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ĮVADAS 

 

Nuo 2018 m. kas ketverius metus visose Lietuvos savivaldybėse vykdomas suaugusiųjų 

gyvensenos tyrimas. 2022 metų balandžio-birželio mėnesiais visoje Lietuvoje vyko antrasis 

suaugusiųjų gyvensenos tyrimas. Tyrimą inicijavo ir organizavo Higienos institutas, kuris parengė 

gyvensenos tyrimų organizavimo ir vykdymo metodiką (4, 5). Taip pat su Sveikatos apsaugos 

ministerija suderino ir atnaujino tyrimo metu naudotą klausimyną (1). Tyrimas buvo atliktas vykdant 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą (2), kuris nurodo periodiškai 

savivaldybėse atlikti suaugusiųjų gyvensenos tyrimus. 

Šiaulių rajone tyrimą vykdė Šiaulių rajono visuomenės sveikatos biuras, kuris buvo 

įpareigotas užpildytų anketų duomenis iki 2022 m. rugpjūčio 1 d. perduoti Higienos institutui. Kaip 

ir visose savivaldybėse, taip ir Šiaulių rajono savivaldybėje, formuotos reprezentatyvios imtys, 

atsižvelgiant į gyventojų skaičių savivaldybėje, lytį ir gyvenamąją vietovę. 

Apžvalgoje pateikiami duomenys apie bendrą Lietuvos ir atskirai Šiaulių rajono savivaldybės 

planuotų apklausti ir apklaustų asmenų skaičių bei bendrą pasiskirstymą Lietuvoje pagal lytį ir 

gyvenamąją vietovę, taip pat respondentų pasiskirstymas Lietuvoje pagal sociodemografines 

charakteristikas (lytį, amžių, gyvenamąją vietovę, šeiminę padėtį, išsilavinimą, pagrindinį užsiėmimą 

ir pajamas). 

Tyrimo rezultatai šioje apžvalgoje pristatomi pagal 25 suaugusiųjų gyvensenos stebėsenos 

rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu (3). Rodiklių 

reikšmės pateiktos kiekvienos savivaldybės atskirai. Rodikliai suskirstyti į tris grupes: 

 gyvenimo kokybės, sveikatos, laimingumo ir prislėgtos nuotaikos vertinimas;  

 sveikatos elgsena (fizinis aktyvumas ir mitybos įpročiai); 

 rizikingas elgesys (tabako, elektroninių cigarečių rūkymas, alkoholio, narkotinių 

medžiagų vartojimas, saugumas kelyje). 

2022 m. Higienos institutas planuoja atlikti detalesnę suaugusiųjų gyvensenos duomenų analizę ir 

parengti leidinį, prieinamą Higienos instituto tinklalapyje adresu www.hi.lt/gyvensena. 

Ši Suaugusiųjų gyvensenos tyrimo Šiaulių rajono rodiklių apžvalga 2022 m. bus prieinama 

Šiaulių rajono visuomenės sveikatos biuro tinklalapyje adresu http://siauliurvsb.lt. 
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 I TYRIMO APIMTYS IR SOCIODEMOGRAFINĖ 

CHARAKTERISTIKA 

 

Šiaulių rajono savivaldybėje pavyko apklausti planuotą skaičių asmenų. (žr. 1 lentelė). Visoje 

šalyje apklausta daugiau moterų nei vyrų, šiek tiek daugiau nei pusę respondentų sudarė miestų 

gyventojai. Šiaulių rajone taip pat apklausta daugiau moterų nei vyrų, tačiau daugumą respondentų 

sudarė kaimų gyventojai. 

 

1 lentelė. Tyrimo apimtys 2022 m.: Šiaulių r. ir Lietuva. Šaltinis – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų 

centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyrius 

Savivaldybė Apklausta 

Iš viso Vyrai (proc.) Moterys (proc.) Kaimas (proc.) Miestas (proc.) 

