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ĮVADAS
Jaunimo problematikos tyrimų palyginamoji analizė – viena iš projekto „Integruotos
jaunimo politikos plėtra“1 veiklų. Ją sudarė dr. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė, naudodama Jaunimo
problematikos tyrimų Lietuvos savivaldybėse duomenis. Jaunimo problematikos tyrimai
savivaldybėse buvo atliekami vadovaujantis mokslininkų grupės (vadovė – Jolita BuzaitytėKašalynienė (Vilniaus universitetas), jos nariai: Aušra Kazlauskienė (Šiaulių universitetas),
Džiugas Dvarionas (Vytauto Didžiojo universitetas), Ilona Jonutytė (Klaipėdos universitetas),
Odeta Merfeldaitė (Mykolo Romerio universitetas) ir Angelė Tamulevičiūtė (Vilniaus pedagoginis
universitetas) parengta Jaunimo problematikos tyrimų metodika (toliau – Metodika) ir Ilgalaike
jaunimo problematikos tyrimų koncepcija (toliau – Koncepcija). Tyrimai savivaldybėse buvo
atliekami dviem etapais. Pirmojo etapo metu – 2010 m. sausio-balandžio mėn. – tyrimai buvo
atlikti Jonavos, Kelmės, Skuodo, Telšių, Lazdijų rajonų ir Šiaulių bei Klaipėdos miestų
savivaldybėse, juos atliko minėta mokslininkų grupė. Antrojo etapo metu – 2011 m. gruodžio –
2012 m. gegužės mėn. – tyrimai buvo atlikti likusiose Lietuvos savivaldybėse, tyrimus atliko UAB
„Spinter tyrimai“, UAB „Spinter“, VšĮ Visuomenės iniciatyvų centro ir Nacionalinė jaunimo
reikalų koordinatorių asociacija.
Jaunimo problematikos tyrimai vykdyti įgyvendinant projekto „Integruotos jaunimo
politikos plėtra“ veiklą Nr. 1.1.1. „Jaunimo problematikos tyrimai savivaldybėse“2 bei projekto
„Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas, įgyvendinant integruotą
jaunimo politiką“.
Ataskaitos tikslas atlikti 60-ties jaunimo problematikos tyrimų savivaldybėse
rezultatų lyginamąją analizę.
Šiam tikslui pasiekti keliami uždaviniai:
1. Nustatyti jaunų žmonių padėties savivaldybėse skirtumus pagal lytį, amžių, gyvenamąją
vietą.
2. Išsiaiškinti jaunimo padėtį skirtinguose rajonuose.
3. Išskirti problematiškiausius regionus.
4. Išsiaiškinti problematiškiausias jaunimo politikos sritis.
5. Sužinoti aktualiausius klausimus jaunimo politikos srityse.
6. Pateikti rekomendacijas kaip galima būtų gerinti jaunimo padėtį problematiškiausiuose
regionuose, kaip tobulinti esamas politines priemones, siekiant jaunimo politikos tikslų.
Jaunimo problematikos tyrimų atlikimo metodai. Jaunimo problematikos tyrimai
1

Projektas įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo
VP1-4.1-VRM-07-V „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“.
įgyvendina Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (projekto Nr.
VRM-07-V-01-002), jis finansuojamas Europos socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis.

