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I. TYRIMO APRAŠYMAS IR METODIKA 

 

Joniškio rajono savivaldybėje mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos tyrimas buvo atliktas 

2016 m. Gyvensenos tyrimui metodiškai vadovavo Higienos institutas, o tyrimą organizavo ir 

vykdė Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.  

 Teisės aktai, reglamentuojantys gyvensenos tyrimų organizavimo ir vykdymo tvarką: 

1.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. V-

1387 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos pasaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. 

įsakymo Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

2.   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro2016 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. V-

637 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. 

įsakymo Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 Tyrimo tikslas – įvertinti Joniškio rajono savivaldybės mokyklinio amžiaus vaikų 

gyvensenos, elgsenos ir sveikatos ypatumus. 

 Tyrimo uždaviniai : 

1. Pateikti respondentų sociodemografinius duomenis. 

2. Ištirti Joniškio rajono savivaldybės mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ir elgsenos 

ypatumus pagal lytį, klases, palyginti su Lietuvos duomenimis. 

Tyrimo objektas – Joniškio rajono mokyklų 5-os, 7-os bei 9-os klasės mokinių gyvensena ir 

sveikata. 

 Tyrimo instrumentas. Vaikų gyvensenos tyrimo klausimynas sudarytas remiantis Lietuvoje 

keletą metų vykdomų tyrimų anketomis: Finbalt, ESPAD (angl. The European School Survey 

Project on Alcohol and Other Drugs), CINDI Health Monitor, EHIS (angl. European Healtgh 

Interview Survey), HBSC. Gyvensenos tyrimas buvo išbandytas pilotinių tyrimų metu, koreguotas 

atsižvelgiant į pilotinės studijos rezultatus bei ekspertų nuomonę.  

 Tyrimo klausimynas 

Tyrimo klausimynas sudarytas iš dviejų dalių (1 priedas): 

1) klausimų apie gyvenseną, kurie apima fizinį aktyvumą, mitybos ypatumus, 

televizoriaus žiūrėjimą bei kompiuterinio naudojimą, alkoholio ir tabako gaminių, 

elektroninių cigarečių, narkotikų vartojimą, prevencijos programas mokyklose, patyčias, 

smurtą šeimoje bei traumas, saugumą kelyje, asmens higieną, savo sveikatos vertinimą. 

2) bendrųjų klausimų, kur įtraukti pagrindiniai demografiniai veiksniai (lytis, amžiaus, 

klasė, gyvenamoji vieta), klausimai apie šeimą, namų aplinką, kalbą, tautybę. 



Apklausos atlikimo laikas: 2016 m. gegužės mėn.  

Imties nustatytas ir tyrimo populiacija. Apklausti atsitiktiniu būdu atrinkti 5-ų, 7-ų ir 9-ų 

(pirmų gimnazijos) klasių mokiniai. Imtis paskaičiuota atsižvelgiant į populiacijos dydį. 5-ų ir 7-ų 

klasių mokinių Joniškio rajono savivaldybėje buvo ne daugiau nei po 250 vienos klasės mokinių, 

todėl imties dydis skaičiuotas nebuvo – apklausti visi apklausos metu mokykloje buvę tos klasės 

mokiniai. 9-ų (pirmųjų gimnazijos) klasių  mokinių imtis buvo apskaičiuota pasirinkus 5 proc. 

paklaidą ir 95 proc. tikimybę. Apskaičiuotas imties dydis buvo proporcingai paskirstytas pagal 

mokyklose besimokančių mokinių skaičių, kad apklausos rezultatai geriau atspindėtų tyrimo 

populiaciją. 

 Duomenų analizės metodai. Siekiant užtikrinti bendrą duomenų analizę, duomenys iš 

užpildytų klausimynų buvo suvedami į „EpiData Entry“ programine įranga sukurtą duomenų 

suvedimo formą. Parengta elektroninė duomenų suvedimo forma sudaryta taip, kad būtų kuo 

mažiaus suvedimo klaidų. Duomenų analizei naudotos „SPSS Statistics 19“ bei „MS Exel 2010‘ 

programos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. TYRIMO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS 

 

1. Sociodemografiniai respondentų duomenys  

 

Joniškio rajono savivaldybėje gyvensenos tyrime dalyvavo 630 mokiniai iš 5-ų, 7-ų ir 9-ų 

klasių. Anketų grįžtamumas 90,2 proc.  Tyrime dalyvavusių mokinių amžius svyravo nuo 11 iki 17 

metų. Tiriamųjų amžiaus vidurkis – 13,32 metų. Daugiausiai apklausta 13 metų amžiaus mokinių 

(21,7 proc.), mažiausiai – 17 metų mokinių (1,3 proc.) ( 1 pav.)  

 

1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių  

 

1 Lentelė. Apklaustųjų socialinės demografinės charakteristikos 

Sociodemografiniai respondentų 

duomenys 

Dalis 

(proc.) 

Lytis: Berniukai  

5 klasė 31,9 

7 klasė 39,8 

9 klasė 28,3 

Mergaitės  

5 klasė 37,2 

7 klasė 31,0 

9 klasė 31,8 

Gyvenamoji vieta  

Viensėdis (vienkiemis) 5,3 

Kaimas 49,4 

Miestelis 17,6 

Miestas 27,7 

Tautybė  

Lietuvis / lietuvė 98,1 

Rusas / rusė 1,3 

Lenkas / lenkė 0,5 

Kita 0,2 

Kalbos, kuriomis dažniausiai kalba namuose 

Lietuvių 99,2 

Rusų 3,3 

Lenkų 0,3 

Kita 1,3 

Sociodemografiniai respondentų 

duomenys 

Dalis 

(proc.) 

Šeimos padėtis  

Gyvena su abiem tėvais 63,1 

Gyvena su vienu iš tėvų 30,8 

Kita 6,1 

Atskiras kambarys  

Turi atskirą kambarį 70,9 

Neturi atskiro kambario 29,1 

Šeimos automobiliai  

Šeima neturi automobilio 21,2 

Šeima turi vieną automobilį 42,5 

Šeima turi du ir daugiau automobilių 36,3 

Šeimos kompiuteriai  

Šeima neturi nei vieno kompiuterio 5,6 

Šeima turi vieną kompiuterį 30,4 

Šeima turi du kompiuterius 31,2 

Šeima turi tris ir daugiau kompiuterių 32,8 

Tėvo užimtumas  

Turi darbą 81,2 

Neturi darbo 6,1 

Nežino, ar turi darbą 12,7 

Mamos užimtumas  

Turi darbą 72,6 

Neturi darbo 24,3 

Nežino, ar turi darbą 3,1 



Mergaičių tyrime dalyvavo nežymiai daugiau (323) nei berniukų (304), lyties nenurodė 0,3 

proc. mokinių (2 pav.). 