Šiaulių r. 424 205 (48,3) 219 (51,7) 311 (73,3) 113 (26,7) 

Lietuva 25 466 11 883 (46,7) 13 583 (53,3) 12 497 (49,1) 12 969 (50,9) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių Šiaulių rajone 2022 m. (%) (N=424). Šaltinis – Higienos 

instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyrius  

 

Šiaulių rajone 40,6 proc. apklaustųjų buvo 45–59 metų amžiaus (žr. 1 pav.). Šiaulių rajone 

66,7 proc. apklaustųjų buvo vedę (ištekėjusios) arba gyveno su partneriu (-e). 

Daugiau negu pusė Šiaulių rajono respondentų turėjo aukštesnį nei vidurinį išsilavinimą. 84,9 

proc. respondentų nurodė darbą kaip pagrindinį savo užsiėmimą. Pasiskirstymas pagal gaunamas 

pajamas įvairus, tačiau didžiausią dalį (34 proc.) sudarė respondentai, kurių vienam šeimos nariui per 

mėnesį „į rankas“ tenka nuo 700 Eur ir daugiau (žr. 2 lentelė). 
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2 lentelė. Respondentų sociodemografinės charakteristikos Šiaulių rajone 2022 m. (%). Šaltinis – Higienos instituto 

Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyrius  

 

 

 

 

 

 

  

Respondentų 

sociodemografinės 

charakteristikos 

Proc. 

Šeiminė padėtis 

Vedęs (ištekėjusi) arba 

gyvena su partneriu (-e) 

66,7 

Nevedęs (neištekėjusi) 19,9 

Išsiskyręs (-usi) 9,5 

Našlys (-ė) 4,0 

Išsilavinimas 

Pradinis 1,2 

Pagrindinis 4,3 

Vidurinis 16,1 

Specialusis vidurinis 11,8 

Aukštesnysis (technikumas, 

aukštesnioji mokykla) 

20,1 

Aukštasis koleginis 10,6 

Aukštasis universitetinis 35,9 

Respondentų 

sociodemografinės 

charakteristikos 

Proc. 

Pagrindinis užsiėmimas 

Dirba 84,9 

Bedarbis (-ė) 4,5 

Studentas (-ė) 2,6 

Moksleivis (-ė) 4,0 

Pensininkas (-ė) 3,3 

Kita 0,7 

Pajamos 

Mažiau nei 100 Eur 2,8 

100–299 Eur 7,5 

300–399 Eur 13,2 

400–499 Eur 18,9 

500–699 Eur 23,6 

700 Eur ir daugiau 34,0 
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II SUAUGUSIŲJŲ GYVENSENOS TYRIMAS: ŠIAULIŲ RAJONO 

RODIKLIŲ APŽVALGA 
 

2. 1. GYVENIMO KOKYBĖS, SVEIKATOS, LAIMINGUMO IR PRISLĖGTOS NUOTAIKOS 

VERTINIMAS 

 

2022 m. gyvenimo kokybę kaip gerą ir labai gerą įvertino šiek tiek didesnė Šiaulių rajono 

gyventojų dalis nei visos Lietuvos gyventojai (žr. 2 pav.). Palyginus Šiaulių rajono ir kitų Lietuvos 

savivaldybių rodiklius, paaiškėjo, jog Šiaulių rajono gyventojai gyvenimo kokybę įvertino prasčiau 

nei Palangos miesto savivaldybės gyventojai (85,7 proc.), tačiau geriau nei Šilutės rajono 

savivaldybės gyventojai (40,5 proc.). 2022 m. rodiklis yra 11,5 proc. punktais didesnis už 2018 m., 

tai yra praėjus ketveriems metams po pirmojo tyrimo Šiaulių rajono gyventojai savo gyvenimo 

kokybę vertina geriau. 

Sveikatos būklę vertinančių kaip gerą ir labai gerą Šiaulių rajono gyventojų 2022 m. taip pat 

buvo daugiau nei bendrai visos Lietuvos gyventojų. Šiaulių rajono gyventojai savo sveikatą įvertino 

geriau nei Rietavo (46,7 proc.) ir prasčiau nei Palangos miesto gyventojai (79,7 proc.). Palyginus 

2018 m. ir 2022 m. rodiklius pastebima, kad sveikatos būklę Šiaulių rajono gyventojai geriau vertina 

2022 m. (rodiklis padidėjo 9,8 proc. punktais). 