prioriteto
priemonę
Projektą
VP1-4.1-
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savivaldybėse buvo vykdomi dviem metodais: apklausos pagal standartizuotą jaunimo apklausos
anketą ir kokybinės apklausos pagal atviro tipo klausimus.
Jaunimo apklausos anketa buvo sudaryta iš 15 klausimų blokų: mokyklos (1–8) ir
studijų (9–15), darbo (16–32), laisvalaikio (33–37), draugų (38–41), kaimynystės (42–43),
gyvenimo sąlygų (44–49), verslumo (50–52), dalyvavimo (53–64), įpročių (65–74), mitybos ir
poilsio (75–80), psichologinės ir fizinės savijautos (81–84), lytinės elgsenos ir šeimos planavimo
(85–89), demografinių (90–100) ir jaunimo organizacijų žinomumo (101) rodiklių.
Atliekant kokybinį tyrimą buvo gilinamasi į tas pačias temas, kaip ir kiekybiniame
tyrime, siekiant sužinoti, su kokiomis problemomis šiose srityse jaunimas susiduria ir kokius
mato šių problemų sprendimo būdus. Jaunimui buvo pateikti atviri klausimai ir prašoma atsakyti į
juos raštu. Skirtingoms amžiaus grupėms nustatytos skirtingos sritys: 14–18 metų jaunimo grupei
– mokykla, laisvalaikis, draugai, gyvenamoji aplinka, aktyvumas / dalyvavimas, žalingi įpročiai,
maitinimasis, psichologinė savijauta, lytiniai santykiai; 19–29 metų jaunimui – darbas,
laisvalaikis, draugai, gyvenamoji aplinka, aktyvumas / dalyvavimas, žalingi įpročiai,
maitinimasis, psichologinė savijauta, lytiniai santykiai, šeimos planavimas, požiūris į save.
Jaunimo problematikos tyrimo populiacijos aprėptis. Jaunimo problematikos
tyrimo populiaciją (generalinę visumą) sudarė jaunuoliai nuo 14 iki 29 metų, tyrimo metu
gyvenantys, besimokantys ar dirbantys Lietuvoje. Statistikos departamento duomenimis 2011
metų pradžioje Lietuvoje gyveno 746448 jauni žmonės nuo 14 iki 29 metų, tai sudarė 23 proc.
visų gyventojų3.
Tyrimo atranka. Vykdant kiekybinį tyrimą savivaldybėse pirmojo ir antrojo etapo
metu buvo taikomos skirtingos atrankos. Pirmojo etapo metu buvo taikoma tikimybinė maršrutinė,
ši atranka buvo rekomenduota taikyti Metodikoje, o antrojo etapo metu buvo taikoma kvotinė
atranka, šią atranką pasirinko antrojo etapo apklausų vykdytojai.
Kvotinės atrankos požymių krepšeliui pasirinktos bazinės demografinės
charakteristikos: lytis, amžius ir gyvenamoji vieta. Pagal Statistikos departamento duomenis
apskaičiuotos (ir tikslintos pagal kitus savivaldybių bei Švietimo ir mokslo ministerijos statistinės
informacijos šaltinius) lyties ir amžiaus kvotos, lokacijos kvotai taikytas principas kaimiškose
vietovėse apklausti ne mažiau 25 proc. numatytos imties. Apklaustųjų charakteristikos pagal
tikslinius požymius atitiko jų pasiskirstymą generalinėje visumoje.
Abi atrankos tiek tikimybinė maršrutinė, tiek kvotinė užtikrina reprezentatyvumą,
tačiau jos turi skirtingus atrankos klaidų šaltinius: esant maršrutinei atrankai užtikrinamas
tiriamųjų išsibarstymas pagal gyvenamąją vietą, pvz., mokyklinio amžiaus jaunuolių atrankos
atveju, kai imami atrankos pradiniai taškai (adresai) yra išsibarstę po visą miestą, į atranką patenka
įvairių mokyklų mokiniai, tuo tarpu kvotinės atrankos atveju, šio amžiaus jaunuolių kvota gali būti
užpildoma vienoje mokykloje apklausus kelias paralelines klases. Taigi pirmoji atranka užtikrina
jaunuolių patekusių į atranką įvairovę arba sklaidą po įvairius vieno miesto rajonus ar rajono
kaimus, o esant antrajai atrankai yra pavojus, kad vienos savivaldybės tiriamieji bus panašūs, nes
bus iš vieno gyvenamojo rajono ar kaimo, vienos mokyklos ar tos pačios klasės. Maršrutinės
3