 

Šaltinis Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

2 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį (proc.), n=627  

 

Pagal klases mokiniai pasiskirstė taip: 218 (34,5 proc.) penktos klasės mokinių, 223 (35,5 

proc.) septintos klasės mokinių ir 189 (30 proc.) devintos klasės mokinių (3 pav.).  

 
Šaltinis Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

3 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal klasę (proc.),  

n=627, x
2
=5,392, lls=2, p>0,05 

 

Mokinių buvo klausiama koks jų ūgis ir svoris. Apklaustųjų, kurie atsakė į šiuos klausimus, 

ūgio vidurkis yra  163,3 cm, svorio vidurkis – 54,08 kg. savo ūgio nenurodė 23,2 proc. mokinių, 

svorio nenurodė 24,4 proc. mokinių.  

 

 

 

 

 



2 Lentelė.  Vaikų antropometriniai rodikliai.  

Lytis Klasė Ūgio vidurkis (mean) Svorio vidurkis (mean) 

Berniukai 5 152,17 44,11 

 7 165,99 54,35 

 9 176,93 76,55 

Mergaitės 5 154,44 43,26 

 7 164,57 53,43 

 9 166,72 56,39 

 

Mokiniai turėjo nurodyti savo tautybę. Didžioji dalis paklaustųjų nurodė, kad yra lietuviai 

(98,1 proc.), kitų tautybių – 1,9 proc. (rusų, lenkų ir kitų tautybių mokiniai), 0,3 proc. –  savo 

tautybės nenurodė. 

  Su abiem tėvais kartu gyvena du iš trijų mokinių (62,5 proc.), trečdalis (30,5 proc.) gyvena su 

vienu iš tėvų. Mokinių buvo klausiama apie tėvų užimtumą. Didžioji dalis mokinių nurodė, kad jų 

tėvas ir mama turi darbus (atitinkamai 81,2 ir 72,6 proc.). 

 Į klausimą ar kasdien mokiniai turi kišenpinigių teigiamai atsakė 48,5 proc. respondentų. 

Atskirą kambarį turi 70,4 proc. mokinių. bent vieną automobilį turi 77,6 proc. mokinių tėvų. Bent 

vieną kompiuterį 94 proc. mokinių šeimų. 

2. Mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos rodikliai 

 

2.1.  Sveikatos vertinimas ir laimingumas  

 

Joniškio rajono savivaldybės mokinių buvo klausiama apie savo sveikatos vertinimą ir 

laimingumą. Palyginus Joniškio rajono ir Lietuvos mokyklinio amžiaus vaikų laimingumo 

vertinimą, matome, kad labai laimingų ir pakankami laimingų mokinių dalis Joniškio rajone yra 

didesnė 5-ose ir 7-ose klasėse, devintose klasėse besimokančių mokinių tarpe šis rodiklis mažesnis 

nei Lietuvoje (4 pav.).  

 
Šaltinis Higienos institutas 

4 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie jaučiasi labai laimingi arba laimingi galvodami apie savo 

dabartinį gyvenimą, dalis, (proc.) 



Analizuojant moksleivių laimingumo vertinimą pagal lytį nustatyta, kad statistiškai 

reikšmingo skirtumo tarp berniukų ir mergaičių nėra (5 pav.). 

 
Šaltinis Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

5 pav. Apklaustųjų savijauta galvojant apie savo dabartinį gyvenimą,  

pasiskirstymas pagal lytį, proc. n=620, x2=2,318, lls=3, p>0,05   

 

Devintų klasių moksleivių dalis, kurie jaučiasi labai laimingi arba pakankamai laimingi 

galvodami apie savo dabartinį gyvenimą, buvo statistiškai reikšmingai mažesnė, nei 5-tų ar 7-tų 

klasių moksleivių.  

 
Šaltinis: Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

6 pav. Apklaustųjų savijauta galvojant apie savo dabartinį gyvenimą,  

pasiskirstymas pagal klasę, proc. n=622, x2=24,04, lls=6, p<0,001 (p=0,000)    

 

 Palyginus su Lietuvos vidurkiu, Joniškio rajono mokyklinio amžiaus vaikų dalis, kurie savo 

sveikatą vertina puikiai arba gerai yra panaši, didžioji dalis (86,5 proc.) Joniškio rajono mokyklinio 

amžiaus vaikų savo sveikatą vertina puikiai arba gerai, Lietuvoje šis rodiklis siekė 85,1 proc. (7 

pav.).  



 
Šaltinis Higienos institutas 

7 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie savo sveikatą vertina puikiai arba gerai, dalis (proc.)  

 

 

Joniškio rajone puikiai savo sveiktą vertino 40,3 proc. berniukų ir 36,3 proc. mergaičių. Gerai 

savo sveikatą vertinančių moksleivių buvo 48,7 proc. berniukų ir 47,8 proc. mergaičių. Statistiškai 

reikšmingo skirtumo analizuojant mokyklinio amžiaus vaikų savo sveikatos vertinimą pagal lytį 

nenustatyta (8 pav.).  

 
Šaltinis Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

8 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų savo sveikatos vertinimas, pasiskirstymas pagal lytį, proc. 

n=620, x2=4,28, lls=3, p>0,05  

 

Analizuojant moksleivių savo sveikatos vertinimą nustatyta, kad šiek tiek mažiau nei trečdalis 

(29,4 proc.) devintokų mano, kad jų sveikata yra puiki, daugiau nei pusė (52,4 proc.) nurodė, kad jų 

sveikata gera, šeštadalis (16 proc.) devintos klasės mokinių savo sveikatą įvertino esant 

patenkinama (9 pav.). Septintos ir penktos klasės mokiniai savo sveikatą vertino geriau, nei 

devintokai, skirtumai statistiškai reikšmingi.  



