingai didesnė dalis berniukų nei kituose miestuose ir rajonuose daţnai valgo 

saldainius ir šokoladą. Per pastaruosius ketverius metus tokių mokinių dalis rajono 

mokyklose reikšmingai padidėjo nuo 31,5 proc. iki 46,2 proc. (p<0,05). Berniukai labiau 

pamėgo ir kitus saldumynus - tortą, sausainius, pyragaičius (tokių vartotojų dalis išaugo 

nuo 17,9 proc. iki 36,9 proc.; p<0,05) bei daţniau pradėjo valgyti bulvių traškučius (tokių 

vartotojų dalis išaugo nuo 13,9 proc. iki 22,5 proc.; p<0,05). Kėdainių r. mergaičių mityba 

nerekomenduojamų maisto produktų vartojimo atţvilgiu per pastaruosius ketverius metus 

reikšmingai nesikeitė. 

 

Lietuvos mokiniai palyginti daţnai vartoja menkaverčius mitybiniu poţiūriu maisto 

produktus. Ši problema aktuali ir Kėdainių rajono mokiniams, ypač berniukams, kurie 

daţniau nei prieš ketverius metus pradėjo vartoti įvairius saldumynus bei bulvių traškučius.  
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5 lentelė. Kėdainių r. ir Lietuvos mokinių atsakymų į klausimus, kaip dažnai jie valgo 
išvardytus nerekomenduojamus maisto produktus, skirstinys (proc.) (HBSC, 2014 m.) 
 

Maisto 
produktai 
 

Lytis 
 

Grupė 
 

Nieka-
da 

nevar-
toja 

Vartoja 
rečiau 

nei 
kartą 
per 

savaitę 

kartą 
per 

savaitę 

2–4 
dienas 

per 
savaitę 

5–6 
dienas 

per 
savaitę 

kartą 
per 

dieną 

kelis 
kartus 

per 
dieną 

Saldainiai ir 
šokoladas 

B 
Kėdainių r. 1,8 9,9 16,2 25,2 13,5 11,7 21,6 

LT 2,2 14,0 18,2 30,3 14,5 8,7 11,9 

M 
Kėdainių r. 1,8 18,2 10,0 36,4 13,6 4,5 15,5 

LT 1,7 13,7 15,2 30,1 16,5 10,8 12,1 

Sausainiai, 
pyragėliai, 
tortai 

B 
Kėdainių r. 4,5 10,8 24,3 23,4 13,5 9,0 14,4 

LT 2,9 17,9 21,4 28,3 13,9 6,7 8,8 

M 
Kėdainių r. 2,8 16,5 22,9 27,5 10,1 11,9 8,3 

LT 2,9 19,2 20,8 28,7 13,4 8,4 6,6 

Kokakola ir 
kiti saldieji 
putojantys 
gėrimai 

B 
Kėdainių r. 9,0 18,0 26,1 23,4 5,4 6,3 11,7 

LT 9,7 26,1 21,6 18,7 9,3 6,1 8,6 

M 
Kėdainių r. 17,3 37,3 16,4 10,9 4,5 3,6 10,0 

LT 15,3 35,9 19,2 14,7 6,7 3,7 4,5 

Bulvių 
traškučiai 

B 
Kėdainių r. 10,8 23,4 24,3 18,9 7,2 5,4 9,9 

LT 11,2 30,9 21,7 18,3 7,7 4,2 5,9 

M 
Kėdainių r. 18,2 45,5 16,4 11,8 3,6 0 4,5 

LT 15,2 43,5 18,7 12,5 4,6 2,6 2,8 

“Greito 
maisto” 
produktai 
(mėsainiai, 
spurgos ir kt.) 

B 
Kėdainių r. 15,3 38,7 17,1 15,3 6,3 2,7 4,5 

LT 19,1 41,6 16,3 12,0 5,3 1,8 3,8 

M 
Kėdainių r. 22,7 41,8 20,0 6,4 3,6 0,9 4,5 

LT 26,8 48,6 13,2 6,2 2,5 1,4 1,4 

B–berniukai, M–mergaitės; LT–Lietuva.  
 

 

Kiti mitybos įpročiai 

Reguliarus pusryčiavimas laikomas vienu iš sveikos mitybos elementų, tačiau 

daugelis mokslinių tyrimų įvairiose šalyse atskleidţia nereguliaraus moksleivių 

pusryčiavimo įpročių problemą [23,24]. 

Atlikus Lietuvos mokinių mitybos įpročių analizę paaiškėjo, kad jų pusryčiavimo 

įpročiai taip pat nėra dţiuginantys: pusryčius išeidami į mokyklą reguliariai valgė tik kiek 
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5 lentelė. Kėdainių r. ir Lietuvos mokinių atsakymų į klausimus, kaip dažnai jie valgo 
išvardytus nerekomenduojamus maisto produktus, skirstinys (proc.) (HBSC, 2014 m.) 
 

Maisto 
produktai 
 

Lytis 
 

Grupė 
 

Nieka-
da 

nevar-
toja 

Vartoja 
rečiau 

nei 
kartą 
per 

savaitę 

kartą 
per 

savaitę 

2–4 
dienas 

per 
savaitę 

5–6 
dienas 

per 
savaitę 

kartą 
per 

dieną 

kelis 
kartus 

per 
dieną 

Saldainiai ir 
šokoladas 

B 
Kėdainių r. 1,8 9,9 16,2 25,2 13,5 11,7 21,6 

LT 2,2 14,0 18,2 30,3 14,5 8,7 11,9 

M 
Kėdainių r. 1,8 18,2 10,0 36,4 13,6 4,5 15,5 

LT 1,7 13,7 15,2 30,1 16,5 10,8 12,1 

Sausainiai, 
pyragėliai, 
tortai 

B 
Kėdainių r. 4,5 10,8 24,3 23,4 13,5 9,0 14,4 

LT 2,9 17,9 21,4 28,3 13,9 6,7 8,8 

M 
Kėdainių r. 2,8 16,5 22,9 27,5 10,1 11,9 8,3 

LT 2,9 19,2 20,8 28,7 13,4 8,4 6,6 

Kokakola ir 
kiti saldieji 
putojantys 
gėrimai 

B 
Kėdainių r. 9,0 18,0 26,1 23,4 5,4 6,3 11,7 

LT 9,7 26,1 21,6 18,7 9,3 6,1 8,6 

M 
Kėdainių r. 17,3 37,3 16,4 10,9 4,5 3,6 10,0 

LT 15,3 35,9 19,2 14,7 6,7 3,7 4,5 

Bulvių 
traškučiai 

B 
Kėdainių r. 10,8 23,4 24,3 18,9 7,2 5,4 9,9 

LT 11,2 30,9 21,7 18,3 7,7 4,2 5,9 

M 
Kėdainių r. 18,2 45,5 16,4 11,8 3,6 0 4,5 

LT 15,2 43,5 18,7 12,5 4,6 2,6 2,8 

“Greito 
maisto” 
produktai 
(mėsainiai, 
spurgos ir kt.) 

B 
Kėdainių r. 15,3 38,7 17,1 15,3 6,3 2,7 4,5 

LT 19,1 41,6 16,3 12,0 5,3 1,8 3,8 

M 
Kėdainių r. 22,7 41,8 20,0 6,4 3,6 0,9 4,5 

LT 26,8 48,6 13,2 6,2 2,5 1,4 1,4 

B–berniukai, M–mergaitės; LT–Lietuva.  
 

 

Kiti mitybos įpročiai 

Reguliarus pusryčiavimas laikomas vienu iš sveikos mitybos elementų, tačiau 

daugelis mokslinių tyrimų įvairiose šalyse atskleidţia nereguliaraus moksleivių 

pusryčiavimo įpročių problemą [23,24]. 

Atlikus Lietuvos mokinių mitybos įpročių analizę paaiškėjo, kad jų pusryčiavimo 

įpročiai taip pat nėra dţiuginantys: pusryčius išeidami į mokyklą reguliariai valgė tik kiek 
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daugiau nei pusė paauglių, o ketvirtadalis jaunuolių nurodė, kad darbo dienomis niekada 

nepusryčiauja. Panašūs rezultatai gauti ir ištyrus Kėdainių r. mokinius (19 pav.).  

Kiekvieną rytą 1-4 rytus Niekada nepusryčiauja

60,6

15,3
57,9

18,4

24,1 23,7

LietuvaKėdainių r.

Pusryčiauja  
19 pav. Mokinių skirstiniai pagal pusryčiavimo reguliarumą darbo dienomis 

(HBSC 2014 m. p<0,05 lyginant Kėdainių r. ir Lietuvos mokinius) 
 

Savaitgaliais mokiniai pusryčiauja pastebimai dažniau nei darbo dienomis, tačiau vis 

tiek tik apie 80 proc. mokinių nurodė pusryčiaujantys abu savaitgalio rytus (20 pav.).  

Abu rytus 1 rytą Niekada nepusryčiauja

77,7

13,5

82,9

10,3
8,8 6,8

LietuvaKėdainių r.

Pusryčiauja  
20 pav. Mokinių skirstiniai pagal pusryčiavimo reguliarumą savaitgaliais 

(HBSC 2014 m.) 
Sėkmingai paauglio socializacijai svarbu kartu su šeima valgomas maistas. Pasirodo, 

ne visiems tai pavyksta. Tyrimo duomenys byloja, kad Kėdainių r. vaikai dažniau nei 

vidutiniškai šalyje kas rytą kartu su tėvais namuose pusryčiauja (50,7 proc. visoje 39,2 

proc.; p<0,05) ir kartu su tėvais vakarieniauja (64,0 proc. vs 52,7 proc.; p<0,05) (21 ir 22 

pav.).  

Kiekvieną dieną Ne kasdien Niekada

50,7
36,5

39,2

47,0

12,8 13,8

LietuvaKėdainių r.

Pusryčiauja su tėvais  
21 pav. Mokinių skirstiniai pagal pusryčiavimo kartu su tėvais dažnumą  

(HBSC 2014 m. p<0,05 lyginant Kėdainių r. ir Lietuvos mokinius) 
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Kiekvieną dieną Ne kasdien Niekada

64,0

33,2

52,7
42,7

2,8 4,9

LietuvaKėdainių r.