 

2 pav. Gyvenimo kokybės, sveikatos, laimingumo ir prislėgtos nuotaikos vertinimas Šiaulių rajone ir Lietuvoje 

2018-2022 m. (%). Šaltinis – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų 

skyrius 
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2022 m. Šiaulių rajono gyventojų, kurie jaučiasi laimingi ir labai laimingi, dalis šiek tiek 

didesnė nei visos Lietuvos savivaldybių gyventojų. Palyginus Šiaulių rajono ir kitų Lietuvos 

savivaldybių rodiklius, išryškėjo, kad Šiaulių rajono gyventojų, kurie jaučiasi laimingi ir labai 

laimingi, yra daugiau nei Molėtų rajono gyventojų (41,7 proc.), tačiau mažiau nei Palangos miesto 

savivaldybės gyventojų (77,1 proc.), kurie jaučiasi laimingi ir labai laimingi. 2022 m. rodiklis yra 4,7 

proc. punktais didesnis už 2018 m., tai yra Šiaulių rajono gyventojai jaučiasi laimingesni nei 2018 m.  

Prislėgta nuotaika bei nerimas šiek tiek labiau ir daug labiau nei anksčiau buvo apėmęs beveik 

tokią pat Šiaulių rajono gyventojų dalį kaip ir visos Lietuvos savivaldybių gyventojų dalį. Mažiausia 

gyventojų dalis, kurią buvo apėmusi prislėgta nuotaika bei nerimas šiek tiek labiau ir daug labiau nei 

anksčiau, gyvena Vilniaus rajone (8,5 proc.), o didžiausia gyventojų dalis, kurią buvo apėmusi 

prislėgta nuotaika bei nerimas šiek tiek labiau ir daug labiau nei anksčiau, gyvena Kazlų Rūdoje (46,8 

proc.). Palyginus 2018 m. ir 2022 m. rodiklius pastebima, kad prislėgta nuotaika ir nerimas šiek tiek 

labiau ir daug labiau nei anksčiau buvo apėmęs daugiau Šiaulių rajono gyventojų 2022 m. nei 2018 

m. (rodiklis padidėjo 6,5 proc. punktais). 

 

3 pav. Sveikatos problemų, pasitikėjimo artimaisiais ir gyvensenos keitimo vertinimas Šiaulių rajone ir 

Lietuvoje 2022 m. (%). Šaltinis – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos 

tyrimų skyrius 

 

2022 m. suaugusiųjų gyvensenos tyrimo klausimynas buvo papildytas naujais klausimais. 

2022 m. ilgalaikių sveikatos problemų Šiaulių rajono gyventojai turi šiek tiek mažiau nei visos 

Lietuvos savivaldybių gyventojai bendrai. Palyginus Šiaulių rajono ir kitų Lietuvos savivaldybių 

rodiklius, išryškėjo, kad Šiaulių rajono gyventojų, turinčių ilgalaikių sveikatos problemų, yra daugiau 

nei Neringos gyventojų (19,4 proc.), tačiau mažiau nei Molėtų rajono savivaldybės gyventojų (51,9 

proc.). 
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Suaugusiųjų, kurie neturi nė vieno artimo žmogaus, kuriuo galėtų pasitikėti susidūrus su 

sunkiomis asmeninėmis problemomis, Šiaulių rajone ir Lietuvoje yra panaši dalis. Lyginant Šiaulių 

rajono ir kitas Lietuvos savivaldybes, pastebima, kad didžiausia dalis suaugusiųjų, neturinčių nė vieno 

artimo žmogaus, kuriuo galėtų pasitikėti, yra Visagino savivaldybėje (23,6 proc.), mažiausia dalis – 

Kazlų Rūdos savivaldybėje (0,5 proc.). 

Šiaulių rajone 2022 m. 48,6 proc. gyventojų per paskutinius 12 mėn. bandė keisti savo 

gyvenseną, bet nepakeitė – tai yra šiek tiek daugiau nei visose Lietuvos savivaldybėse bendrai. 