 

Šaltinis Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

9 pav. Respondentų savo sveikatos vertinimas, pasiskirstymas pagal klasę, proc. 

n=622, x2=15,12, lls=6, p<0,05 (p=0,019)  

 

2.2.  Sveika elgsena  

 

2.2.1.  Fizinis aktyvumas ir pasyvus laisvalaikis  

 

Tyrimu nustatyta, kad kasdien, ne pamokų metu, sportuoja apie 60 min ir daugiau kas 

dešimtas Joniškio rajono mokyklinio amžiaus vaikas (10,2 proc.), Lietuvoje tokių vaikų 9,7 proc. 

(10 pav.).  

 
Šaltinis Higienos institutas 

10 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie kasdien, ne pamokų metų metu, sportuoja apie 60 min. ir 

ilgiau, dalis (proc.)  

 

Kasdien, ne pamokų metu, mankštinasi ir sportuoja beveik trečdalis (31,6 proc.) berniukų ir 

penktadalis (20,7 proc.) mergaičių, 4 – 6 kartus per savaitę mankštinasi ir sportuoja beveik 

ketvirtadalis (23,7 proc.) berniukų ir penktadalis (20,4 proc.) mergaičių (11 pav.). Berniukai 

mankštinasi ir sportuoja laisvalaikiu, ne pamokų metu, statistiškai reikšmingai dažniau nei 

mergaitės. 



 
Šaltinis Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

11 pav. Respondentų mankštinimosi ir sportavimo dažnis laisvalaikiu, ne pamokų metu, 

atsižvelgiant į lytį (proc.), n=627, x
2
=22.08, lls=12, p<0,05 (p=0,037) 

 

Kas ketvirtas mokinys (26,1 proc.) laisvalaikiu sportuoja ir mankštinasi 2 – 3 valandas per 

savaitę. Nuo 4 iki 6 valandų per savaitę mankštinimuisi ir sportui skiria kas ketvirtas berniukas ir 

kas aštunta mergaitė (12 pav.), Analizuojant pagal lytį, mankštinimosi ir sportavimo trukmę 

laisvalaikiu, nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai.  

 
Šaltinis Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

12 pav. Respondentų mankštinimosi ir sportavimo trukmė laisvalaikiu, ne pamokų metu, 

 atsižvelgiant į lytį (proc.), n=627, x
2
=22,19, lls=12, p<0,05 (p=0,035) 

 

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie vidutiniškai 4 ir daugiau valandų per dieną žiūri televizorių, 

žaidžia kompiuteriu, dalis yra panaši tiek Lietuvoje, tiek Joniškio rajone. Mažiausiai laiko 

praleidžia žiūrėdami televizorių, žaisdami kompiuteriu penktos klasės mokiniai, ilgiausiai – 

devintokai (13 pav.)  



 
Šaltinis Higienos institutas 

13 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie vidutiniškai 4 ir daugiau valandų per dieną žiūri 

televizorių, žaidžia kompiuteriu, dalis (proc.)  

 

 Darbo dienomis, laisvalaikiu vidutiniškai nuo trijų iki keturių ir daugiau valandų per dieną 

žiūri televizorių ar žaidžia kompiuteriu pusė berniukų (51 proc.) ir daugiau nei trečdalis mergaičių 

(39,7 proc.) (14 pav.).  

 
Šaltinis Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

14 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų vidutinis laikas, praleistas darbo dienomis (laisvalaikiu) žiūrint 

televizorių, žaidžiant kompiuteriu, palyginus pagal lytį (proc.) 

n=629, x2=27,98, lls=12, p<0,01 (p=0,006) 

 

Keturias ir daugiau valandų laisvalaikiu (savaitgaliais) žiūrėdami televizorių, žaisdami 

kompiuteriu  praleidžia 38,8 proc. berniukų ir 27,6 proc. mergaičių. Nuo vienos valandos iki trijų 

valandų laisvalaikiu žiūri televizorių, žaidžia kompiuteriu daugiau mergaičių nei berniukų (15 pav.). 



 

Šaltinis Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

15 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų vidutinis laikas, praleista savaitgaliais (laisvalaikiu) žiūrint 

televizorių, žaidžiant kompiuteriu, pasiskirstymas pagal lytį (proc.) 

n=629, x2=23,99, lls=12, p<0,05  (p=0,02) 

 

2.2.2.  Sveikos gyvensenos pagrindai mokykloje 

 

Tyrimo metu Joniškio rajono mokinių buvo klausiama, ar jų mokykloje skiriama pakankamai 

dėmesio sveikos gyvensenos pagrindams.  

Didžioji dalis apklaustųjų atsakė, kad sveikos gyvensenos išsaugojimo temomis kalbama 

pakankamai. Nurodžiusių, kad sveikos gyvensenos temomis kalbama pakankamai buvo 72 proc., 

fizinio aktyvumo – 72 proc., mitybos temomis – 54,4 proc., rūkymo prevencija – 46,7 proc., 

alkoholio prevencija – 46,1 proc. ir narkotikų prevenciją – 42,4 proc. Šiek tiek daugiau nei 

ketvirtadalis (27,7 proc.) apklaustųjų atsakė, kad mokykloje mitybos įpročiams skiriama per mažai 

dėmesio. Atsakiusiųjų, kad per mažai dėmesio skiriama rūkymo prevencijai buvo 23,7 proc., 

narkotikų prevencijai – 16,9 proc. Nežinančių ar rūkymo prevencijai skiriama pakankamai dėmesio 

buvo 23,7 proc., alkoholio prevencijai – 25,6 proc. ir narkotikų prevencijai – 28,1 proc. 

3 lentelė. Mokiniams skirtų sveikos gyvensenos temų vertinimas 

 Per daug Pakankamai Per mažai Nežinau 

N Proc. N Proc. N Proc. N Proc. 

Sveika gyvensena 20 3,2 449 71,4 103 16,4 53 8,4 

Fizinis aktyvumas 55 8,7 453 72 77 12,2 30 4,8 

Mitybos įpročiai 31 4,9 342 54,4 174 27,7 69 11 

Rūkymo prevencija 69 11 294 46,7 101 23,7 149 23,7 

Alkoholio prevencija 57 9,1 290 46,1 103 16,4 161 25,6 

Narkotikų prevencija 59 9,4 267 42,4 106 16,9 177 28,1 
Šaltinis Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

 

 

 



2.2.3. Mitybos įpročiai bei burnos higiena  
 

Mityba yra vienas svarbiausių gyvensenos veiksnių, turinčių įtakos sveikatai. Ypač svarbi 

vaikų mityba. Šio tyrimo metu buvo atkreiptas dėmesys į keltą svarbiausių mitybos aspektų: ar 

mokiniai pusryčiauja, kaip dažnai užkandžiauja, kaip dažnai valgo arba geria tam tikrus maisto 

produktus. 