Vakarieniauja su tėvais  
22 pav. Mokinių skirstiniai pagal vakarieniavimo kartu su tėvais dažnumą  

(HBSC 2014 m. p<0,05 lyginant Kėdainių r. ir Lietuvos mokinius) 
 

Užkandžiavimas tarp pagrindinių valgymų, ypač žiūrint televizorių ar filmus, dirbant 

ar žaidžiant kompiuteriu, - taip pat nesveikos mitybos požymis. Pastarosios mokinių 

apklausos duomenys rodo, kad tokie įpročiai yra tapę kasdieniais maždaug ketvirtam 

penktam paaugliui. Jie būdingi ir Kėdainių r. mokiniams. Tarp jų 26,6 proc. mokinių 

prisipažino, jog kasdien užkandžiauja, žiūrėdami televizorių arba filmus, 24,8 proc. - 

dirbdami arba žaisdami kompiuteriu. Šie procentai didesni nei stebėtieji tarp visų šalies 

mokinių (23 ir 24 pav.). 

Niekada Ne kasdien Kiekvieną dieną

67,4

6,0 6,1

70,6

26,6 23,3

LietuvaKėdainių r.

Užkandžiauja  
23 pav. Mokinių skirstiniai pagal užkandžiavimo dažnumą žiūrint televizorių arba 

filmus  
(HBSC 2014 m. p>0,05 lyginant Kėdainių r. ir Lietuvos mokinius) 

 

Niekada Ne kasdien Kiekvieną dieną

51,9

23,3 18,1

62,5

24,8 19,4

LietuvaKėdainių r.

Užkandžiauja  
24 pav. Mokinių skirstiniai pagal užkandžiavimo dažnumą dirbant arba žaidžiant 

kompiuteriu  
(HBSC 2014 m. p<0,05 lyginant Kėdainių r. ir Lietuvos mokinius) 
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6,0 6,1

70,6
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Niekada Ne kasdien Kiekvieną dieną

51,9

23,3 18,1

62,5

24,8 19,4

LietuvaKėdainių r.

Užkandžiauja  
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Kas ketvirtas Kėdainių r. mokinys išeidamas į mokyklą niekada nepusryčiauja.  

 
 

Fizinis aktyvumas 

Fizinio aktyvumo reikšmė neabejotinai didelė ir vaikystėje bei paauglystėje. Atlikti 

moksliniai tyrimai pateikia daugybę įrodymų, jog fizinis aktyvumas yra vienas iš 

reikšmingų harmoningo paauglių vystymosi ir sveikatos veiksnių [25,26]. 

Epidemiologiniais tyrimais nustatytos prielaidos apie fizinio aktyvumo ryšius su paauglių 

nutukimu, širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniais, depresijos poţymiais ir kt. [27]. 

Šiuolaikinėse fizinio aktyvumo rekomendacijose akcentuojama, kad vaikai ir paaugliai, 

atlikdami įprastas veiklas (eidami į mokyklą, ţaisdami kieme, dirbdami ūkio darbus ir kt.) 

turėtų būti fiziškai aktyviais kiekvieną dieną ne maţiau kaip vieną valandą [26,28]. 

Rekomenduojamas ir papildomas sveikatą stiprinantis ir ligų riziką maţinantis fizinis 

aktyvumas - mankšta, sportas, šokiai.  

Iš pradţių domėtasi mokinių sportiniu aktyvumu, išreiškiamu kiek mokiniai ne 

pamokų metu, laisvalaikiu, mankštinasi ir sportuoja taip, kad sukaistų ir padaţnėtų 

kvėpavimas.  

Apie tiriamųjų sportinį aktyvumą buvo sprendţiama iš atsakymų į šiuos klausimus:  

1. Ar dažnai ne pamokų metu, laisvalaikiu mankštiniesi ar sportuoji taip, kad 

suprakaituotum, padažnėtų kvėpavimas? Galimi atsakymai: a) kasdien; b) 4-6 kartus per 

savaitę; c) 2-3 kartus per savaitę; d) kartą per savaitę; e) kartą per mėnesį; f) rečiau nei 

kartą per mėnesį; g) niekada.  

2. Kiek valandų per savaite ne pamokų metu mankštiniesi ar sportuoji taip, kad 

suprakaituotum, padažnėtų kvėpavimas? Galimi atsakymai: a) nė vienos valandos per 

savaitę; b) apie pusę valandos per savaitę; c) apie vieną valandą per savaitę; d) apie 2-3 

valandas per savaitę; e) apie 4-6 valandas per savaitę; f) 7 ir daugiau valandų per savaitę.  

Remdamiesi atsakymais į šiuos klausimus (toliau vadinamu „kartai-valandos“ 

kriterijumi) tiriamuosius suskirstėme į pakankamai ir nepakankamai sportuojančius. 

Pakankamai sportuojančiais laikėme tuos mokinius, kurie nurodė, kad laisvalaikiu 

mankštinasi ir sportuoja kasdien arba 4-6 kartus per savaitę ne maţiau kaip 1 valandą per 

savaitę, arba 2-3 kartus per savaitę, tačiau ne maţiau 4-6 valandų per savaitę. Likusieji 

buvo priskirti nepakankamai sportuojančių grupei [29,30]. 
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Remiantis šiuo kriterijumi ir mūsų duomenimis, surinktais 1994–2014 m., galima 

spręsti, kad apytikriai tik kas antras trečias šalies berniukas ir kas penkta šešta mergaitė 

pakankamai mankštinasi ir sportuoja. Pastarojo 2014 m. tyrimo duomenys parodė, kad 

tokių mokinių dalis pasidarė pastebimai didesnė (25 pav.).  

 

 
25 pav. Pakankamai sportuojančių mokinių dalies (proc.) 

pokyčiai Lietuvoje 1994 – 2014 m. 
 

Kėdainių r. mokyklose buvo išaiškinta, jog berniukų ir mergaičių polinkis 

mankštintis ir sportuoti reikšmingai nesiskyrė nuo visos šalies mokinių (26 pav.).  

 

 
26 pav. Kėdainių r. mokinių, kurie pakankamai mankštinasi ir sportuoja, dalis (proc.) 

lyginant su šalies vidurkiu 
(HBSC, 2014 m.) 

 

27 pav. palygintas Kėdainių r. ir kitų Lietuvos miestų bei rajonų mokinių sportinis 

aktyvumas. Matome, jog pagal šį kriterijų tarp 25 tyrime dalyvavusių savivaldybių 

mergaitės uţėmė 13-ąją, o berniukai – 11-ąją vietas ir priklausė savivaldybių grupei, kurių 

mokyklose mokinių fizinis aktyvumas yra artimas šalies vidurkiui. Šie rodikliai daug 
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geresni nei buvo stebėtieji 2010 m. Galima teigti, kad Kėdainių r. per pastaruosius 

ketverius pakankamai fiziškai aktyvių abiejų lyčių mokinių dalis padidėjo 1,8 karto.  

 

Širvintų r.                                                  55,7 
Šalčininkų r.                                                44,0 

Alytus                                                       41,3 
Kaunas                                                       40,4 

Joniškio r.                                                  40,1 
Lazdijų r.                                                   39,9 
Šilutės r.                                                   39,6 
Kauno r.                                                     36,9 
Šiauliai                                                     36,6 

Plungės r.                                                   36,3 
Vilnius                                                      35,6 

Vilkaviškio r.                                               34,6 
Kėdainių r.                                                  33,4 
Kelmės r.                                                    32,7 

Ukmergės r.                                                  31,7 
Zarasų r.                                                    31,1 
Šakių r.                                                     30,4 
Molėtų r.                                                    28,4 

Marijampolės s.                                              28,0 
Kaišiadorių r.                                               27,1 

Klaipėda                                                     26,9 
Kretingos r.                                                 26,1 

Utenos r.                                                    25,6 
Prienų r.                                                    24,8 

Radviliškio r.                                               24,4 
VIDURKIS       34,1 

 

68,9 Vilkaviškio r.                                               
62,9 Kaišiadorių r.                                               
61,6 Kaunas                                                       
61,0 Joniškio r.                                                  
57,9 Plungės r.                                                   
56,9 Alytus                                                       
55,9 Marijampolės s.                                              
55,1 Šalčininkų r.                                                
53,6 Šiauliai                                                     
53,5 Lazdijų r.                                                   
50,9 Kėdainių r.                                                  
50,8 Kauno r.                                                     
50,5 Klaipėda                                                     
50,1 Prienų r.                                                    
50,0 Šakių r.                                                     
48,0 Kelmės r.                                                    
47,9 Zarasų r.                                                    
47,8 Ukmergės r.                                                  
47,3 Radviliškio r.                                               
46,9 Vilnius                                                      
46,8 Širvintų r.                                                  
45,8 Šilutės r.                                                   
45,4 Kretingos r.                                                 
44,6 Utenos r.                                                    
44,5 Moletų r.                                                    
52,6 VIDURKIS 
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27 pav. Mokinių, kurie pakankamai mankštinasi ir sportuoja, dalis (proc.)  

lyginant 25 savivaldybes  
(HBSC, 2014 m.) 

 

Kitas mokinių fizinio aktyvumo vertinimo kriterijus buvo bendra (suminė) fizinės 

veiklos trukmė per dieną. Kiekvieno tiriamojo buvo prašoma sudėti, kiek laiko per dieną jis 

būna fiziškai aktyvus įvairiose veiklose, pvz., eina pėsčiomis į mokyklą, ţaidţia kieme 

krepšinį, dirba namų ūkio darbus ir kt., ir atsakyti, kiek dienų per pastarąsias 7 dienas tokia 

fizinė veikla truko ne maţiau kaip 60 minučių. Šiuolaikinėse fizinio aktyvumo 

rekomendacijose akcentuojama, kad vaikai ir paaugliai, atlikdami įprastas veiklas turėtų 

būti fiziškai aktyviais kiekvieną dieną ne maţiau kaip vieną valandą. Remdamiesi 

apklausos rezultatais apskaičiavome, kokia dalis mokinių išpildo šias pakankamo fizinio 

aktyvumo rekomendacijas. Pasirodo, tokių mokinių dalis yra labai nedidelė. Kėdainių r. 

mokyklose šias rekomendacijas įvykdė kas ketvirtas (25,0 proc.) mokinys (29,1 proc. 

berniukų ir 20,9 proc. mergaičių). Šalies mokyklose tokių mokinių dalis buvo dar maţesnė 

(28 pav.). Nuo 2010 m. Kėdainių r. mokyklose kasdien fiziškai aktyvių mokinių dalis 

padidėjo 1,8 karto.  
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28 pav. Kėdainių r. mokinių, kurie kasdien yra fiziškai aktyvūs ne mažiau kaip 1 
valandą, dalis (proc.) lyginant su šalies vidurkiu 

(HBSC, 2014 m.) 
 