Lietuvos gyventojai nuo 14 – 29 metų, Statistikos departamento duomenys (2011 m.)
http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectVarVal/saveselections.asp , paskutinį kartą žiūrėta (2012-11-02)
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atrankos trūkumas, kad ji tik su tam tikra paklaida užtikrina pagrindinių parametrų (demografinių
charakteristikų) pasiskirstymų atitikimą atrankinėje visumoje lyginant su generaline visuma, tuo
tarpu kvotinė atranka ženkliai sumažina šią paklaidą.
Kokybinio tyrimo dalyvių imtis buvo sudaroma taikant tikslinę arba kriterijumi
grindžiamą atranką. Sudarant tyrimo imtį dalyviams buvo taikomi kriterijai, užtikrinantys
tiriamųjų požymių įvairovę: 14–18 metų jaunuoliai turėjo būti ne tik pagrindinės, vidurinės ar
gimnazijos moksleiviai, bet ir besimokantys profesinio rengimo centruose, jaunimo mokykloje;
gyvenantys tiek mieste, tiek rajone; 19–29 metų jaunuoliai turėjo būti dirbantys ir nedirbantys;
sukūrę šeimas ir neturintys jų; dalyvaujantys / nedalyvaujantys jaunimo organizacijose bei
priklausantys / nepriklausantys neorganizuotai jaunimo grupei, gyvenantys tiek miesto, tiek
kaimo tipo gyvenvietėse.
Tyrimo imties kokybinės charakteristikos. Kiekybinio tyrimo imties dydis –
23805 jaunuoliai. Ši imtis užtikrina 1 proc. duomenų paklaidą su 99 proc. tikimybe, kad gauti
duomenys yra patikimi. Tai reiškia, kad 99 proc. ataskaitoje pateiktų skaičiavimų rezultatų nebus
paaiškinami atsitiktinumu, tik 1 proc. duomenų dalis paaiškinama atsitiktinumu.
Siekiant įvertinti tyrimo imties kokybę, t.y. nuspręsti, ar ji yra reprezentatyvi, būtina
palyginti pagrindinių demografinių charakteristikų – lyties, amžiaus ir gyvenamosios vietos pasiskirstymus tyrimo imtyje su pasiskirstymais generalinėje visumoje. Pasiskirstymų pagal lytį
lyginimas tyrimo imtyje ir generalinėje visumoje pateiktas 1 paveiksle, generalinės visumos
duomenys – tai 2012 m. Lietuvos duomenys 14-29 metų amžiaus grupei paimti iš Statistikos
departamento duomenų bazės4.

Lyties požymių pasiskirstymai tyrimo imtyje ir generalinėje visumoje skiriasi, tyrimo
imtyje yra 2,8 proc. daugiau moterų ir 3,2 proc. mažiau vyrų nei generalinėje visumoje, 0,4 proc.
4

Lietuvos gyventojai nuo 14 – 29 metų, Statistikos departamento duomenys (2011 m.):
http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectVarVal/saveselections.asp , paskutinį kartą žiūrėta (2012-11-02)
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tiriamųjų neatsakė į klausimą apie lytį. Pasiskirstymų pagal gyvenamąją vietą lyginimas tyrimo
imtyje ir generalinėje visumoje pateiktas 2 paveiksle, generalinės visumos duomenys – tai 2012 m.
Lietuvos duomenys 14-29 metų amžiaus grupei paimti iš Statistikos departamento duomenų
bazės5.

Gyvenamosios vietos požymių pasiskirstymai tyrimo imtyje ir generalinėje visumoje
skiriasi, tyrimo imtyje yra 2,5 proc. daugiau kaimo jaunuolių ir 2,9 proc. mažiau miesto jaunuolių
nei generalinėje visumoje, 0,4 proc. tiriamųjų neatsakė į klausimą apie gyvenamąją vietovę.
Pasiskirstymų pagal amžiaus grupes lyginimas tyrimo imtyje ir generalinėje visumoje pateiktas 3
paveiksle, generalinės visumos duomenys – tai 2012 m. Lietuvos duomenys 14-29 metų amžiaus
grupei paimti iš Statistikos departamento duomenų bazės6.