Tyrimo duomenimis, Joniškio rajone kasdien pusryčiauja 45,5 proc., o Lietuvoje – 51,7 proc. 

mokyklinio amžiaus vaikų. Joniškio rajone didžiausia kasdien pusryčiaujančių mokinių dalis yra 

tarp 5 ir 7 klasės mokinių (46,4 proc.), Lietuvoje tarp penktos klasės mokinių (55,4 proc.) (16 pav.).  

 
Šaltinis Higienos institutas 

16 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kasdien valgančių pusryčius, dalis (proc.)  

 

Darbo dienomis kasdien pusryčiauja kas antras mokyklinio amžiaus vaikas (50,9 proc.). 

Ketvirtadalis berniukų (26,6 proc.) ir beveik trečdalis (29,7 proc.) mergaičių niekada nepusryčiauja 

darbo dienomis prieš mokyklą (17 pav.).  

 
Šaltinis Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

17 pav. Darbo dienomis pusryčiaujančių moksleivių dalis, atsižvelgiant į lytį (proc.), 

n=629, x
2
=24,03, lls=12, p<0,05 (p=0,02)  



 Trys iš keturių mergaičių (75,9 proc.) ir trys iš penkių (61,2 proc.) berniukų paprastai 

pusryčiauja abi savaitgalio dienas. Niekada savaitgaliai nepusryčiauja kas aštuntas (13,2 proc.) 

berniukas ir kas dešimta (9,9 proc.) mergaitė (18 pav.). 

 
Šaltinis Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

18 pav. Savaitgaliais pusryčiaujančių moksleivių dalis, atsižvelgi ant į lytį (proc.), 

n=629, x
2
=25,96, lls=6, p<0,05 (p=0,000)  

 

Analizuojant mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą per dieną valgo vaisių, dalį 

nustatyta, kad Joniškio rajone jų yra 3,1 proc. daugiau  nei Lietuvoje. Joniškio rajone devintokų, 

kurie bent kartą per dieną valgo vaisių, yra mažiausiai (35,5 proc.), septintokų daugiausiai – 46 

proc. (19 pav.).  

 
Šaltinis Higienos institutas 

19 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą per dieną valgo vaisių, dalis (proc.) 

 

Mergaičių, kurios kasdien, kelis kartus per dieną valgo vaisius, dalis (30,3 proc.) yra dvigubai 

didesnė nei berniukų (15, 5proc.) (20 pav.). Kartą per dieną vaisius valgo kas šeštas Joniškio rajono 

mokyklinio amžiaus vaikas. Kas ketvirtas (25,75 proc.) mokinys vaisius valgo 2-4 dienas per 

savaitę. 



 
Šaltinis Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

20 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų vaisių valgymo dažnis, atsižvelgiant į lytį (proc.), 

n=629, x
2
=39,61, lls=14, p<0,05 (p=0,000) 

 

Joniškio rajone skirtumai tarp berniukų ir mergaičių, kurie kasdien, kelis kartus per dieną 

valgo vaisius, skirtumai stebimi visose klasėse (21 pav.). Didžiausia yra penktos klasės mergaičių 

dalis, kurios kasdien, kelis kartus per dieną, valgo vaisius (38,6 proc.). Mažiausia dalis, kasdien, 

kelis kartus per dieną valgančių vaisius, yra tarp devintos klasės berniukų (8,6 proc.).  

 
Šaltinis Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

21 pav. Joniškio rajono mokyklų berniukų ir mergaičių, kurie kasdien, kelis kartus per dieną, valgo 

vaisius, dalis (proc.), atsižvelgiant į lytį ir klasę  

 

Analizuojant mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą per dieną valgo daržoves, dalį  

nustatyta, kad Joniškio rajone yra 1,4 proc. daugiau nei Lietuvoje (22 pav.). Joniškio rajono penktos 

klasės mokinių dalis, kurie bent kartą per dieną valgo daržoves yra mažesnė nei Lietuvoje. Septintos 

klasės mokinių dalis, kurie bent kartą per dieną valgo daržoves, Joniškio rajone yra didesnė (40,1 

proc.) nei Lietuvoje (34,7 proc.).  



 
Šaltinis Higienos institutas 

22 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą per dieną valgo daržovių, dalis (proc.)  

 

Analizuojant daržovių valgymą pagal lytį, nustatyta kad mergaičių dalis (44 proc.), kurios 

kasdien, kelis kartus arba kasdien, bent vieną kartą per dieną valgo daržoves yra didesnė, nei 

berniukų (26,3 proc.) (23 pav.). 

 
Šaltinis Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

23 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų daržovių valgymo dažnis, atsižvelgiant į lytį (proc.), 

n=629, x
2
=30,98, lls=14, p<0,05 (p=0,006) 

 

Kasdien, kelis kartus per dieną daržoves valgo daugiau mergaičių nei berniukų (24 pav.). 

Mažiausiai daržovių valgo 5 klasės berniukai. Daugiausiai daržoves valgo 5 klasė mergaitės. 



 
Šaltinis Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

24 pav. Joniškio rajono mokyklų berniukų ir mergaičių, kurie kasdien, kelis kartus per dieną, valgo 

daržoves, dalis (proc.) pagal lytį  

 

 

Buvo tiriami vaikų higienos įgūdžiai, mokiniai turėjo atsakyti, kaip dažnai valosi dantis. 

Palyginus bendrą Joniškio rajono vaikų, kurie valosi dantys šepetėliu ir pasta dažniau nei kartą per 

dieną, dalį su Lietuvos vidurkiu matome, kad skirtumai nežymus (25 pav.). Penktų klasių vaikų, 

kurie dažniau nei kartą per dieną valosi dantis, dalis Joniškio rajone yra didesnė nei Lietuvoje.  

Septintokų tarpe kelis kartus per dieną besivalančių dantis šepetėliu ir pasta yra mažiausiai 

palyginus su penktokais ir devintokais. Devintos klasės mokinių, kurie valosi dantis šepetėliu ir 

pasta dažniau nei kartą per dieną, dalis Lietuvoje yra didesnė 1,4 proc. nei Joniškio rajone.  

 
Šaltinis Higienos institutas 

25 pav. Mokyklinio mažiaus vaikų, kurie valosi dantis šepetėliu ir pasta dažniau nei kartą per dieną, 

dalis (proc.)  