Lietuvos mokyklose tik nedidelė dalis mokinių pakankamai daţnai mankštinasi ir sportuoja 

arba uţsiima kita fiziškai aktyvia veikla. Per pastaruosius ketverius metus tokių mokinių 

dalis Kėdainių r. mokyklose padidėjo 1,8 karto ir, 2014 m. tyrimo duomenimis, jie buvo 

tiek pat fiziškai aktyvūs, kiek ir dauguma kitų jų bendraamţių šalies mokyklose.  

 

Fiziškai pasyvi veikla 

Pastaraisiais dešimtmečiais vaikų bei paauglių pramogų ir laisvalaikio pobūdis labai 

pasikeitė ir tapo ţymiai pasyvesnis [31,32]. Polinkis fiziškai pasyviai leisti laisvalaikį 

maţina fiziškai aktyvios veiklos galimybę. Vaikai, kurie praleidţia daug laiko prie 

televizoriaus, skaitydami, besimokydami ar ţaisdami kompiuterinius ţaidimus, patenka į 

padidėjusios rizikos grupę (nutukimas, padidėjęs arterinis kraujo spaudimas, kaklo ir 

juosmens skausmai, daţnesni funkciniai negalavimai ir pan.), palyginti su tais, kurie eina į 

lauką ar sporto salę aktyviai ţaisti, padeda tėvams namų ruošoje ar ūkyje, aktyviai 

sportuoja mokykloje ar uţ mokyklos [33].  

HBSC tyrime domėtasi, kiek laiko per dieną laisvalaikiu mokiniai praleidţia šias 

fiziškai pasyvias veiklas:  

1. Ţiūri televizorių, filmus, vaizdo įrašus ir pan. (Youtube ir DVD), 

2. Ţaidţia kompiuteriu, ţaidimų automatais, planšetiniais kompiuteriais ar išmaniaisiais 

telefonais, 

3. Praleidţia laiką prie kompiuterio bendraudamas internetinėse pokalbių svetainėse, 

siunčia elektroninius laiškus, naršo internete. 
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Be to, domėtasi ir kiek laiko per dieną ruošia namų darbus.  

Mokinių buvo prašoma įvertinti šių veiklų trukmę atskirai darbo dienomis, kai 

einama į mokyklą, ir savaitgaliais. Analizuojant duomenis apskaičiuota, kokia dalis 

mokinių uţsiima kiekviena iš šių veiklų ilgiau nei dvi valandas per dieną (29 pav.). 

Tyrimas atskleidė, jog mokiniai neįtikėtinai daug laiko praleidţia uţsiimdami fiziškai 

neaktyvia (sėdimąja) veikla. Daugiausia taip laiko praleidţiama ţiūrint televizorių, video ar 

DVD filmus. Ir berniukai, ir mergaitės - daugiau kaip trečdalis abiejų lyčių paauglių darbo 

dienomis ir daugiau kaip pusė paauglių savaitgaliais praleidţia daugiau kaip dvi valandas 

per dieną prie TV ekrano. Nedaug maţesnė mokinių dalis daugiau kaip dvi valandas per 

dieną praleidţia ţaisdami kompiuterinius ţaidimus. Tai labiau būdinga berniukams nei 

mergaitėms. Sunku pasakyti, kiek jaunieji respondentai skyrė "ţaidimus kompiuteriu" nuo 

"darbo kompiuteriu" naršant internetą, rašant draugams elektroninius laiškus ir kt. 

kompiuterizuotas veiklas, tačiau gautieji duomenys rodo, kad šiai veiklai paaugliai, abi 

lytys vienodai, taip pat skiria daug laiko. Taigi labai didelė dalis paauglių prie kompiuterio, 

ţaisdami ar dirbdami, praleidţia daug laiko. Be šių sėdimųjų veiklų, mokiniams dar tenka 

skirti laiko ir pamokų ruošai. Šiai veiklai mergaitės skiria daugiau laiko uţ berniukus.  

29 pav. pateikti duomenys rodo, kad Kėdainių r. mokiniams visos išvardytosios 

mokinio laiko sąnaudos tiek pat būdingos kaip ir visiems tyrime dalyvavusiems 

mokiniams.  

 

 
29 pav. Mokinių, kurie užsiima nurodytomis fiziškai neaktyviomis veiklomis ilgiau 

kaip dvi valandas per dieną, dalis (proc.) tarp Kėdainių r. ir Lietuvos mokinių  
(HBSC 2014 m.) 
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Kėdainių r. mokiniai, kaip ir visos šalies mokiniai, daug laiko praleidţia uţsiimdami 

fiziškai neaktyvia veikla.  

 

Antsvoris ir nutukimas 

Paauglystėje vaiko kūnas aktyviai keičiasi: keičiasi išorė, staigiai didėja svoris ir 

ūgis. Būtent šiame amţiuje formuojasi kūno proporcijos, pasireiškiančios per maţu arba 

per dideliu svoriu, ir tai yra tiesiogiai susiję su sveikata.  

Deja, 10-15 jaunuolių skundţiasi per dideliu svoriu - antsvoriu (įskaitant nutukimą). 

Neretai antsvoris atsiranda dėl hormoninių problemų, tačiau didesnei paauglių daliai 

antsvoris susijęs su per maţu judėjimu ir nesveika mityba. Šiuos įgūdţius paaugliai įgauna 

dar vaikystėje ir nuo jų sunkiai atpranta. Antsvoris paauglystėje neigiamai veikia 

hormoninę sistemą ir sukuria papildomą krūvį virškinimo sistemai bei širdţiai. Storuliai 

daţniau kenčia nuo patyčių ir įgyja psichologinių problemų. Antsvoriu sunku atsikratyti. 

Uţaugus antsvoris pavojingas dėl gresiančių širdies ligų, diabeto, insulto ar net ankstyvos 

mirties.  

HBSC tyrimų metu, suţinojus tiriamųjų ūgį ir svorį, buvo apskaičiuotas jų kūno 

masės indeksas (KMI). Antsvoriui nustatyti, atsiţvelgus į tiriamųjų amţių ir lytį, naudota 

KMI procentilių kreivė, kuri 18 metų amţiuje išvesta per KMI = 25 kg/m2 [34].  

Tyrimas patvirtino, kad paauglių nutukimas yra auganti problema. 30 pav. pateikti 

duomenys rodo, kad šalies mastu 2002-2014 m. laikotarpiu antsvorį turinčių paauglių dalis 

padidėjo apie 2,5 karto: tarp berniukų nuo 6,7 proc. iki 15,4 proc., tarp mergaičių nuo 3,7 

proc. iki 8,5 proc. Mūsų šalies vaikams būdinga, kad mergaitėms antsvoris nustatomas 

rečiau nei berniukams, o lyginant su kitomis šalimis - rečiausiai nei kitų šalių 

bendraamţiams [11,12]. 
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30 pav. Antsvorį, įskaitant nutukimą, turinčių mokinių dalies (proc.)  

pokyčiai Lietuvoje 1994 – 2014 m. 
 

Antsvorio paplitimo skirtumai tarp tyrime dalyvavusių 25 savivaldybių mokinių 

nebuvo dideli. 31 pav. pateiktas antsvorio daţnio palyginimas tarp Kėdainių r. ir Lietuvos 

mokyklų mokinių, ištirtų 2014 m. Kėdainių r. mokyklose antsvoriu pasiţyminčių berniukų 

dalis buvo 19,5 proc. ir nedaug didesnė uţ šalies vidurkį 15,4 proc. (p>0,05). Lyginant su 

2010 m. (12,5 proc.), ši dalis buvo didesnė. Antsvoriu pasiţyminčių mergaičių dalis, lygi 

1,5 proc., buvo reikšmingai maţesnė uţ šalies bendraamţių, tarp kurių antsvoris stebėtas 

8,5 proc. (p<0,05), ir taip pat maţesnis lyginant su 2010 m. tyrimo duomenimis (8,8 proc.).  

 

 
31 pav. Antsvorį turinčių mokinių dalis (proc.) Kėdainių r. ir Lietuvos mokyklose 

(HBSC, 2014 m.) 
 

Kas metai vis didesnė dalis Lietuvos vaikų yra per didelio svorio. Ši problema aktuali ir 

Kėdainių r. berniukams, o rajono mergaitės didesniu antsvorio paplitimu dar nepasiţymėjo.  
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Rūkymas 

Rūkančiais buvo laikomi asmenys, kurie į klausimą: „Ar rūkai šiuo metu?“ atsakė, 

kad rūko “kiekvieną dieną”, “maţiausiai kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną” arba 

“rečiau nei kartą per savaitę”.  

Tarptautinio HBSC tyrimų duomenimis, per praėjusius du dešimtmečius rūkymo 

paplitimas tarp Lietuvos mokyklinio amţiaus vaikų reikšmingai kito (32 pav.). 1994 m. 

rūkymo paplitimas buvo pats maţiausias. Tuo metu tarptautinis duomenų palyginimas rodė, 

kad iš 24 HBSC tyrime dalyvavusių šalių Lietuvos berniukai uţėmė tik 3-ąją vietą, o 

mergaitės – 1-ąją, kas rodė, kad Lietuvos mokiniai Europoje rūkė maţiausiai [15]. Iki 2002 

m. rūkymo paplitimas sparčiai augo ir tarp berniukų (nuo 11,4 proc. iki 23,4 proc.), ir tarp 

mergaičių (nuo 3,6 proc. iki 14,6 proc.), tačiau 2006 m. reikšmingai sumaţėjo iki 17,5 proc. 

tarp berniukų ir iki 12,5 proc. tarp mergaičių, bet 2010 m. tyrimas parodė, kad rūkymas yra 

sunkiai įveikiamas ţalingas įprotis – jo paplitimas vėl išaugo, pasiekdamas 21,9 proc. tarp 

berniukų ir 15,1 proc. tarp mergaičių. Iš 38 šalių, dalyvavusių tarptautiniame HBSC tyrime 

2010 m., Lietuvos berniukai pateko į priešpaskutinę 37-tą vietą (uţ lietuvaičius labiau rūkė 

tik Grenlandijos berniukai) ir mergaitės – į 33-čią vietą, tarp tų šalių, kuriose paauglių 

rūkymas yra itin didelis. Pastarojo tyrimo, atlikto 2014 m., metu buvo rasta, jog rūkančių 

mokinių dalis vėl tapo reikšmingai maţesnė: tarp berniukų 15,5 proc., tarp mergaičių 8,8 

proc.  