Palyginus Šiaulių rajono ir kitų Lietuvos savivaldybių rodiklius, išryškėjo, kad Šiaulių rajono 

gyventojų, bandžiusių, bet nepakeitusių savo gyvenseną, yra daugiau nei Kalvarijos gyventojų (10,7 

proc.), tačiau mažiau nei Šilutės rajono savivaldybės gyventojų (75,3 proc.). 

Daugiau nei pusė Šiaulių rajono gyventojų savo gyvenimo kokybę ir sveikatą vertina kaip 

gerą ir labai gerą, jaučiasi laimingi ir labai laimingi. Ketvirtadalį Šiaulių rajono gyventojų buvo 

apėmusi prislėgta nuotaika bei nerimas šiek tiek labiau ir daug labiau nei anksčiau. Trečdalis Šiaulių 

rajono gyventojų turi ilgalaikių sveikatos problemų. Apie 7 proc. Šiaulių rajono gyventojų neturi nė 

vieno artimo žmogaus, kuriuo galėtų pasitikėti susidūrus su sunkiomis asmeninėmis problemomis. 

Beveik pusė Šiaulių rajono gyventojų bandė keisti savo gyvenseną, bet nepakeitė.  

 

2. 2. SVEIKATOS ELGSENA: FIZINIS AKTYVUMAS IR MITYBOS ĮPROČIAI 

 

Šiaulių rajono suaugusių gyventojų, kurie užsiima aktyvia fizine veikla bent po 30 min. 5 

dienas per savaitę ar dažniau, rodiklis 2022 m. yra beveik toks pat kaip ir Lietuvos (žr. 4 pav.). 

Palyginus Šiaulių rajono ir kitų Lietuvos savivaldybių rodiklius, paaiškėjo, jog Rietavo savivaldybės 

gyventojų dalis (49,6 proc.) yra fiziškai aktyviausia iš visų Lietuvos savivaldybių, mažiausiai fiziškai 

aktyvi yra Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojų dalis (7,8 proc.). 2022 m. Šiaulių rajono rodiklis yra 

8,7 proc. punktais mažesnis už 2018 m., tai yra Šiaulių rajono gyventojai per ketverius metus tapo 

mažiau fiziškai aktyvūs.  

2022 m. suaugusiųjų, kurie bent kartą per dieną valgo daržoves (neskaitant bulvių), dalis 

Šiaulių rajone yra reikšmingai didesnė nei visos šalies suaugusiųjų, bent kartą per dieną valgančių 

daržoves (neskaitant bulvių), dalis. Daugiausiai daržovių valgo Neringos (79,5 proc.) gyventojai ,o 

mažiausiai Jurbarko rajono (30,8 proc.) gyventojai. 2022 m. Šiaulių rajono rodiklis yra 10,9 proc. 

punktais didesnis už 2018 m., tai yra Šiaulių rajono gyventojai per ketverius metus pradėjo valgyti 

daugiau daržovių. 

2022 m. suaugusiųjų, kurie bent kartą per dieną valgo vaisius, dalis yra beveik tokia pat kaip 

ir visos Lietuvos suaugusiųjų, bent kartą per dieną valgančių vaisius, dalis. Lietuvoje vaisus 
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daugiausiai valgo Neringos savivaldybės gyventojai (79,5 proc.), o mažiausiai Pagėgių gyventojai 

(20 proc.). 2022 m. Šiaulių rajono rodiklis išliko beveik toks pat kaip ir 2018 m., tai yra Šiaulių rajono 

gyventojai vaisių suvalgo nei daugiau, nei mažiau kaip prieš ketverius metus. 

 

4 pav. Fizinis aktyvumas ir mitybos įpročiai Šiaulių rajone ir Lietuvoje 2018-2022 m. (%). Šaltinis – 

Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyrius 

 

2022 m. Šiaulių rajono suaugusių gyventojų dalis, kurie papildomai nededa druskos į paruoštą 

maistą, yra mažesnė už visos Lietuvos suaugusių gyventojų dalį, papildomai nededančių į maistą 

druskos. Mažiausiai papildomai druskos deda Marijampolės savivaldybės gyventojai (66,4 proc.), o 

daugiausiai Pagėgių savivaldybės gyventojai (12,6 proc.). 