 

 Du trečdaliai (65,2 proc.) mergaičių ir mažiau nei pusė berniukų (45,1 proc.) dantis valosi 

šepetėliu ir pasta daugiau nei kartą per dieną. Vieną kartą per dieną šepetėliu ir pasta dantis valosi 

trečdalis vaikų (39,5 proc. berniukų ir 29,2 proc. mergaičių). Berniukų, kurie daugiau nei kartą per 

dieną valosi dantis šepetėliu ir pasta, yra  statistiškai reikšmingai mažiau nei mergaičių (26 pav.).  



 
Šaltinis Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

26 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų dantų valymosi dažnis šepetėliu ir pasta, atsižvelgiant į lytį 

(proc.), n=626, x
2
=32,292, lls=4, p<0,05 (p=0,000) 

 

2.3.  Rizikingas elgesys 

2.3.1. Tabako gaminių bei elektroninių cigarečių vartojimas  
 

 Tyrimu nustatyta, kad bent kartą per savo gyvenimą 35 proc. Joniškio rajono mokinių bandė 

rūkyti tabako gaminius (mergaitės – 28,2 proc., berniukai – 39,8 proc.), o elektronines cigaretes – 

25,9 proc. Berniukai statistiškai reikšmingai dažniau nei mergaitės, bent kartą per savo gyvenimą 

bandė rūkyti tabako gaminius (27 pav.). Kuo vyresnė klasė, tuo bent kartą per savo gyvenimą 

bandžiusių rūkyti tabako gaminius yra daugiau: kas devintas penktokas (11,5 proc.), kas trečias 

septintokas (35,3 proc.) bei kas antras devintokas (57,7 proc.).   

 

Šaltinis Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 
27 pav.  Moksleivių dalis, bandžiusiųjų rūkyti tabako gaminius, bent kartą per savo gyvenimą,  

atsižvelgiant į lytį (proc.),    

n=629,  x
2
=21,89, lls=4, p<0,001 (p=0,000)  

 

 Elektronines cigaretes bent kartą gyvenime bandė rūkyti  kas dvyliktas penktokas (7,8 proc.), 

kas ketvirtas septintokas (25,6 proc.), kas antras devintokas (45,5 proc.). Mokyklinio amžiaus 



vaikų, kurie per paskutinius 12 mėnesių, bent kartą rūkė elektronines cigaretes penktokų tarpe buvo 

2,3 proc., septintokų – 11,2 proc., bei devintokų – 20,6 proc. 

 Joniškio rajone bendra mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutinius 12 mėn. bent kartą 

rūkė tabako gaminius arba elektronines cigaretes, dalis yra 3,0 proc. mažesnė nei Lietuvoje. 

Penktokų ir septintokų dalis, kurie per paskutinius 12 mėn. bent kartą rūkė tabako gaminius arba 

elektronines cigaretes, tiek Joniškio rajone, tiek ir visoje Lietuvoje yra panaši, devintokų dalis 

Joniškio rajone – mažesnė (28 pav.).  

 

Šaltinis Higienos institutas 

28 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutinius 12 mėn. bent kartą rūkė tabako gaminius 

arba elektronines cigaretes, dalis (proc.)  

 

 Nustatyta, kad per paskutines 30 dienų 9,7 proc. tyrime dalyvavusių Joniškio rajono 

moksleivių rūkė tabako gaminius, o 4,9 proc. elektronines cigaretes. Joniškio rajone tabako 

gaminius arba elektronines cigaretes per paskutines 30 dienų rūkė 1,8 proc. penktos klasės mokinių, 

7,6 proc. septintokų ir 27 proc. devintos klasės mokinių. Iš viso, per paskutines 30 dienų bent kartą 

rūkė tabako gaminius arba elektronines cigaretes 12,8 proc. tiriamųjų moksleivių Lietuvoje ir 11,4 

proc. Joniškio rajone.  Bendra Joniškio rajone mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutines 30 

dienų bent kartą rūkė tabako gaminius arba elektronines cigaretes, dalis yra 1,4 proc. mažesnė nei 

Lietuvoje (29 pav.). 



 

Šaltinis Higienos institutas 

29 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutines 30 d. bent kartą rūkė tabako gaminius arba 

elektronines cigaretes, dalis (proc.)  

  

2.3.2. Alkoholio vartojimas  

 

Paklausus mokinių apie alkoholio vartojimą, pusė Joniškio rajono mokyklinio amžiaus vaikų 

(46,4 proc.) atsakė, kad per visą savo gyvenimą bent kartą vartojo kokį nors alkoholinį gėrimą, per 

paskutinius 12 mėn. – penktadalis (22,1 proc.), per paskutinį mėnesį – devintadalis (12,7 proc.) 

mokinių.  

Alkoholinius gėrimus daugiau vartoja vyresnio amžiaus mokiniai (devintokai): per 

paskutinius 12 mėnesių  –  beveik kas antras (42,1 proc.), per 30 dienų – kas trečias mokinys (27,8 

proc.). Joniškio rajono mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutinius 12 mėnesių bent kartą 

vartojo alkoholinius gėrimus, dalis yra 7,2 proc. mažesnė nei Lietuvos vidurkis (30 pav.). Berniukų 

dalis, kurie bent kartą per paskutinius 12 mėn. vartojo alkoholinius sudarė 24,1 proc., mergaičių – 

20,7 proc.  

 
Šaltinis Higienos institutas 

30 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per  paskutinius 12 mėnesių bent kartą vartojo 

alkoholinius gėrimus, dalis (proc.)  

 



Per paskutines 30 dienų bent kartą alkoholinius gėrimus vartojo 12,7 proc. visų mokinių  

(11,8 proc. mergaičių ir 13,5 proc. berniukų), iš jų didžiausia dalis tarp 9 klasių mokinių – kas 

trečias (27,8 proc.). Joniškio rajono moksleivių, kurie per paskutines 30 dienų bent kartą vartojo 

alkoholinius gėrimus, dalis 2,6 proc. buvo mažesnė už Lietuvos vidurkį (31 pav.).  

 
Šaltinis Higienos institutas 

31 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutines 30 d. bent kartą vartojo alkoholinius 

gėrimus, dalis (proc.)  