 
32 pav. Rūkymo paplitimo tarp Lietuvos mokinių pokyčiai 1994–2014 m. 

(HBSC, 1994 – 2014 m.; Proc. – atsakymų “kiekvieną dieną”, “maţiausiai kartą per savaitę, bet ne kiekvieną 
dieną” arba “rečiau nei kartą per savaitę” bendras procentas) 

 

Rūkymo paplitimas tarp Kėdainių rajono mokinių, atsiţvelgiant į tiriamųjų lytį ir 

amţių, pateiktas 33 pav. Iš šių duomenų matyti, kad stebimo amţiaus tarpsnyje rūkymo 
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Rūkymas 

Rūkančiais buvo laikomi asmenys, kurie į klausimą: „Ar rūkai šiuo metu?“ atsakė, 

kad rūko “kiekvieną dieną”, “maţiausiai kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną” arba 

“rečiau nei kartą per savaitę”.  

Tarptautinio HBSC tyrimų duomenimis, per praėjusius du dešimtmečius rūkymo 

paplitimas tarp Lietuvos mokyklinio amţiaus vaikų reikšmingai kito (32 pav.). 1994 m. 

rūkymo paplitimas buvo pats maţiausias. Tuo metu tarptautinis duomenų palyginimas rodė, 

kad iš 24 HBSC tyrime dalyvavusių šalių Lietuvos berniukai uţėmė tik 3-ąją vietą, o 

mergaitės – 1-ąją, kas rodė, kad Lietuvos mokiniai Europoje rūkė maţiausiai [15]. Iki 2002 

m. rūkymo paplitimas sparčiai augo ir tarp berniukų (nuo 11,4 proc. iki 23,4 proc.), ir tarp 

mergaičių (nuo 3,6 proc. iki 14,6 proc.), tačiau 2006 m. reikšmingai sumaţėjo iki 17,5 proc. 

tarp berniukų ir iki 12,5 proc. tarp mergaičių, bet 2010 m. tyrimas parodė, kad rūkymas yra 

sunkiai įveikiamas ţalingas įprotis – jo paplitimas vėl išaugo, pasiekdamas 21,9 proc. tarp 

berniukų ir 15,1 proc. tarp mergaičių. Iš 38 šalių, dalyvavusių tarptautiniame HBSC tyrime 

2010 m., Lietuvos berniukai pateko į priešpaskutinę 37-tą vietą (uţ lietuvaičius labiau rūkė 

tik Grenlandijos berniukai) ir mergaitės – į 33-čią vietą, tarp tų šalių, kuriose paauglių 

rūkymas yra itin didelis. Pastarojo tyrimo, atlikto 2014 m., metu buvo rasta, jog rūkančių 

mokinių dalis vėl tapo reikšmingai maţesnė: tarp berniukų 15,5 proc., tarp mergaičių 8,8 

proc.  

 
32 pav. Rūkymo paplitimo tarp Lietuvos mokinių pokyčiai 1994–2014 m. 

(HBSC, 1994 – 2014 m.; Proc. – atsakymų “kiekvieną dieną”, “maţiausiai kartą per savaitę, bet ne kiekvieną 
dieną” arba “rečiau nei kartą per savaitę” bendras procentas) 

 

Rūkymo paplitimas tarp Kėdainių rajono mokinių, atsiţvelgiant į tiriamųjų lytį ir 

amţių, pateiktas 33 pav. Iš šių duomenų matyti, kad stebimo amţiaus tarpsnyje rūkymo 
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įprotis sparčiai plinta: tarp 11 metų paauglių (penktokų) rūkančiais prisipaţino nedaug 

berniukų ir nė viena mergaitė, bet tarp 13 metų paauglių (septintokų) jau rūkė 26,7 proc. 

berniukų. Šis procentas reikšmingai didesnis nei tarp visų šalies trylikmečių (15,4 proc.) ir 

netgi didesnis uţ kėdainiškių penkiolikmečių berniukų. Penkiolikos metų kėdainiškiai 

berniukai ir mergaitės rūkė nedaug rečiau nei jų bendraamţiai visos šalies mastu.  

 
33 pav. Rūkymo paplitimas tarp Kėdainių rajono ir visos šalies mokinių, 

priklausomai nuo lyties ir amžiaus  
(HBSC, 2014 m.; B – berniukai, M – mergaitės; Proc. – atsakymų “kiekvieną dieną”, “maţiausiai kartą per 

savaitę, bet ne kiekvieną dieną” arba “rečiau nei kartą per savaitę” bendras procentas) 
 

Vertinant rūkymo daţnį sykiu tarp visų trijų amţiaus grupių, rasta, kad rūkymo 

paplitimas tarp Kėdainių r. berniukų mokinių yra neţymiai didesnis uţ šalies vidurkį (20,3 

proc. vs 15,5 proc.; p>0,05), o tarp mergaičių - neţymiai maţesnis (6,2 proc. vs 8,8 proc.; 

p>0,05) (34 pav.). Nors, kaip minėjome, 2014 m. tyrimas atskleidė rūkymo paplitimo tarp 

Lietuvos mokinių reikšmingą sumaţėjimą per pastaruosius metus, tarp Kėdainių r. tokio 

pokyčio nebuvo: 2010 m. rūkė 18,7 proc., 2014 m. - 20,3 proc. berniukų (p>0,05). 

Reikšmingas rūkančių dalies sumaţėjimas stebėtas tik tarp rajono mergaičių: 2010 m. rūkė 

11,7 proc., 2014 m. - 6,2 proc. mergaičių (p>0,05). Palyginus su kitų savivaldybių 

bendraamţiais (35 pav.), Kėdainių r. berniukai ir mergaitės pagal rūkymo daţnį uţėmė 

atitinkamai 19-ąją ir 8-ąją vietas (2010 m. duomenimis, berniukai uţėmė 9-ąją ir mergaitės 

- 7-ąją vietas). 
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34 pav. Kėdainių rajono mokinių rūkymo palyginimas su šalies vidurkiu 

(HBSC, 2014 m.; Proc. – atsakymų “kiekvieną dieną”, “maţiausiai kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną” 
arba “rečiau nei kartą per savaitę” bendras procentas) 

 

Kelmės r.                                                    2,7 
Lazdijų r.                                                   3,5 

Šalčininkų r.                                                4,1 
Molėtų r.                                                    4,2 
Širvintų r.                                                  4,4 
Zarasų r.                                                    4,4 

Radviliškio r.                                               5,1 
Kėdainių r.                                                  5,3 

Kaišiadorių r.                                               6,2 
Vilkaviškio r.                                               7,2 

Šilutės r.                                                   7,8 
Ukmergės r.                                                  8,0 

Kauno r.                                                     8,3 
Prienų r.                                                    9,6 

Alytus                                                       10,0 
Vilnius                                                      10,0 

Marijampolės s.                                              10,0 
Kaunas                                                       10,4 

Plungės r.                                                   10,8 
Šiauliai                                                     11,6 

Klaipėda                                                     12,1 
Šakių r.                                                     12,3 

Joniškio r.                                                  12,6 
Utenos r.                                                    13,9 

Kretingos r.                                                 15,5 
VIDURKIS                                                     8,8 

 

9,5 Molėtų r.                                                    
10,2 Širvintų r.                                                  
10,6 Kelmės r.                                                    
10,6 Alytus                                                       
10,7 Lazdijų r.                                                   
10,8 Šiauliai                                                     
11,5 Vilnius                                                      
11,7 Ukmergės r.                                                  
12,0 Plungės r.                                                   
13,7 Šalčininkų r.                                                
13,9 Šakių r.                                                     
13,9 Kaunas                                                       
14,6 Šilutės r.                                                   
14,9 Vilkaviškio r.                                               
15,0 Prienų r.                                                    
15,1 Kauno r.                                                     
15,4 Radviliškio r.                                               
18,6 Klaipėda                                                     
19,1 Kėdainių r.                                                  
19,3 Marijampolės s.                                              
20,3 Kaišiadorių r.                                               
21,1 Utenos r.                                                    
21,4 Kretingos r.                                                 
25,9 Joniškio r.                                                  
36,2 Zarasų r.                                                    
15,5 VIDURKIS 
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35 pav. Mokinių rūkymo paplitimo palyginimas Lietuvos savivaldybėse 

(HBSC, 2014 m.; Proc. – atsakymų “kiekvieną dieną”, “maţiausiai kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną” 
arba “rečiau nei kartą per savaitę” bendras procentas) 

 
 

Pastarojo (2014 m.) tyrimo duomenys parodė sumaţėjusį rūkymo daţnį tarp Lietuvos 

mokinių, tačiau tarp Kėdainių r. mokinių ši tendencija stebėta tik mergaičių grupėje.  