2022 m. suaugusiųjų, kurie bent kartą per dieną valgo saldumynus, rodiklis yra toks pat kaip 

ir visos Lietuvos. Palyginus Šiaulių rajono ir kitų Lietuvos savivaldybių rodiklius, išryškėjo, kad 

Šiaulių rajono gyventojų, bent kartą per dieną valgančių saldumynus, yra daugiau nei Anykščių 

gyventojų (8,5 proc.), tačiau mažiau nei Kalvarijos savivaldybės gyventojų (36,4 proc.) (žr. 5 pav.).  

Suaugusiųjų, kurie bent kartą per dieną geria gazuotus saldžiuosius gėrimus, dalis Šiaulių 

rajone yra šiek tiek didesnė nei ir Lietuvoje. Lyginant Šiaulių rajono ir kitas Lietuvos savivaldybes, 

pastebima, kad didžiausia dalis suaugusiųjų, kurie bent kartą per dieną geria gazuotus saldžiuosius 

gėrimus, yra Vilniaus rajono savivaldybėje (15,5 proc.), mažiausia dalis – Anykščių savivaldybėje 

(0,2 proc.). 

Šiaulių rajone 2022 m. 2,1 proc. gyventojų bent kartą per dieną geria energinius gėrimus – tai 

yra panašiai kaip ir Lietuvos savivaldybėse bendrai. Palyginus Šiaulių rajono ir kitų Lietuvos 

savivaldybių rodiklius, išryškėjo, kad Šiaulių rajono gyventojų, bent kartą per dieną geriančių 
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energinius gėrimus, yra daugiau nei Neringos, Anykščių ir Kėdainių rajonų gyventojų (0,0 proc.), 

tačiau mažiau nei Jurbarko savivaldybės gyventojų (7,6 proc.). 

 

 

5 pav. Žalingi mitybos įpročiai Šiaulių rajone ir Lietuvoje 2022 m. (%). Šaltinis – Higienos instituto 

Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyrius 

 

Tik trečdalis Šiaulių rajono gyventojų užsiima aktyvia fizine veikla bent 30 min 5 dienas ir 

daugiau per savaitę, bent kartą per dieną valgo vaisius bei papildomai nededa druskos į paruoštą 

maistą. Pusė Šiaulių rajono gyventojų bent kartą per dieną valgo daržoves (neskaitant bulvių. 

Penktadalis Šiaulių rajono gyventojų bent kartą per dieną valgo saldumynus. 6,1 proc. Šiaulių rajono 

gyventojų bent kartą per dieną geria gazuotus saldžiuosius gėrimus ir 2,1 proc. bent kartą per dieną 

geria energinius gėrimus.   

 

2. 3. RIZIKINGAS ELGESYS 

 

2. 3. 1. TABAKO GAMINIŲ, ELEKTRONINIŲ CIGAREČIŲ, ALKOHOLINIŲ 

GĖRIMŲ, NARKOTINIŲ AR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMAS 

 

Kaip 2018 m., taip ir 2022 m. Šiaulių rajono suaugusių gyventojų dalis, kurie per paskutines 

30 dienų kasdien vartojo tabako gaminius, yra žemesnė už visos Lietuvos suaugusių gyventojų, kurie 

per paskutines 30 dienų kasdien vartojo tabako gaminius dalį (žr. 6 pav.). 2022 m. didžiausia dalis 

gyventojų per paskutines 30 dienų kasdien vartojo tabako gaminius Pagėgių savivaldybėje (35,3 

proc.), o mažiausia dalis gyventojų per pas paskutines 30 dienų kasdien vartojo tabako gaminius 

Kazlų Rūdos savivaldybėje (7,8 proc.).  
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Šiaulių rajono suaugusiųjų, kurie per paskutinius 12 mėnesių kasdien vartojo tabako 

gaminius, dalis yra 1,7 proc. punkto mažesnė už visos Lietuvos gyventojų, kurie per paskutinius 12 

mėnesių kasdien vartojo tabako gaminius, dalį. Daugiausiai gyventojų per paskutinius 12 mėnesių 

kasdien vartojo tabako gaminius Pagėgių savivaldybėje (35,3 proc.), o mažiausiai per paskutinius 12 

mėnesių kasdien vartojo tabako gaminius Neringos savivaldybės gyventojai (5,2 proc.). 