5

Ten pat
Lietuvos gyventojai nuo 14 – 29 metų, Statistikos departamento duomenys
http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectVarVal/saveselections.asp , paskutinį kartą žiūrėta (2012-11-02)
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(2011

m.),
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Skirtumai tyrimo imtyje ir generalinėje visumoje pagal amžiaus pasiskirstymus yra
dideli, 14-18 metų amžiaus grupė tyrimo imtyje yra 12,1 proc. didesnė, 19-23 metų amžiaus grupė
tyrimo imtyje 4,3 proc. didesnė, o 24-29 metų amžiaus grupė tyrimo imtyje 11,5 proc. mažesnė nei
Lietuvos jaunimo populiacijoje. Nepaisant minėtų skirtumų, galima daryti prielaidą, kad
kiekybinio tyrimo rezultatai reprezentuoja Lietuvos jaunimą, kadangi jis buvo vykdytas visose
Lietuvos savivaldybėse ir yra labai didelė imtis.
Tiriamųjų demografinės charakteristikos. Kitos kiekybinio tyrimo dalyvių
demografinės charakteristikos, kurios yra svarbios susipažinimui su tyrimo imtimi tyrimo
rezultatų analizei. Pasiskirstymas pagal tiriamųjų užsiėmimą pateiktas 4 paveiksle.
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Pagal užsiėmimą tyrimo imtį galima apibūdinti taip: 51,2 proc. jaunimo mokosi
bendrojo lavinimo arba profesinėje mokyklose, 17,9 proc. jaunimo studijuoja aukštosiose
mokyklose arba universitetuose, 31,8 proc. jaunimo dirba, o 6,9 proc. – nei mokosi, nei dirba.
Pasiskirstymas pagal šeiminę padėtį pateiktas 5 paveiksle.

Daugiausia (78,7 proc.) jaunuolių yra dar nevedę / netekėję, 13,3 proc. gyvena
santuokoje, 4,5 proc., 4,5 proc. gyvena susidėję, 1,5 proc. yra išsiskyrę ir 0,2 proc. – našliai.
Pasiskirstymas pagal vaikų skaičių pateiktas 6 paveiksle.

Dauguma (85,2 proc.) jaunuolių neturi vaikų, vieną vaiką turi 9,4 proc., du vaikus –
3,7 proc., tris ir daugiau vaikus turi 0,8 proc. jaunimo.
Kokybiniame tyrime dalyvavo 1200 jaunuolių, 50 proc. buvo 14-18 metų ir 50 proc.
10

– 19-29 metų. Lyties pasiskirstymai amžiaus grupėse pateikti 7 paveiksle.

14-18 metų amžiaus grupėje buvo 41,1 proc. vyrų ir 58,9 proc. moterų, o 19-29 metų
amžiaus grupėje buvo 40,7 proc. vyrų ir 59,3 proc. moterų. Jaunesniosios amžiaus grupės
pasiskirstymas pagal mokyklos, kurioje mokosi, tipą pateiktas 8 paveiksle.