 

Vykdant 2014 m. mokinių apklausą, anketa buvo papildyta nauju klausimu, skirtu 

išsiaiškinti, ar tiriamieji kada nors gyvenime ar per pastarąsias 30 dienų yra rūkę 

elektronines cigaretes. Pasirodo, jog tokių paauglių esama ne maţai. Kad tai yra darę kada 

nors gyvenime prisipaţino 25,1 proc. (33,1 proc. berniukų ir 16,9 proc. mergaičių), o per 
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34 pav. Kėdainių rajono mokinių rūkymo palyginimas su šalies vidurkiu 

(HBSC, 2014 m.; Proc. – atsakymų “kiekvieną dieną”, “maţiausiai kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną” 
arba “rečiau nei kartą per savaitę” bendras procentas) 
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Šilutės r.                                                   7,8 
Ukmergės r.                                                  8,0 

Kauno r.                                                     8,3 
Prienų r.                                                    9,6 

Alytus                                                       10,0 
Vilnius                                                      10,0 
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Utenos r.                                                    13,9 
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10,2 Širvintų r.                                                  
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13,9 Kaunas                                                       
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15,4 Radviliškio r.                                               
18,6 Klaipėda                                                     
19,1 Kėdainių r.                                                  
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20,3 Kaišiadorių r.                                               
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35 pav. Mokinių rūkymo paplitimo palyginimas Lietuvos savivaldybėse 

(HBSC, 2014 m.; Proc. – atsakymų “kiekvieną dieną”, “maţiausiai kartą per savaitę, bet ne kiekvieną dieną” 
arba “rečiau nei kartą per savaitę” bendras procentas) 

 
 

Pastarojo (2014 m.) tyrimo duomenys parodė sumaţėjusį rūkymo daţnį tarp Lietuvos 

mokinių, tačiau tarp Kėdainių r. mokinių ši tendencija stebėta tik mergaičių grupėje.  

 

Vykdant 2014 m. mokinių apklausą, anketa buvo papildyta nauju klausimu, skirtu 

išsiaiškinti, ar tiriamieji kada nors gyvenime ar per pastarąsias 30 dienų yra rūkę 

elektronines cigaretes. Pasirodo, jog tokių paauglių esama ne maţai. Kad tai yra darę kada 

nors gyvenime prisipaţino 25,1 proc. (33,1 proc. berniukų ir 16,9 proc. mergaičių), o per 
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pastarąsias 30 dienų - 11,1 proc. (15,8 proc. berniukų ir 6,4 proc. mergaičių) šalies 

mokinių. Tarp kėdainiškių mokinių šios dalys buvo reikšmingai (p<0,05) didesnės - 

atitinkamai 38,4 proc. (51,4 proc. berniukų ir 25,5 proc. mergaičių) ir 19,5 proc. (31 proc. 

berniukų ir 8,3 proc. mergaičių). Taigi maţėjantį įprastinių cigarečių rūkymo daţnį tarp 

šalies paauglių galima aiškinti jiems pasiūlyta ir priimtina nauja rūkymo forma - 

elektroninių cigarečių rūkymu.  

 

Alkoholinių gėrimų vartojimas 

Literatūroje skelbiami duomenys rodo, kad alkoholinius svaigalus vartoja jau 

vienuolikmečiai [8,9,35]. Paauglystėje šis įprotis uţvaldo labai sparčiai. Pirmą kartą vaikai 

svaigalų daţniausiai paragauja per šventes, kai juos pavaišina jų pačių tėvai [36]. 

Mokinių buvo paprašyta atsakyti: 

 Ar kada nors yra ragavę alaus, vyno, šampano, degtinės arba kitokių 

alkoholonių gėrimų (galimi atsakymai: taip arba ne); 

 Ar dabartiniu metu daţnai geria: a) alaus; b) vyno; c) šampano; d) degtinės arba 

kitų stiprių gėrimų. Nuo 2006 m. šis alkoholinių gėrimų sąrašas buvo 

papildytas nauja populiarėjančia rūšimi – alkoholiniais kokteiliais, tokiais kaip 

Sidras, Mix, Fizz (kiekvienai šiai rūšiai galimi atsakymai buvo: kiekvieną 

dieną; kiekvieną savaitę; kiekvieną mėnesį; retai; niekada);  

 Kiek kartų gyvenime buvo išgėrę tiek, kad pasijuto tikrai apsvaigę (galimi 

atsakymai: ne, niekada; taip, vieną kartą; taip, 2-3 kartus; taip, 4-10 kartų; taip, 

daugiau nei 10 kartų). 

Kaip mokiniai atsakė į šiuos klausimus? 

Kaip ir rūkymo atveju, paaugliams augant nuo 11 iki 15 metų, jie vis daţniau 

"eksperimentuoja" alkoholiniais gėrimais. Tarp vienuolikmečių tokie atvejai dar nėra 

daţni. Tačiau absoliuti dauguma penkiolikmečių teigė, kad jau yra ragavę alkoholinių 

gėrimų ir nemaţai jų prisipaţino, kad geria alkoholinius gėrimus bent kartą per savaitę. 

Todėl siekdami didesnio duomenų patikimumo alkoholinių gėrimų vartojimą nagrinėsime 

tik tarp penkiolikmečių paauglių. 

Pradţioje panagrinėsime, kokia dalis paauglių vartoja alkoholinius gėrimus 

reguliariai - prisipaţino, kad kuriuos nors iš išvardytų alkoholinių gėrimų ragauja nors 

kartą per savaitę. Tokių paauglių dalis per 20 metų tyrimo laikotarpį kito (36 pav.). Tarp 

berniukų 1994 m. šis rodiklis buvo 14,1 proc., bet 2002 m. išaugo iki dviejų kartų (27,3 
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proc.). Vėlesniuose tyrimuose reguliariai vartojančių alkoholinius gėrimus berniukų dalis 

maţėjo ir 2014 m. ji buvo lygi 13,9 proc. Tarp mergaičių 1994 m. reguliariai 

vartojančiomis alkoholinius gėrimus prisipaţino 6,1 proc., o 2006 m. tokių mergaičių jau 

buvo tris kartus daugiau (20,9 proc.). Kaip ir berniukų grupėje, pastaruoju metu reguliariai 

alkoholinius gėrimus geria maţesnė dalis penkiolikmečių mergaičių (6,7 proc.).  

 

 
 

36 pav. Reguliariai vartojančių alkoholinius gėrimus penkiolikmečių berniukų ir 
mergaičių dalies (proc.) pokytis Lietuvoje 1994–2014 m. 

(HBSC, 1994 – 2010 m.; Proc. – atsakymų “kiekvieną dieną” ir “kiekvieną savaitę” bendras procentas) 
 

Išanalizavus Kėdainių r, mokinių apklausos duomenis, nustatyta, kad 9 klasėje, 

kuriose daugiausiai mokosi penkiolikmečiai, reguliai vartojančiais kuriuos nors 

alkoholinius gėrimus prisipaţino 10,5 proc. berniukų ir 7,4 proc. mergaičių; ši dalis 

reikšmingai nesiskyrė nuo visos šalies duomenų (13,9 proc. berniukų ir 6,7 proc. 

mergaičių. Šie procentai reikšmingai maţesni nei buvo uţregistruoti prieš ketverius metus 

(2010 m.) Kėdainių r. (12,1 proc. tarp berniukų ir 23,5 proc. tarp mergaičių).  

Populiariausi alkoholiniai gėrimai, kuriuos labiausiai daţnai vartoja paaugliai, - alus 

ir alkoholiniai kokteiliai ("alkopopsai"). Stebint Kėdainių r. paauglius 2014 m. galima 

teigti, kad rajono berniukai taip pat daţnai vartojo alų (taip elgėsi 10,3 proc. 

penkiolikmečių berniukų), tačiau "alkopopsus" rajono berniukai ir mergaitės vartojo ypač 

retai. Tai maloniai nustebino, nes 2010 m. šiuos gėrimus prisipaţino reguliariai geriantys 

6,1 proc. devintokų ir net 17,6 proc. (reikšmingai daugiau nei vidutiniškai šalyje) 

devintokių.  
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proc.). Vėlesniuose tyrimuose reguliariai vartojančių alkoholinius gėrimus berniukų dalis 

maţėjo ir 2014 m. ji buvo lygi 13,9 proc. Tarp mergaičių 1994 m. reguliariai 

vartojančiomis alkoholinius gėrimus prisipaţino 6,1 proc., o 2006 m. tokių mergaičių jau 

buvo tris kartus daugiau (20,9 proc.). Kaip ir berniukų grupėje, pastaruoju metu reguliariai 

alkoholinius gėrimus geria maţesnė dalis penkiolikmečių mergaičių (6,7 proc.).  

 

 
 

36 pav. Reguliariai vartojančių alkoholinius gėrimus penkiolikmečių berniukų ir 
mergaičių dalies (proc.) pokytis Lietuvoje 1994–2014 m. 

(HBSC, 1994 – 2010 m.; Proc. – atsakymų “kiekvieną dieną” ir “kiekvieną savaitę” bendras procentas) 
 

Išanalizavus Kėdainių r, mokinių apklausos duomenis, nustatyta, kad 9 klasėje, 

kuriose daugiausiai mokosi penkiolikmečiai, reguliai vartojančiais kuriuos nors 

alkoholinius gėrimus prisipaţino 10,5 proc. berniukų ir 7,4 proc. mergaičių; ši dalis 

reikšmingai nesiskyrė nuo visos šalies duomenų (13,9 proc. berniukų ir 6,7 proc. 

mergaičių. Šie procentai reikšmingai maţesni nei buvo uţregistruoti prieš ketverius metus 

(2010 m.) Kėdainių r. (12,1 proc. tarp berniukų ir 23,5 proc. tarp mergaičių).  

Populiariausi alkoholiniai gėrimai, kuriuos labiausiai daţnai vartoja paaugliai, - alus 

ir alkoholiniai kokteiliai ("alkopopsai"). Stebint Kėdainių r. paauglius 2014 m. galima 

teigti, kad rajono berniukai taip pat daţnai vartojo alų (taip elgėsi 10,3 proc. 

penkiolikmečių berniukų), tačiau "alkopopsus" rajono berniukai ir mergaitės vartojo ypač 

retai. Tai maloniai nustebino, nes 2010 m. šiuos gėrimus prisipaţino reguliariai geriantys 

6,1 proc. devintokų ir net 17,6 proc. (reikšmingai daugiau nei vidutiniškai šalyje) 

devintokių.  
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Nesaikingą alkoholinių gėrimų vartojimą lydi apsvaigimas. Jo pasikartojimo skaičius 

yra paauglių išgėrinėjimo rodiklis. Siekiant jį įvertinti mokinių buvo prašoma atsakyti, kiek 

kartų savo gyvenime jie buvo išgėrę tiek, kad pasijustų apsvaigę. Rizikos grupei buvo 

priskirti tiriamieji, kurie prisipaţino kada nors buvę apsvaigę nuo alkoholinių gėrimų du ar 

daugiau kartų. 