 

 

6 pav. Tabako gaminių ir elektroninių cigarečių vartojimas Šiaulių rajone ir Lietuvoje 2018-2022 m. (%). Šaltinis 

– Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyrius 

 

Suaugusiųjų, kurie per paskutines 30 dienų kasdien rūkė elektronines cigaretes, dalis taip pat 

žymiai žemesnė nei visos Lietuvos suaugusių gyventojų, kurie per paskutines 30 dienų kasdien rūkė 

elektronines cigaretes. Daugiausiai gyventojų per pas paskutines 30 dienų kasdien rūkė elektronines 

cigaretes Šilutės rajono savivaldybėje (13,8 proc.), mažiausiai Kėdainių rajono savivaldybės 

gyventojai (1,4 proc.). 

Šiaulių rajono suaugusiųjų, kurie per paskutinius 12 mėnesių kasdien rūkė elektronines 

cigaretes, dalis yra 3 proc. punktais mažesnė už visos Lietuvos gyventojų, kurie per paskutinius 12 

mėnesių kasdien vartojo tabako gaminius, dalį. Daugiausiai gyventojų per paskutinius 12 mėnesių 

kasdien rūkė elektronines cigaretes Šilutės rajono savivaldybėje (14 proc.), o mažiausiai per 

paskutinius 12 mėnesių kasdien rūkė elektronines cigaretes Šakių rajono savivaldybės gyventojai (1 

proc.). 

Šiaulių rajone 2022 m. 0,9 proc. suaugusiųjų, per paskutines 30 dienų kasdien vartojo 

alkoholinius gėrimus. Lietuvos mastu šis rodiklis taip pat nėra labai didelis (1,4 proc.). Didžiausia 

dalis gyventojų, per paskutines 30 dienų kasdien vartojusių alkoholinius gėrimus, yra iš Elektrėnų 
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savivaldybės (5 proc.). Biržų rajono savivaldybėje nebuvo gyventojų, kurie per paskutines 30 dienų 

kasdien būtų vartoję alkoholinius gėrimus (žr. 7 pav.). 

Suaugusiųjų, kurie per paskutines 30 dienų vartojo alkoholinius gėrimus kartą per savaitę ir 

dažniau, dalis 2022 m. neviršija visos Lietuvos suaugusiųjų, per paskutines 30 dienų vartojusių 

alkoholinius gėrimus kartą per savaitę ir dažniau, dalies. Daugiausia dalis gyventojų, per paskutines 

30 dienų vartojusių alkoholinius gėrimus kartą per savaitę ir dažniau, yra Kazlų Rūdos savivaldybėje 

(39,3 proc.), o mažiausiai – Pasvalio rajono savivaldybėje (7,6 proc.).  

Suaugusiųjų, kurie per paskutinius 12 mėnesių vartojo alkoholinius gėrimus kartą per savaitę 

ir dažniau, dalis yra pastebimai mažesnė už visos Lietuvos gyventojų dalį, per paskutinius 12 mėnesių 

vartojusių alkoholinius gėrimus kartą per savaitę ir dažniau. Daugiausiai alkoholio per paskutinius 12 

mėnesių kartą per savaitę ir dažniau vartojo Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojai (40,4 proc.), o 

mažiausiai – Pasvalio rajono savivaldybės gyventojai (6,3 proc.). 

 

 

7 pav. Alkoholio ir narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimas Šiaulių rajone ir Lietuvoje 2018-2022 m. 

(%). Šaltinis – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyrius 

 

Šiaulių rajono suaugusiųjų, kurie bent kartą per savo gyvenimą vartojo narkotinių ar 

psichotropinių medžiagų be gydytojo paskyrimo, dalis šiek tiek didesnė nei visos Lietuvos gyventojų, 

kurie bent kartą per savo gyvenimą vartojo narkotinių ar psichotropinių medžiagų be gydytojo 

paskyrimo, dalį. Daugiausiai gyventojų bent kartą per savo gyvenimą vartojo narkotinių ar 

psichotropinių medžiagų be gydytojo paskyrimo Elektrėnų savivaldybėje (33,0 proc.), o mažiausiai 

bent kartą per savo gyvenimą narkotinių ar psichotropinių medžiagų be gydytojo paskyrimo vartojo 