Kokybiniame tyrime dalyvavo mokiniai, besimokantys įvairaus tipo mokyklose, 26,2
proc. mokėsi gimnazijose, 24,3 proc. – pagrindinėse, 24,2 proc. – vidurinėse, 15,2 proc.
profesinėse ir 10,1 proc. jaunimo mokyklose. 9 paveiksle pateiktas 19-29 metų tiriamųjų
pasiskirstymas pagal užimtumą ir šeiminį statusą.
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19-29 metų amžiaus grupėje 51,8 proc. jaunuolių dirbo, o 48,2 proc. – nedirbo, 48,4
proc. jaunuolių buvo sukūrę šeimos, o 51,6 proc. – buvo bešeimiai.
Kiekybinio tyrimo lyginamoji duomenų analizė buvo atliekama naudojant
SPSS/PC programinę įrangą. Duomenų analizei buvo naudojami pirmojo ir antrojo apklausų etapo
metu sukurti duomenų masyvai. Atskirų savivaldybių duomenų masyvai buvo jungiami į vieną
bendrą, kuris buvo naudojamas lyginamajai statistinei analizei. Ataskaitoje pateikiami bendrieji
paprastų ir sugrupuoti suminių rodiklių procentiniai pasiskirstymai. Suminių rodiklių skaičiavimai
buvo vykdomi vadovaujantis Metodika, taip pat iš šios Metodikos buvo paimti intervalai arba
rėžiai, kurie buvo taikomi suminių rodiklių reikšmių grupavimui, t.y., buvo naudojamasi
Metodikoje kiekvienam rodikliui nustatytais intervalais žyminčiais, kada atskiro rodiklio reikšmės
aukštos, vidutinės ar žemos.
Statistinei duomenų analizei buvo taikomi keletas statistinių kriterijų. Siekiant
nustatyti suminių rodiklių skirtumus tyrimo imtyje pagal lytį, amžiaus grupę ir gyvenamąją vietą
buvo taikomi Stjudento ir Manio-Vitnėjaus (ang. Man-Witney) statistiniai kriterijai. Stjudento
statistinis kriterijus skirtas nepriklausomoms imtims parametriniams duomenims, t.y. kai
duomenys pasiskirstę pagal normalųjį skirstinį, ir Manio-Vitnėjaus (ang. Man-Witney) statistinis
kriterijus skirtas nepriklausomoms imtims neparametriniams duomenims, duomenų
pasiskirstymas neatitinka normaliojo skirstinio. Abu statistiniai kriterijai lygina dviejų grupių (šio
tyrimo atveju vyrų ir moterų grupių bei miesto ir kaimo grupių) vidurkius arba vidutines rodiklių
reikšmes.
Siekiant palyginti savivaldybes buvo taikytas hierarchinės klasterinės analizės
Vordo metodas. Šis metodas kiekvienai savivaldybei skaičiuoja rodiklio vidurkį ir suskirsto
savivaldybes į grupes pagal panašius rodiklių vidurkius. Ataskaitoje pateikiamos savivaldybių
grupės, nurodant kiekvienos grupės vidurkių rėžius, kurie buvo gauti pritaikius minėtą metodą.
Siekiant nustatyti skirtumus tyrimo imtyje pagal lytį, amžiaus grupę ir gyvenamąją
vietą ranginėmis (atsakymo variantai kinta nuo visiškai sutinku iki visiškai nesutinku, arba nuo
labai dažnai iki niekada), dichotominėmis (atsakymo variantai yra taip arba ne) ir nominalinėmis
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(atsakymo variantai apibūdinti žodžiais ir reikia išsirinkti tik vieną atsakymo variantą) skalėmis
matuotiems rodikliams buvo taikomas Pirsono (ang. Pearson) χ2 statistinis kriterijus.
Siekiant nustatyti ryšių tarp kelių kintamųjų stiprumą, buvo naudojamas Pirsono
koreliacijos koeficientas, koeficiento skaitinių reikšmių interpretacijos: 1 – tiesioginė
priklausomybė; 0,99-0,7 – labai stipri; 0,69-0,5 stipri; 0,49-0,3 – vidutinė; 0,29-0,1 – silpna; 0,190 – labai silpna; 0 – nėra ryšio.
Nustatyti skirtumai, o taip pat taikytų statistinių kriterijų rezultatai laikyti statistiškai
reikšmingais, kai patikimumo lygmuo, t.y., p reikšmė buvo mažesnė už 0.05, kadangi tyrimo imtis
labai didelė, tai daugeliu atveju patikimumo lygmuo buvo aukštesnis, t.y. p=0,000.
Plačiau su visais duomenų analizei naudotais ir čia įvardintais statistiniais kriterijais
ir statistinės analizės metodais galima susipažinti Murausko, Čekanavičiaus (2004) vadovėlyje7.
Kokybinio tyrimo duomenų analizė buvo atliekama atviro kodavimo būdu. Šios
ataskaitos rengėjai kokybinio tyrimo rezultatai buvo pateikti sugrupuoti pagal klausimus, t.y.,
viename dokumente buvo visi atsakymų į vieną klausimą variantai. Kiekvieno klausimo atsakymai
buvo skaitomi, išskiriami prasminiai vienetai, jiems suteikiamos kategorijos arba prasminiai
atsakymų grupių pavadinimai. Toliau skaičiuojama kiek kartų šis prasminis vienetas pasikartojo ir
kokią procentinę dalį jis sudarė kokybinio tyrimo dalyvių imtyje. Jei vieno tiriamojo atsakyme
buvo pastebėti keli prasminiai vienetai, tai jis buvo priskaičiuojamas prie kelių kategorijų. Šioje
ataskaitoje pateikiami kategorijų bendrieji pasiskirstymai, lyginimas pagal tiriamųjų lytį ar
gyvenamąją vietovę neįmanomas, nes kokybinių duomenų pateikimo forma, neleidžia atsakymų
susieti su tyrimo dalyvių demografinėmis charakteristikomis.
Kiekybinio ir kokybinio tyrimų duomenys ataskaitoje integruojami pagal tyrimo
problemines sritis.
Sąvokos
Atranka – tai tyrimo imties elementų iš generalinės visumos parinkimo būdas.
Dichotominė matavimų skalė – tai požymio reikšmių matavimo būdas, kur yra galimos tik dvi
požymio reikšmės: yra požymis ir nėra požymio skale, pavyzdžiui, dirba arba nedirba.
Generalinė visuma – objektų, kurių požymiai tiriami, aibė.
Kvotinė atranka – tai netikimybinis tyrimo imties parinkimo būdas, kai atsižvelgus į
demografinių charakteristikų pasiskirstymus generalinėje visumoje numatomos ir parenkamos
atitinkamos kvotos tyrimo imtyje.
Maršrutinė atranka – tai tikimybinis tyrimo imties parinkimo būdas, kai atsitiktinai parenkami
pradiniai taškai (adresai), sudaromos maršruto taisyklės. Vadovaujantis maršruto taisyklėmis
judant nuo kiekvieno pradinio taško apklausiamas numatytas tiriamųjų skaičius.
Nominalinė matavimo skalė - tai požymio reikšmių matavimo būdas, kai požymio reikšmės
apibūdinamos žodžiais.
Ranginė matavimo skalė – tai požymio reikšmių matavimo būdas, kuriuo skirtingi tiriamieji
objektai ar individai gali būti sudėlioti matuojamo požymio didėjimo arba mažėjimo tvarka.