Paauglystės laikotarpiu dėsninga, jog mokinių svaiginimasis alkoholiniais gėrimais 

sparčiai daţnėja su amţiumi. Kėdainių r. mokyklose tarp penktokų, patyrusių kada nors 

girtumą daugiau nei kartą, buvo vos keletas atvejų, tačiau tarp devintokų tokių mokinių jau 

buvo 35,9 proc. berniukų ir 37,0 proc. mergaičių. Pastebima, kad augdamos mergaitės vis 

daţniau svaiginasi alkoholiniais gėrimais ir šiuo poţiūriu maţai atsilieka nuo berniukų, o 

Kėdainių rajono mergaitės – net ir pralenkia (37 pav.).  

 

 
37 pav. Buvusių apsvaigusių nuo alkoholio du ar daugiau kartų gyvenime mokinių 
dalis (proc.) Kėdainių r. ir Lietuvos mokyklose, priklausomai nuo lyties ir amžiaus  

(HBSC, 2014 m.; B – berniukai, M – mergaitės) 
 

 

Kaip rodo 38 pav. pateikti duomenys, 2002 – 2010 m. atliktų mokinių apklausų metu 

apie 50 - 60 proc. Lietuvos penkiolikmečių berniukų ir mergaičių prisipaţino, kad savo 

gyvenime girtumo jausmą patyrė du ar daugiau kartų. Šie rodikliai reikšmingai didesni uţ 

1994 ir 1998 m. duomenis, kas rodo, jog svaiginimosi alkoholiniais gėrimais paplitimas 

tarp šalies paauglių didėjo  Lyginant su Europos ir kitomis HBSC tyrime dalyvavusiomis 

šalimis Lietuvos paaugliai pateko tarp tų šalių, kuriose girtaujančių paauglių procentas 

ypač didelis [cituoti].   
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2014 m. tyrimo duomenys parodė, kad keliskart  gyvenime girtumo jausmą patyrusių 

mokinių dalis tapo maţesnė: tarp berniukų 40,8 proc., tarp mergaičių 33,0 proc. Tai 

koreliuoja su duomenimis apie reguliarų alkoholinių gėrimų vartojimą.  

 
38 pav. Penkiolikmečių paauglių, buvusių apsvaigusių nuo alkoholio du ar daugiau 

kartų gyvenime, dalies (proc.) pokytis Lietuvoje 1994–2010 m.  
 

Girtumo paplitimas tarp Kėdainių r. 15 metų paauglių berniukų (35,9 proc.) lyginant 

su visos šalies bendraamţiais berniukais (40,8 proc.) buvo maţesnis, o kėdainiškių 

mergaičių šis rodiklis buvo didesnis uţ šalies bendraamţių mergaičių (atitinkamai 37,0 

proc. ir 33,0 proc.), tačiau abiem lytims skirtumas nebuvo statistiškai reikšmingas, p>0,05) 

(39 pav.).  

 

 
39 pav. Penkiolikmečių paauglių, buvusių daugiau nei kartą gyvenime apsvaigusių 

nuo alkoholio, dalis (proc.) Kėdainių r. ir šalies mokyklose 
(HBSC, 2014 m.) 

 

Kaip ir visoje šalyje, taip ir tarp Kėdainių r. mokinių svaiginimosi alkoholiniais 

gėrimais atvejų daţnumas per pastaruosius ketverius metus reikšmingai sumaţėjo (2010 m. 
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penkiolikmečių berniukų, prisipaţinusių apsvaigimą nuo alkoholinių gėrimų daugiau nei 

kartą gyvenime, dalis buvo 60,0 proc. ir mergaičių - 64,7 proc.).  

Pagal svaiginimosi alkoholiniais gėrimais paplitimą Kėdainių rajono berniukai tarp 

25 tyrime dalyvavusių miestų ir rajonų uţėmė 8-ąją, o mergaitės – 19-ąją vietas (40 pav.). 

2010 m. šios vietos buvo 16-oji ir 22-oji, atitinkamai.  

 
Radviliškio r.                                               8,3 
Šalčininkų r.                                                14,7 

Kelmės r.                                                    18,2 
Lazdijų r.                                                   18,5 

Kretingos r.                                                 25,0 
Kaišiadorių r.                                               25,9 

Utenos r.                                                    26,1 
Širvintų r.                                                  26,7 
Zarasų r.                                                    28,6 
Molėtų r.                                                    30,0 
Šakių r.                                                     30,3 

Marijampolės s.                                              31,2 
Šilutės r.                                                   33,3 
Klaipėda                                                     33,3 

Ukmergės r.                                                  33,3 
Kauno r.                                                     35,0 

Vilnius                                                      36,7 
Alytus                                                       36,7 

Kėdainių r.                                                  37,0 
Kaunas                                                       39,7 
Prienų r.                                                    40,0 
Šiauliai                                                     41,9 

Vilkaviškio r.                                               48,3 
Plungės r.                                                   50,0 
Joniškio r.                                                  50,0 
VIDURKIS                                                     33,0 

 

16,7 Prienų r.                                                    
25,0 Šalčininkų r.                                                
26,7 Šilutės r.                                                   
29,7 Kelmės r.                                                    
31,1 Klaipėda                                                     
31,2 Širvintų r.                                                  
33,3 Plungės r.                                                   
35,9 Kėdainių r.                                                  
36,7 Kretingos r.                                                 
37,1 Vilnius                                                      
37,5 Lazdijų r.                                                   
38,7 Vilkaviškio r.                                               
39,4 Ukmergės r.                                                  
40,0 Radviliškio r.                                               
41,1 Šiauliai                                                     
43,1 Marijampolės s.                                              
45,5 Kaišiadorių r.                                               
46,0 Kaunas                                                       
46,2 Šakių r.                                                     
47,2 Joniškio r.                                                  
47,7 Kauno r.                                                     
48,1 Utenos r.                                                    
56,1 Alytus                                                       
61,9 Molėtų r.                                                    
69,2 Zarasų r.                                                    
40,8 VIDURKIS 
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40 pav. Daugiau nei kartą per gyvenimą buvusių apsvaigusių nuo alkoholio 

penkiolikmečių paauglių dalis (proc.) lyginant Lietuvos savivaldybes 
(HBSC, 2014 m.) 

 

2014 m. tyrimų duomenys leidţia manyti, kad Lietuvos mokiniai svaiginasi alkoholiniais 

gėrimais maţiau nei 2002–2010 m. laikotarpiu. Tačiau Kėdainių r. paauglės mergaitės ir 

toliau išsiskyrė didesniu polinkiu girtauti. 

 

Nelegalių narkotikų vartojimas 

Narkomanijos plitimas tarp paauglių tampa pavojingu socialiniu reiškiniu. 

Formuojasi savas paauglių poţiūris į narkotikus ir jų vartojimą. Tam didelę įtaką daro 

ţiniasklaida ir televizijoje rodomų kino filmų herojai. Kai kurie paaugliai mano, kad jų 

amţius ir kultūra neatskiriami nuo narkotikų, ieško informacijos apie lengvus narkotikus, 

galimas ir nekenksmingas jų dozes. Nesuprasdami pavojaus, jie yra linkę nors kartą 

gyvenime išbandyti narkotikus. Tuo pasinaudoja pelno siekiantys narkotikų prekeiviai, 

įtraukdami į narkotikų vartojimą susigundţiusius ir nedaug išmanančius jaunuolius [37-

40]. 
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Vykdant tyrimą 2014 m. 7 ir 9 klasių mokiniams buvo uţduoti klausimai, kiek kartų 

per visą savo gyvenimą ir per pastarąsias 30 dienų vartojo tokius narkotikus: a) rūkė 

kanapes ("ţolę", marihuaną arba hašišą); b) vartojo kitus narkotikus nei "ţolė", marihuana 

arba hašišas. Klausimų formuluotės parinktos tokios pat, kaip ir kitame tarptautiniame 

"Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose - ESPAD" tyrime (angl. The 

European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) [37,41]. 

Analizuojant duomenis buvo svarbu suţinoti, ar nors vieną kurį nors narkotiką 

paauglys buvo kada nors vartojęs. Pasirodo, narkotinių medţiagų vartojimas tarp Lietuvos 

paauglių yra tapęs problema: tarp 13 metų paauglių narkotikų savo gyvenime yra vartoję 

8,1 proc. berniukų ir 3,0 proc. mergaičių; tarp 15 metų paauglių - 19,6 proc. berniukų ir 

10,9 proc. mergaičių. Šią išvadą patvirtina ir kitas Lietuvoje vykdomas tarptautinis tyrimas 

– ESPAD [41]. Šio tyrimo, atlikto 2011 m. duomenimis, bent 1-2 kartus gyvenime 

vartojusių kokį nors nelegalų narkotiką 15-16 metų paauglių buvo šiek tiek daugiau negu 

vidutiniškai tirtose Europos šalyse – 21 proc. (27 proc. berniukų ir 16 proc. mergaičių).  

Apklausus Kėdainių r. mokyklų mokinius, paaiškėjo, kad čia narkotikų problema yra 

ne maţesnė kaip ir daugumoje kitų respublikos miestų ir rajonų (41 pav.). Dţiugina tas 

faktas, kad Kėdainių r. penkiolikmečiai berniukai narkotikų savo gyvenime reikšmingai 

maţiau nei vidutiniškai tirtuose miestuose ir rajonuose (7,7 proc. vs 19,6 proc.; p<0,05). 

Tačiau kelia nerimą tai, kad abiejų amţiaus grupių mergaitės buvo linkusios daţniau (nors 

p>0,05) vartoti narkotines medţiagas nei vidutiniškai šalyje.  

 

 
 

41 pav. Paauglių, nors kartą gyvenime vartojusių kuriuos nors narkotikus, dalis 
(proc.) priklausomai nuo lyties ir amžiaus  

(HBSC, 2014 m.) 
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Į klausimą apie narkotikų vartojimą per pastarąsias 30 dienų teigiamai atsakė nuo 0 

iki 6 proc. respondentų tirtose amţiaus ir lyties grupėse. Deja, dėl tokio maţo atsako 

išsamesnės analizės atlikti negalima. Dėl skirtingų klausimų apie narkotikus formuluočių 

2010 m. ir 2014 m. taip pat negalima tiksliai įvertinti narkotinių medţiagų paplitimo 

pokyčių per pastaruosius ketverius metus.  