Kalvarijos savivaldybės gyventojai (2,1 proc.). 
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Kas septintas Šiaulių rajono gyventojas vartojo tabako gaminius kasdien per paskutines 30 

dienų ir kasdien per paskutinius 12 mėnesių. 1,9 proc. Šiaulių rajono gyventojų rūkė elektronines 

cigaretes kasdien per paskutines 30 dienų ir kasdien per paskutinius 12 mėnesių. Šiaulių rajone tik 

0,9 proc. suaugusiųjų per paskutines 30 dienų kasdien vartojo alkoholinius gėrimus, tačiau per 

paskutines 30 dienų ir per paskutinius 12 mėnesių alkoholinius gėrimus kartą per savaitę ir dažniau 

vartojo kas šeštas Šiaulių rajono gyventojų. Narkotinių ar psichotropinių medžiagų be gydytojo 

paskyrimo bent kartą per savo gyvenimą vartojo kas aštuntas suaugęs Šiaulių rajono gyventojas. 

 

2. 3. 2. SAUGUMAS KELYJE 

 

Atšvaitas - tai efektyvi asmens vizualioji saugumo priemonė, kuri padeda būti pastebėtiems 

laiku ir apsisaugoti nuo nelaimingų eismo įvykių. Policija įspėja, kad eismo įvykiuose Lietuvoje 

daugiausia nukenčia pėstieji. Daugiausia tragiškų įvykių įvyksta tamsiu paros metu. Neapšviestu 

keliu be atšvaito einantis pėsčiasis rizikuoja gyvybe 8 kartus daugiau nei su atšvaitais. 

Lietuvoje ir Šiaulių rajone tamsiu paros metu būdami lauke atšvaitus visada nešioja kas trečias 

suaugusysis (žr. 8 pav.). Palyginus Šiaulių rajono ir kitų Lietuvos savivaldybių rodiklius, išryškėjo, 

kad daugiausiai atšvaitus nešioja Skuodo savivaldybės gyventojai (53,6 proc.), mažiausiai Neringos 

savivaldybės gyventojai (8,8 proc.). 

 

 

8 pav. Atšvaitų ir šalmų dėvėjimas, saugos diržų segėjimas Šiaulių rajone ir Lietuvoje 2018-2022 m. (%). Šaltinis 

– Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyrius 
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Remiantis kelių eismo taisyklėmis, važiuodami transporto priemone su įrengtais saugos 

diržais, vairuotojas ir keleiviai privalo juos užsisegti. Saugos diržas privalo būti užsegtas juosiant jį 

per petį ir per juosmenį arba kaip numatė transporto priemonės gamintojas. 

Lietuvoje ir Šiaulių rajone saugos diržą važiuojant automobiliu visada segi dauguma 

suaugusių gyventojų. Palyginus Šiaulių rajono ir kitų Lietuvos savivaldybių rodiklius, išryškėjo, kad 

daugiausiai saugos diržą važiuojant automobiliu visada segi Klaipėdos rajono savivaldybės 

gyventojai (97,6 proc.), mažiausiai Neringos savivaldybės gyventojai (37,1 proc.). 

Remiantis kelių eismo taisyklėmis, dviračio vairuotojas (keleivis) iki 18 metų, važiuodamas 

(vežamas) keliu, privalo būti užsidėjęs ir užsisegęs dviratininko šalmą. Vyresniam kaip 18 metų 

asmeniui, dviračiu važiuojančiam keliu, rekomenduojama būti užsidėjus ir užsisegus dviratininko 

šalmą. 

2022 m. suaugusiųjų, kurie visada dėvi šalmą važiuodami dviračiu, rodiklis yra šiek tiek 

mažesnis nei visos Lietuvos. Palyginus Šiaulių rajono ir kitų Lietuvos savivaldybių rodiklius, 

išryškėjo, kad daugiausiai šalmą važiuodami dviračiu dėvi Ignalinos rajono gyventojai (24,3 proc.), 

mažiausiai Neringos savivaldybės gyventojai  (0,5 proc.).  