 

 

2.3.3. Narkotikų vartojimas 
 

Tyrimo metu mokyklinio amžiaus vaikų buvo klausiama apie marihuanos ar hašišo (kanapių / 

„žolės“) vartojimą.  Mokinių dalis prisipažinusi, kad bent kartą per visą savo gyvenimą vartojo šių 

narkotikų sudarė 5,4 proc. (6,9 proc. berniukų ir 3,7 proc. mergaičių). Pagal klases šie vaikai 

pasiskirstė taip: 0,5 proc. penktokų, 4,5 proc. septintokų, 12,3 proc. devintokų.  

Palygintus Joniškio rajono ir Lietuvos mokinių pasiskirstymą pagal marihuanos bei hašišo 

vartojimą per paskutinius 12 mėnesių reikšmingų skirtumų nenustatyta. Joniškio rajone didžiausia 

dalis mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutinius 12 mėn. bent kartą vartojo marihuanos ar 

hašišo yra devintokų tarpe (6,1 proc.), septintokų – 2,9 proc., penktokų tarpe nurodžiusių, kad 

vartojo marihuanos ar hašišo nebuvo (32 pav.).   



 
Šaltinis Higienos institutas 

32 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutinius 12 mėn. bent kartą vartojo marihuanos ar 

hašišo (kanapes / “žolę“), dalis (proc.)  

 

 Bendra mokyklinio mažiaus vaikų, kurie per paskutines 30 dienų bent kartą vartojo 

marihuanos ar hašišo, dalis yra panaši tiek Joniškio rajone (1,4 proc.), tiek Lietuvoje (1,9 proc.). 

Joniškio rajone septintokų dalis, kurie per paskutines 30 dienų bent kartą vartojo marihuanos ar 

hašišo yra didesnė (2,5 proc.), nei devintokų (1,4 proc.), Lietuvoje atvirkščiai – devintokų (3,6 

proc.) daugiau nei septintokų (1,4 proc.) (33 pav.).  

 
Šaltinis Higienos institutas 

33 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutines 30 d. bent kartą vartojo marihuanos ar 

hašišo (kanapes / “žolę“), dalis (proc.)  

 

Kitas narkotines medžiagas, išskyrus marihuaną ar hašišą, Joniškio rajone bent kartą per savo 

gyvenimą vartojo 1,4 proc. mokyklinio amžiaus vaikų (2,3 proc. berniukų ir 0,6 proc. mergaičių). 

Pagal klases šie vaikai pasiskirstė sekančiai: 1,8 proc. septintokų ir 2,7 proc. devintokų, penktokų 

tarpe atsakiusių teigiamai nebuvo.  

Bendra Joniškio rajono mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutinius 12 mėnesių bent 

kartą vartojo kitus narkotikus nei marihuana ar hašišas, dalis buvo mažesnė už Lietuvos vidurkį. 

Joniškio rajone septintokų dalis (1,0 proc.), kurie bent kartą per paskutinius 12 mėn. vartojo 



narkotikus išskyrus marihuaną ar hašišą, buvo tokia pat kaip Lietuvoje (1,0 proc.), devintokų dalis, 

vartojusių šiais medžiagas buvo didesnė Lietuvoje (2,3 proc.), nei Joniškio rajone (1,9 proc.) (34 

pav.).  

 

Šaltinis Higienos institutas 

34 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutinius 12 mėn. bent kartą vartojo narkotikus, 

išskyrus marihuaną ar hašišą (kanapes / “žolę“), dalis proc.  

 

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutines 30 dienų bent kartą vartojo narkotikus, 

išskyrus marihuaną ar hašišą, dalis Joniškio rajone 0,7 proc. mažesnė nei Lietuvoje. Joniškio rajone 

į klausimą apie kitų narkotikų vartojimą, išskyrus marihuaną ir hašišą, neigiamai atsakė penktos ir 

septintos klasės mokiniai. Devintokų tarpe per paskutines 30 dienų bent kartą vartojusių narkotikų, 

išskyrus marihuaną ir hašišą, buvo 1,3 proc. (35 pav.). 

 
Šaltinis Higienos institutas 

35 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutines 30 d. bent kartą vartojo narkotikus, 

išskyrus marihuaną ar hašišą (kanapes / “žolę“), dalis proc.  

 

2.4. Patyčios, smurtas, nelaimingi atsitikimai  

 

Tyrime dalyvavusių vaikų buvo klausiama apie patyčias. Per paskutinius du mėnesius 

patyčias patyrė kas antras tiek Joniškio rajono, tiek Lietuvos penktokas, du penktadaliai – 



septintokų ir daugiau nei trečdalis devintokų. Mokyklinio amžiaus vaikų, iš kurių tyčiojosi per 

paskutinius du mėnesius, dalis Joniškio rajone sudarė 42,7 proc., Lietuvoje – 45 proc.  (36 pav.).  

 
Šaltinis Higienos institutas 

36 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, iš kurių tyčiojamasi per paskutinius du mėnesius, dalis (proc.) 

 

Joniškio rajone patyčias patyrė 48,4 proc. tyrime dalyvavusių berniukų ir 38,1 proc. 

mergaičių. Berniukai statistiškai reikšmingai dažniau patiria patyčias, nei mergaitės. 7,6 proc. 

mergaičių patiria patyčias 2 ar 3 kartus per mėnesį. Tuo tarpu kas šeštas (15,5 proc.) berniukas 

patyčias patiria net keletą kartų per savaitę (37 pav.) 

 
Šaltinis Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

37 pav. Moksleivių patiriamų patyčių dažnis iš kitų mokinių mokykloje per paskutinius du 

mėnesius, pasiskirstymas pagal lytį (proc.) 

n=629, x
2
=23,83, lls=10, p<0,01  (p=0,008) 

 

Vaikų buvo klausiama, ar jie patys tyčiojosi iš kitų vaikų per paskutinius du mėnesius. 

Joniškio rajone nustatyta mažesnė besityčiojančių mokinių dalis palyginus su Lietuvos vidurkiu 

(atitinkamai 39,5 ir 41,6 proc.). Lietuvoje daugiausiai besityčiojančių iš kitų vaikų yra septintos 

klasės mokiniai, Joniškio rajone – penktokai (38 pav.). 



 
Šaltinis Higienos institutas 

38 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie tyčiojosi iš kitų vaikų per paskutinius du mėnesius,  

dalis (proc.) 