 
Kėdainių r. mokyklose nelegalių narkotikų jau yra išbandęs kas dešimtas (9,2 proc.) 13-15 

metų mokinys. Tarp penkiolikmečių berniukų ši dalis buvo reikšmingai maţesnė nei 

vidutiniškai šalyje (7,7 proc. vs 19,6 proc.; p<0,05).  

 
Patyčios 

Jaunas ţmogus ypač jautrus neigiamiems veiksniams: tyčiojimuisi, smurtui, 

vandalizmui ir kt. Daugelyje jaunų ţmonių sveikatos ir gyvensenos tyrimų buvo atkreiptas 

dėmesys į šios problemos aktualumą [8-14,42-46].  

Labiausiai paplitusi jaunų ţmonių destruktyvaus elgesio forma – patyčios. Jos gali 

pasireikšti fiziniu veiksmu, ţodiniu įţeidinėjimu, neteisingu elgesiu. Daţniausiai mokiniai 

vieni iš kitų tyčiojasi mokyklos kieme, ţaidimų aikštelėse [47]. 

Tyčiojimasis ţaloja tiek vaiko fizinę, tiek psichinę sveikatą. Vaikas, iš kurio tyčiojasi 

jo bendraamţiai, patiria stiprią psichikos traumą, daţniau jaučiasi vieniši ir atstumti, 

maţiau laimingi, jų savivertė ţemesnė [45,46]. Patyčių iškreipta bendravimo forma 

sutrikdo abiejų, t.y. aukos ir asmens, ieškančio priekabių, savigarbos ir pasitikėjimo 

vystymąsi. Pastebėta, kad patyčių aukomis tapę vaikai daţniau nei kiti tyčiojasi iš kitų [43]. 

Visuose stebėjimo laikotarpiu atliktuose tyrimuose, palyginus su kitomis 

tarptautiniame HBSC tyrime dalyvavusiomis šalimis, Lietuvos mokyklose buvo didţiausi 

patyčių daţnio rodikliai [8-14].  

2014 m. apklausos duomenimis, Lietuvos mokyklose daţnas patyčias patyrė 31,6 

proc. berniukų ir 26,4 proc. mergaičių. Daug mokinių linkę ir patys būti agresyviais ir 

tyčiotis iš kitų. Pasirodo, kad tokių buvo 30,1 proc. berniukų (tiek pat kiek ir patiriančių 

patyčias) ir 15,3 proc. mergaičių (reikšmingai maţiau negu patiriančių patyčias). Su 

patyčiomis mokykloje nesusiduria tik vos kas trečias (29,8 proc.) mokinys. 

Patyčių paplitimas priklauso nuo lyties ir amţiaus. Patyčių iniciatoriais ir aukomis 

daţniau tampa berniukai nei mergaitės. Daţniausiai tyčiojamasi iš jaunesnio amţiaus 

mokinių, o iniciuoja patyčias - vyresni mokiniai.  
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Per pastarąjį dešimtmetį patyčių apraiškos daugelio Europos šalių mokyklose pradėjo 

reikštis rečiau [48]. Tokia tendencija aptikta ir Lietuvos mokyklose (42 ir 43 pav.). Tačiau 

neţiūrint šių pozityvių pokyčių, patyčių daţnis Lietuvos mokyklose, kaip minėjome, lieka 

vienas didţiausių lyginant su kitomis šalimis.  

 

 
42 pav. Dažnai patyrusių patyčias mokinių dalies (proc.) pokyčiai  

1994 – 2014 m. Lietuvoje 
 

 
 

43 pav. Mokinių, kurie dažnai tyčiojasi iš kitų mokinių, dalies (proc.)  
pokyčiai Lietuvoje 1994 – 2014 m.  

 

Patyčių paplitimas tarp Kėdainių r. mokinių taip pat aktuali problema. 2014 m. 

apklausa parodė, kad rajono mokyklose mokiniai (berniukai 33,1 proc. ir mergaitės 24,0 

proc.) patiria patyčių tiek pat daţnai kaip ir vidutiniškai šalyje (44 pav.). Pagal patirtų 

patyčių daţnį berniukai uţėmė 16-ąją ir mergaitės 8-ąją vietas (45 pav.). Prieš ketverius 

metus (2010 m.) buvo uţimtos atitinkamai 12-oji ir 23-ioji vietos. Per šį laikotarpį 
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reikšmingai sumaţėjo patyčių, kurias patiria mergaitės, daţnis (nuo 30,3 proc. iki 24,0 

proc.; p<0,05).  

Kėdainiškai berniukai ypač daţnai linkę tyčiotis iš kitų, bet mergaitės tuo 

nepasiţymėjo. Tokių patyčių daţnis buvo 35,0 proc. tarp berniukų ir 11,0 proc. tarp 

mergaičių (44 pav.). Palyginus tyčiojimosi iš kitų paplitimą tarp tyrime dalyvavusių miestų 

ir rajonų matyti, kad Kėdainių rajono mokyklose buvo viena didţiausių berniukų, kurie 

tyčiojosi iš kitų, dalių (uţimta 22-oji vieta), o mergaičių - viena maţiausių dalių (uţimta 2-

oji vieta (46 pav.). Prieš ketverius metus (2010 m.) šios vietos buvo 25-oji ir 6-oji 

atitinkamai tarp berniukų ir mergaičių, kas rodo, jog per šį laikotarpį šio rodiklio pokyčiai 

buvo nedideli. 

 
44 pav. Patyčių apraiškų paplitimo tarp Kėdainių r. ir šalies mokyklų palyginimas 

(HBSC, 2014 m.) 
 

24,2 Alytus                                                       
24,9 Kretingos r.                                                 
26,0 Plungės r.                                                   
26,5 Vilnius                                                      
26,9 Molėtų r.                                                    
28,1 Kauno r.                                                     
28,8 Klaipėda                                                     
28,8 Radviliškio r.                                               
29,9 Zarasų r.                                                    
31,0 Lazdijų r.                                                   
32,2 Vilkaviškio r.                                               
32,2 Kaunas                                                       
32,3 Utenos r.                                                    
32,9 Marijampolės s.                                              
32,9 Šilutės r.                                                   
33,1 Kėdainių r.                                                  
33,4 Joniškio r.                                                  
36,2 Kaišiadorių r.                                               
36,3 Šalčininkų r.                                                
36,8 Ukmergės r.                                                  
39,2 Prienų r.                                                    
39,3 Kelmės r.                                                    
39,6 Šiauliai                                                     
39,8 Šakių r.                                                     
40,3 Širvintų r.                                                  
31,6 VIDURKIS 

 

Kaunas                                                       16,9 
Šiauliai                                                     19,5 

Klaipėda                                                     19,9 
Alytus                                                       20,4 

Kretingos r.                                                 20,9 
Šilutės r.                                                   21,5 

Kaišiadorių r.                                               23,4 
Kėdainių r.                                                  24,0 
Joniškio r.                                                  24,1 

Vilnius                                                      24,9 
Kauno r.                                                     25,0 
Kelmės r.                                                    26,7 

Ukmergės r.                                                  26,7 
Šalčininkų r.                                                27,4 

Šakių r.                                                     29,2 
Lazdijų r.                                                   29,6 
Prienų r.                                                    30,0 

Plungės r.                                                   30,6 
Vilkaviškio r.                                               33,1 
Radviliškio r.                                               34,0 

Utenos r.                                                    34,0 
Molėtų r.                                                    34,7 

Marijampolės s.                                              36,3 
Širvintų r.                                                  37,3 
Zarasų r.                                                    39,0 

VIDURKIS                                                     26,4 
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45 pav. Mokinių, kurie nusiskundė dažnai patirtomis patyčiomis, dalis (proc.), 
lyginant 25 tyrime dalyvavusias savivaldybes 
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24,8 Plungės r.                                                   
25,1 Prienų r.                                                    
25,5 Radviliškio r.                                               
26,2 Klaipėda                                                     
26,5 Širvintų r.                                                  
26,8 Molėtų r.                                                    
27,3 Utenos r.                                                    
27,8 Kelmės r.                                                    
28,5 Kauno r.                                                     
28,7 Kretingos r.                                                 
29,5 Marijampolės s.                                              
29,5 Zarasų r.                                                    
29,7 Alytus                                                       
29,7 Joniškio r.                                                  
29,7 Kaunas                                                       
31,3 Vilnius                                                      
32,3 Vilkaviškio r.                                               
33,7 Šilutės r.                                                   
34,3 Lazdijų r.                                                   
34,7 Ukmergės r.                                                  
34,8 Šiauliai                                                     
35,0 Kėdainių r.                                                  
36,2 Šalčininkų r.                                                
36,9 Šakių r.                                                     
44,3 Kaišiadorių r.                                               
30,1 VIDURKIS 

 

Kelmės r.                                                    8,7 
Kėdainių r.                                                  11,0 

Alytus                                                       12,1 
Utenos r.                                                    13,4 

Kretingos r.                                                 13,7 
Vilkaviškio r.                                               13,9 
Šalčininkų r.                                                14,3 

Molėtų r.                                                    14,8 
Kaunas                                                       14,8 

Kauno r.                                                     14,9 
Kaišiadorių r.                                               15,0 

Klaipėda                                                     15,6 
Vilnius                                                      15,8 
Šiauliai                                                     16,3 

Prienų r.                                                    16,4 
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46 pav. Mokinių, kurie prisipažino, kad dažnai patys tyčiojasi iš kitų, dalis 
(proc.), lyginant 25 tyrime dalyvavusias savivaldybes 

 

Tarptautinio tyrimo, kuris vykdomas per 40 Europos šalių, duomenimis, Lietuvos 

mokyklose yra didţiausi patyčių apraiškų rodikliai. Su patyčiomis mokykloje nesusiduria 

tik vos kas trečias (29,8 proc.) mokinys. Kėdainių r. mokyklose mokiniai nusiskundţia 

patirtomis patyčiomis tiek pat daţnai kaip ir vidutiniškai šalyje, tačiau berniukai daţniau, o 
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mokinių.  

 

 

Apibendrinimas 
 

Sukaupta daug mokslo duomenų, įrodančių gyvensenos įtaką ţmogaus sveikatai. 