Kas trečias Šiaulių rajono suaugęs gyventojas visada tamsiu paros metu būdamas lauke 

nešioja atšvaitus. Beveik visai (91,7 proc.) Šiaulių rajono gyventojų visada segi saugos diržą 

važiuodami automobiliu. Tik 4,5 proc. Šiaulių rajono suaugusių gyventojų visada dėvi šalmą 

važiuodami dviračiu.   
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IŠVADOS 

 

1. Šiaulių rajono gyvenimo kokybės, sveikatos, laimingumo ir prislėgtos nuotaikos vertinimo 

rodikliai yra panašiame lygmenyje kaip ir bendri visos Lietuvos rodikliai. Daugiau nei pusė 

Šiaulių rajono gyventojų savo gyvenimo kokybę ir sveikatą vertina kaip gerą ir labai gerą, 

jaučiasi laimingi ir labai laimingi. Kas ketvirtą Šiaulių rajono gyventoją buvo apėmusi 

prislėgta nuotaika bei nerimas šiek tiek labiau ir daug labiau nei anksčiau. Kas trečias 

gyventojas turi ilgalaikių sveikatos problemų. Apie 7 proc. gyventojų neturi nė vieno artimo 

žmogaus, kuriuo galėtų pasitikėti susidūrus su sunkiomis asmeninėmis problemomis. Beveik 

pusė Šiaulių rajono gyventojų bandė keisti savo gyvenseną, bet nepakeitė. 

2. Šiaulių rajono gyventojų mitybos įpročių rodikliai yra panašiame ar šiek tiek aukštesniame 

lygmenyje kaip ir bendri visos Lietuvos rodikliai, tačiau fizinio aktyvumo rodiklis yra 

žemesniame lygmenyje nei bendras Lietuvos rodiklis. Kas trečias Šiaulių rajono gyventojas 

užsiima aktyvia fizine veikla bent 30 min 5 dienas ir daugiau per savaitę, bent kartą per dieną 

valgo vaisius bei papildomai nededa druskos į paruoštą maistą. Pusė gyventojų bent kartą per 

dieną valgo daržoves (neskaitant bulvių). Kas penktas gyventojas bent kartą per dieną valgo 

saldumynus. 6,1 proc. Šiaulių rajono gyventojų bent kartą per dieną geria gazuotus 

saldžiuosius gėrimus ir 2,1 proc. bent kartą per dieną geria energinius gėrimus.   

3. Šiaulių rajono gyventojų tabako gaminių, elektroninių cigarečių, alkoholinių gėrimų, 

narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimo rodikliai yra panašiame lygmenyje kaip ir 

visos Lietuvos rodikliai. Kas septintas Šiaulių rajono gyventojas vartojo tabako gaminius 

kasdien per paskutines 30 dienų ir kasdien per paskutinius 12 mėnesių. 1,9 proc. gyventojų 

rūkė elektronines cigaretes kasdien per paskutines 30 dienų ir kasdien per paskutinius 12 

mėnesių. Šiaulių rajone tik 0,9 proc. suaugusiųjų per paskutines 30 dienų kasdien vartojo 

alkoholinius gėrimus. Kas šeštas gyventojas per paskutines 30 dienų ir per paskutinius 12 

mėnesių vartojo alkoholinius gėrimus kartą per savaitę ir dažniau. Narkotinių ar 

psichotropinių medžiagų be gydytojo paskyrimo bent kartą per savo gyvenimą yra vartojęs 

kas aštuntas suaugęs Šiaulių rajono gyventojas. 

4. Šiaulių rajono gyventojų atšvaitų ir šalmų dėvėjimo, saugos diržų segėjimo rodikliai yra 

panašiame lygmenyje kaip ir visos Lietuvos rodikliai. Kas trečias Šiaulių rajono suaugęs 

gyventojas visada tamsiu paros metu būdamas lauke nešioja atšvaitus. Beveik visi (91,7 proc.) 

Šiaulių rajono gyventojų visada segi saugos diržą važiuodami automobiliu. Tik 4,5 proc. 

suaugusių gyventojų visada dėvi šalmą važiuodami dviračiu. 
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