 

Analizuojant berniukų ir mergaičių atsakymus dėl patyčių, matyti, kad dažniau iš kitų 

mokinių tyčiojais berniukai. Per paskutinius du mėnesius iš kitų nesityčiojo 50,3 proc. berniukų ir 

69,3 proc. mergaičių. Kartą ar du kartus per pastaruosius du mėnesius iš kitų tyčiojosi 28,9 proc. 

berniukų ir 22,6 proc. mergaičių (39 pav.). 

 
Šaltinis Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

39 pav. Moksleivių tyčiojimosi dažnis iš kitų mokinių mokykloje per paskutinius du mėnesius, 

pasiskirstymas pagal lytį (proc.), n=629, x
2
=33,52, lls=10, p<0,001  (p=0,000) 

 

Mokiniai turėjo atsakyti, ar per paskutinius du mėnesius patyrė tėvų fizinį smurtą. Didžioji 

dalis (91,15 proc.) Joniškio rajono mokinių nurodė, kad pastaruosius du mėnesius jų tėvai fiziškai 

nebaudė (nemušė) (40 pav.). 



 
Šaltinis Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

40 pav. Iš tėvų patiriamų fizinių bausmių ar mušimų dažnis per paskutinius du mėnesius, 

pasiskirstymas pagal lytį (proc.), n=629, x
2
=9,10, lls=10, p>0,05 

 

Vaikų buvo klausiama, ar per paskutinius 12 mėnesių jie buvo patyrę susižeidimų ar kitų 

nelaimingų atsitikimų, kai teko kreiptis į medikus. Beveik pusė Joniškio rajono mokinių buvo 

patyrę traumų (44,9 proc.), iš jų dažnai (4 ir daugiau kartų) – 4,5 proc. mokinių (41 pav.). 

Analizuojant mokinių nelaimingų atsitikimų dažnį pagal lytį, statistiškai reikšmingo skirtumo 

nenustatyta.  

  
Šaltinis Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

41 pav.  Moksleivių susižeidimų ir kitų nelaimingų atsitikimų dažnis per paskutinius 12 mėn., 

pasiskirstymas pagal lytį (proc.), n=624, x
2
=8,19, lls=4, p>0,05  

 

 Ketvirtadalis (26,3 proc.) Joniškio rajono moksleivių susižeidimų ir kitų nelaimingų 

atsitikimų per paskutinius 12 mėn., kai teko kreiptis į medikus, patiria vieną kartą per metus, 

dešimtadalis (9,5 proc.) – du kartus, tris ir daugiau buvo susižeidę – 4,4 proc. Analizuojant 

moksleivių susižeidimų ar kitų nelaimingų atsitikimų dažnį pagal klases statistiškai reikšmingų 

skirtumų nenustatyta (42 pav.). 



 
Šaltinis Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

42 pav.  Moksleivių susižeidimų ir kitų nelaimingų atsitikimų dažnis per paskutinius 12 mėn., 

pasiskirstymas pagal klasę (proc.), n=626, x
2
=8,08, lls=8, p>0,05  

 

2.5.  Saugus elgesys kelyje  

 

Tyrimo metu buvo domimasi, kiek yra mokyklinio amžiaus vaikų, kurie visada tamsiuoju 

paros metu būdami lauke nešioja atšvaitus. Lietuvoje atšvaitus nešioja ketvirtadalis vaikų (27,5 

proc.), Joniškio rajone – daugiau, 32,6 proc. (43 pav.). Daugiausia atšvaitus  tiek Lietuvoje, tiek 

Joniškio rajone nešioja jaunesnio mokyklinio amžiaus mokiniai (5 kl.), mažiausiai – vyresnio 

amžiaus mokiniai (9 kl.).  

 
Šaltinis Higienos institutas 

43 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie visada tamsiuoju paros metu būdami lauke nešioja 

atšvaitus, dalis (proc.)  

 

 Analizuojant tyrimo duomenis pagal lytį nustatyta, kad skirtumų tarp berniukų ir mergaičių, 

kurie visada tamsiuoju paros metu būdami lauke nešiojančių atšvaitus, nėra. Atšvaitų visai 

nenešioja trečdalis (31,7 proc.) berniukų ir penktadalis (22,3 proc.) mergaičių. Kartais tamsiu paros 

metu būdami lauke nešioja atšvaitus daugiau mergaitės, nei berniukai.  

 Beveik pusė devintos klasės mokinių (47,1 proc.) būdami laukes tamsiu paros metu niekada 

nenešioja atšvaitų, septintokų tarpe visai atšvaitų nenešioja penktadalis (23,4 proc.), penktokų – 



12,9 proc. (44 pav.). Atšvaitus lauke tamsiu paros metu nešioja statistiškai reikšmingai daugiau 

penktos klasės mokinių nei devintos ir septintos klasės mokinių.  

 
Šaltinis Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

44 pav. Atšvaitų nešiojimas lauke tamsiu paros metu, pasiskirstymas pagal klasę (proc.) 

n=628, x
2
=79,51, lls=4, p<0,001 (p=0,000)   

 

Mokyklinio amžiaus vaikų buvo klausiama, ar važiuodami automobilyje visada segi saugos 

diržą. Joniškio rajone aštuoni iš dešimties vaikų (79,7 proc.) visada segi saugos diržus važiuodami 

automobilyje, Lietuvoje – 74,9 proc. Joniškio rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, saugos diržą 

dažniausiai segi jaunesnio amžiaus mokiniai (5 kl.) (45 pav.). 

 
Šaltinis Higienos institutas 

45 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie visada segi saugos diržą važiuodami automobilyje,  

dalis  (proc.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IŠVADOS 

 

 

1. Sveikatos vertinimas ir laimingumas  

Labai ir pakankamai laimingų mokinių dalis Joniškio rajone yra didesnė už Lietuvos vidurkį 

(atitinkamai 87,2 proc. ir 96,2 proc.). Kas aštuntas Joniškio rajono mokyklinio amžiaus vaikas 

prisipažino, kad nesijaučia laimingas (12,8 proc.). Joniškio rajone penktų klasių mokinių dalis, 

kurie jaučiasi labai ir pakankamai laimingi yra didžiausia (92,6 proc.), devintų klasių mokinių dalis 

– mažiausia (79,0 proc.). 

Mokyklinio amžiaus vaikų dalis, kurie savo sveikatą vertina puikiai ar gerai Joniškio rajone 

sudarė 86,5 proc. ir buvo nežymiai didesnė nei Lietuvoje (85,1 proc.).   