Nesveika gyvensena, ypač jauname amţiuje, pavyzdţiui, rūkymas, alkoholinių gėrimų 

vartojimas, netinkama mityba, maţas fizinis aktyvumas didina lėtinių neinfekcinių ligų 

riziką [49–51].  

Jauniems ţmonėms būdinga plati gyvensenos įvairovė. Šioje apţvalgoje nagrinėjome 

tik nedidelę jos dalį, atkreipdami dėmesį tik į labiausiai su sveikata susijusius gyvensenos 

dalykus: mitybą, fizinį aktyvumą, rūkymą ir kitus ţalingus įpročius, patyčias, saviţudiškus 

ketinimus, nelaimingus atsitikimus ir kt. Šie gyvensenos komponentai siejasi ne tik su 

fizine sveikata, bet ir psichine ir socialine jaunų ţmonių sveikata, kuri vis labiau 
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akcentuojama pasaulinėje literatūroje [52]. Tam tikrą tokios sveikatos išraišką, kuri buvo 

įvardinta savijauta ir laimingumu, šiame darbe taip pat analizavome. 

Šis tyrimas yra labai svarbus ir tuo, kad taikant standartizuotus tyrimo metodus 

atsirado galimybė sugretinti ir palyginti jaunų ţmonių sveikatos ir gyvensenos rodiklius ir 

regioniniu, ir tarptautiniu mastu. Tai leido įgyvendinti vieną pagrindinių PSO veiklos 

principų: “Mąstyti globaliai, o veikti lokaliai” [52]. Tai reiškia, kad yra ypač svarbu 

identifikuoti regionines, pavyzdţiui, Kėdainių rajono mokinių sveikatos ir gyvensenos 

problemas, kurias galbūt galima išspręsti lengviau nei šalies masto problemas.  

Neţiūrint rezultatų reikšmingumo, verta pastebėti, kad atliktas anketinis tyrimas, kaip 

ir kitos panašios mokinių apklausos, gali turėti ir tam tikrų trūkumų. Pirmiausia jie susiję 

su tuo, kad tyrimo metu domėtasi socialiai ir psichologiškai jautriais jaunų ţmonių 

gyvensenos klausimais (rūkymu, alkoholinių gėrimų ir narkotinių medţiagų vartojimu bei 

kt.). Siekiant to išvengti, atliekant tyrimą buvo stengtasi maksimaliai uţtikrinti tiriamųjų 

anonimiškumą. Daugelis tyrinėtojų paţymi, kad mokinių, kaip respondentų atsakymai yra 

pakankamai tikslūs rodikliai, atspindintys tikrąją epidemiologinę situaciją [53,54]. Visgi, 

kai kurie tyrinėtojai paţymi, kad apklausų rodikliai gali būti netikslūs dėl respondentų 

nedalyvavimo apklausoje (pavyzdţiui, nelanko mokyklos, nebuvo mokykloje) [55]. Tačiau 

mūsų apklausos anketas uţpildė arti 90 proc. atrinktų respondentų, todėl paminėtos 

prieţastys maţai tikėtinos.  

Kitas tyrimo reikšmingumą maţinantis veiksnys gali būti imties sudarymo klaidos 

(pavyzdţiui, atrankant tyrimui labiau prestiţines mokyklas). Šiame tyrime to pavyko 

išvengti, grieţtai laikantis atsitiktinės atrankos sudarymo principo. Be to, kiekvienoje 

atrinktoje mokykloje buvo apklausiama tik po vieną atsitiktinai pasirinktą to paties amţiaus 

mokinių klasę. Dėl to kiekvienais metais mokinių apklausos vyko beveik visose skirtingose 

mokyklose Tuo tarpu nustatytos nagrinėtų rodiklių sąsajos buvo panašios kiekvienais 

metais surinktuose duomenyse.  

Šioje apţvalgoje dėl ribotos jos apimties buvo išanalizuota tik dalis gyvensenos ir 

sveikatos rodiklių, nors anketinėje apklausoje buvo surinkti duomenys ir apie tokius 

aktualius gyvensenos aspektus, pavyzdţiui, lytinę elgseną, mokymosi krūvį, laisvalaikį, 

bendravimą su draugais ir kt. Taip pat plačiau neanalizuoti artimos paauglio socialinės 

aplinkos veiksniai (šeima, mokykla, bendraamţiai).  

Vertinant pateiktus duomenis reiktų atsiţvelgti ir į ištirtų mokinių šeimų socialinius 

ir ekonominius veiksnius, iš kurių svarbiausi yra gyvenamoji vieta (gyvena mieste ar 
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kaime) bei šeimos socialinis ekonomonis statusas (turtingumas). Tai – reikšmingiausi 

sveikatos netolygumus sąlygojantys faktoriai [56–60]. Mūsų tyrimai taip pat yra atskleidę 

eilę mokyklinio amţiaus vaikų sveikatos netolygumų, atsirandančių dėl gyvenamosios 

vietos ar šeimos turtinės padėties [14,15].  

HBSC tyrimams atrinktos mokinių imtys reprezentavo šalį pagal pagrindinius 

sociodemografinius rodiklius. Mieste ir kaime gyvenančių mokinių santykis taip pat atitiko 

Lietuvos statistikos metraščio teikiamus duomenis.  

Pagrindinis klausimas, kuriuo domėjomės rengdami šią apţvalgą, buvo įvertinti 

Kėdainių rajono mokyklų mokinių gyvenseną ir savijautą. Tam tikslui buvo panaudoti 

pastarosios (2014 m.) apklausos duomenys, surinkti 25 šalies savivaldybėse, o pokyčiams 

įvertinti - ir 2010 m. atlikto tyrimo duomenys. Analizuojant kiekvieną sveikatos ar 

gyvensenos aspektą pavyko išryškinti kėdainiškių mokinių ypatumus.  

Pateiktieji analizės rezultatai gali būti naudojami pranešimuose apie rajono gyventojų 

sveikatos būklę. Kad būtų lengviau ir akivaizdţiau juos apibendrinti, išvadas susumavome 

46 pav. Čia, priklausomai nuo lyties, kiekvienas ţaliai nudaţytas langelis vaizduoja 

teigiamus, lyginant su šalies vidurkiu, Kėdainių r. mokinių sveikatos arba gyvensenos 

ypatumus. Kai rodikliai reikšmingai nesiskyrė nuo šalies vidurkio, atitinkami langeliai 

nudaţyti geltonai. Jei analizuojami Kėdainių r. mokinių gyvensenos ir sveikatos rodikliai 

buvo rasti reikšmingai prastesni nei vidutiniškai šalyje, tai atitinkami langeliai nudaţyti 

raudonai.  

Lentelės langeliai, nudaţyti raudona spalva, rodo aktualias prevencinio darbo ir 

sveikatos stiprinimo kryptis Kėdainių r. mokyklose. Jos turėtų būti tokios: 

- apsaugoti vaikus ir paauglius nuo traumų ir kitų nelaimingų atsitikimų; 

- stiprinti prevencinį darbą prieš plintantį elektroninių cigarečių, atkreipiant dėmesį ir 

į taip daţną įprastinį berniukų rūkymą ir mergaičių alkoholinių gėrimų vartojimą; 

- propaguoti sveiką mitybą tarp berniukų siekiant sumaţinti saldumynų vartojimą. 

Tačiau apsiriboti tik nurodytomis veiklos kryptimis būtų klaidinga. Nagrinėjant 

atskirus mokinių savijautos ir gyvensenos komponentus buvo nustatyta, kad daugelio iš jų 

poţiūriu Kėdainių r. mokiniai nesiskiria nuo kitų Lietuvos miestų ar rajonų (paveiksle tai 

pavaizduota geltona spalva). Deja, šie rodikliai yra prasti visos šalies mastu. Pateiktieji 

šioje apţvalgoje ir kituose darbuose HBSC tyrimo rezultatai atkreipė dėmesį į visos 

Lietuvos mokinių gyvensenos problemas, kurias būtina aktyviai spręsti kiekvieno miesto ir 

rajono politikams ir visuomenės sveikatos specialistams. Tai: 
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- nesveika mokinių mityba (palyginti didelė dalis mokinių nepakankamai valgo 

vaisių ir darţovių, itin daţnai valgo saldumynus ir kitus mitybos poţiūriu menkaverčius 

maisto produktus, nepusryčiauja); 

- nepakankamas fizinis aktyvumas (palyginti didelė dalis mokinių reguliariai 

nesimankština ir nesportuoja, pasiţymi maţa kasdienine fizine veikla, pernelyg ilgai 

uţsiima fiziškai neaktyvia veikla); 

- didėja antsvorį turinčių mokinių dalis (gali būti paaiškinama kaip nesveikos 

mitybos ir nepakankamo fizinio aktyvumo pasekme); 

- daţnos patyčios mokykloje tarp mokinių (didelė dalis mokinių nusiskundţia daţnai 

patirtomis patyčiomis arba patys jas provokuoja, atsirado patyčios elektroninėmis 

priemonėmis); 

- ţalingi įpročiai, pasireiškiantys išplitusiu rūkymu, alkoholinių gėrimų ir narkotinių 

medţiagų vartojimu (nors pastarojo tyrimo duomenys rodo šios problemos maţesnį mastą, 

tačiau tai nereiškia, jog problemą pavyks ir toliau sėkmingai spręsti, paaugliai vis daţniau 

rūko elektronines cigaretes, vartoja alkoholinius kokteilius; paauglių, pradedančių rūkyti, 

vartoti alkoholinius gėrimus ar kitaip svaigintis, amţius jaunėja);  

- psichikos sveikatos problemos (palyginti didelė dalis mokinių nusiskundţia 

psichosomatinio pobūdţio negalavimais, teigia esą nelaimingi, turi saviţudiškų ketinimų).  

Panašių problemų sąrašą būtų galima tęsti.  

2014 metai Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu buvo paskelbti "Vaikų sveikatos 

metais“. Baigiantis metams galima pasidţiaugti nuveiktais darbais Lietuvos vaikų 

sveikatos labui. Norėtųsi tikėtis, kad ir ateityje valstybės mastu bus tęsiamas visuomenės 

sveikatinimo procesas, ypatingą dėmesį skiriant vaikų sveikos gyvensenos įpročių 

ugdymui, su sveikata susijusiems naudingiems įpročiams, vertybėms bei elgesio 

formavimuisi skatinti.  
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