2. Fizinis aktyvumas ir pasyvus laisvalaikis  

  Kasdien, ne pamokų metu, aktyviai sportuojančių apie 60 min ir ilgiau Joniškio rajone yra 

10,2 proc. mokyklinio amžiaus vaikų, Lietuvoje – 9,7 proc. Joniškio rajone berniukų dalis, 

nurodžiusių, kad kasdien, ne pamokų metu, laisvalaikiu mankštinasi ir sportuoja taip, kad 

suprakaituotų, padažnėtų kvėpavimas buvo 31,6 proc., mergaičių – 20,7 proc. 

Ypač pasyviai (4 ir daugiau valandų per dieną žiūrėdami televizorių, žaisdami kompiuterinius 

žaidimus) laisvalaikį leidžia 18,5 proc. Joniškio rajono mokinių, tai atitinka Lietuvos vidurkį (19,4 

proc.).  

3. Sveikos gyvensenos pagrindai mokykloje  

Daugiau nei pusė visų apklaustųjų nurodė, kad sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo ir 

mitybos temomis mokykloje kalbama pakankamai (sveikos gyvensenos – 72 proc., fizinio 

aktyvumo – 72 proc., mitybos – 54,4 proc.). Apklaustųjų nuomone, daugiau dėmesio reikėtų skirti 

rūkymo prevencijai – 23,7 proc., narkotikų prevencijai – 16,9 proc. Nežinančių ar rūkymo 

prevencijai skiriama pakankamai dėmesio buvo 23,7 proc., alkoholio prevencijai – 25,6 proc. ir 

narkotikų prevencijai – 28,1 proc.  

4. Mitybos įpročiai ir burnos higiena  

Joniškio rajone kasdien pusryčiauja 45,5 proc., o Lietuvoje – 51,7 proc. tyrime dalyvavusių 

mokinių. Bent kartą per dieną vaisius valgo du penktadaliai (41,7 proc.) Joniškio rajono mokyklinio 

amžiaus vaikų, Lietuvoje – 38,6 proc. Daržoves, bent kartą per dieną, valgo 37,5 proc. Joniškio 

rajono mokyklinio amžiaus vaikų, Lietuvoje – 36,5 proc. Joniškio rajone du kartus daugiau 

mergaičių (30,3 proc.) nei berniukų (15,5 proc.) kasdien, kelis kartus per dieną valgo vaisius, 

daržoves – atitinkamai 21,7 proc. mergaičių ir 11,8 proc. berniukų. 

Daugiau nei pusė tiek Lietuvos (55,6 proc.), tiek Joniškio rajono (55,3 proc.) mokyklinio 

amžiaus vaikų valosi dantis šepetėliu ir pasta kelis kartus per dieną.  



5. Rizikingas elgesys 

Per paskutinius 12 mėn. bent kartą rūkė tabako gaminius arba elektronines cigaretes 4,1 proc. 

Joniškio rajono penktokų, 17 proc. – septintokų ir 32,3 proc. devintokų. Per paskutines 30 dienų 

tabako gaminius arba elektronines cigaretes rūkė 11,4 proc. Joniškio rajono mokyklinio amžiaus 

vaikų, Lietuvoje – 12,8 proc. 

Kas penktas Joniškio rajono mokyklinio amžiaus vaikas (22,1 proc.) per paskutinius 12 mėn. 

bent kartą vartojo alkoholinius gėrimus (Lietuvoje – 29,3 proc.). Penktokų dalis sudarė 7,3 proc., 

septintokų  – 20,2 proc., devintokų  42,1 proc. Per paskutines 30 dienų alkoholinių gėrimų vartojo 

12,7 proc. tyrime dalyvavusių Joniškio rajono mokinių (Lietuvoje – 15,3 proc.).  

Didžiausia dalis, mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutinius 12 mėn. bent kartą vartojo 

marihuanos ar hašišo buvo devintokų tarpe (6,1 proc.), septintokų – 2,9 proc., penktokų tarpe 

nurodžiusių, kad vartojo marihuanos ar hašišo nebuvo.  Septintokų dalis, kurie bent kartą per 

paskutines 30 dienų vartojo marihuanos ar hašišo yra didesnė (2,5 proc.), nei devintokų (1,8 proc.). 

Kitus narkotikus, išskyrus marihuaną ar hašišą per paskutinius 12 mėn. vartojo 0,9 proc. 

Joniškio rajono mokyklinio amžiaus vaikų (Lietuvoje – 1,3 proc.). 

6. Patyčios, smurtas, nelaimingi atsitikimai  

Du penktadaliai (42,7 proc.) Joniškio rajono mokyklinio amžiaus vaikų, bent kartą per 

paskutinius du mėnesius, patyrė patyčias (Lietuvoje – 45 proc.). Dažniausiai tyčiojamasi iš penktos 

klasės mokinių (52,1 proc.), rečiausiai – iš devintokų (35,3 proc.). Patyčias patyrė 48,4 proc. tyrime 

dalyvavusių berniukų ir 38,1 proc. mergaičių. Berniukai statistiškai reikšmingai dažniau patiria 

patyčias, nei mergaitės. 

Iš kitų mokinių tyčiojosi 39,5 proc. Joniškio rajono mokyklinio amžiaus vaikų (Lietuvoje – 

41,6 proc.). Dažniausiai iš kitų tyčiojosi penktos klasės mokiniai (44 proc.), rečiausiai – devintokai 

(36,5 proc.). Iš kitų nesityčioja du trečdaliai mergaičių (69,3 proc.) ir pusė berniukų (50,3 proc.).  

Beveik pusė (44,9 proc.) Joniškio rajono mokinių buvo patyrę traumų, kai teko kreiptis į 

medikus. Ketvirtadalis (26,3 proc.) tyrime dalyvavusių moksleivių nurodė, kad per paskutinius 12 

mėn. buvo susižeidę vieną kartą, kai teko kreiptis į medikus. 

7. Saugus elgesys kelyje  

Lietuvoje ketvirtadalis (27,5 proc.) vaikų visada tamsiuoju paros metu būdami lauke nešioja  

atšvaitus, Joniškio rajone – trečdalis (32,5 proc.). Joniškio rajone didžioji dalis nešiojančių atšvaitus 

yra penktos klasės mokiniai (47,7 proc.), mažiausiai atšvaitus nešioja devintokai (15,3 proc.). 

Joniškio rajone 79,7 proc., o Lietuvoje 74,9 proc. mokyklinio amžiaus vaikų važiuodami 

automobiliu visada segi saugos diržą. 

 

 