7

Čekanavičius, Vydas; Murauskas, Gediminas. 2004. Statistika ir jos taikymas 2. TEV, Vilnius.
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Reprezentatyvumas yra tiriamųjų atrankos kokybės charakteristika. Reprezentatyvi atranka
reiškia,
kad tyrimo imtyje pagrindinių demografinių charakteristikų, pavyzdžiui, amžiaus, lyties,
gyvenamosios vietos ir kt., procentiniai pasiskirstymai atitinka šių charakteristikų pasiskirstymus
generalinėje visumoje.
Santykių matavimo skalė – tai požymio reikšmių matavimo būdas, kai atstumai tarp požymių
reikšmių yra vienodi. Matavimams naudojant intervalinę skalę, tiriamuosius galima ne tik
grupuoti, bet ir kiekybiškai įvertinti grupių skirtumus. Skirtumas (intervalas) tarp dviejų kintamojo
reikšmių rodo, kiek daugiau (mažiau) matuojamojo požymio turi vienas tiriamasis, palyginti su
kitu tiriamuoju.
Tyrimo imtis – specialiai tyrimui atrinkta generalinės visumos dalis, t.y. tie generalinės visumos
vienetai, iš kurių renkami tyrimo duomenys.
Ataskaitos struktūra. Ataskaitą sudaro įvadas, du skyriai, išvados ir
rekomendacijos. Įvade yra pristatomi lyginamosios ataskaitos tikslas ir uždaviniai, tyrimo ir
atrankos metodikos, pateikiamos tiriamųjų demografinės charakteristikos aptariamas atrankos
reprezentatyvumo klausimas, aptariami statistinės duomenų analizės metodai bei kriterijai,
aptariamos ataskaitoje naudotos sąvokos.
Pirmas ir antras skyriai, vadovaujantis Metodikoje numatyta rodiklių skirstymo
logika, yra suskirstyti į poskyrius pagal jaunimo tyrimo temas arba problemines sritis, pavyzdžiui,
poskyryje „Mokykla“ yra aptarti mokyklos rodikliai, poskyryje „Studijos“ – studijų rodikliai ir t.t.
Kiekvienas pirmojo skyriaus poskyris yra skirstomas į keturias mažesnes struktūrines dalis:
pirmojoje aptariami bendrieji rodiklių pasiskirstymai, antrojoje pateikiami lyginamosios analizės
rezultatai pagal amžių, trečiojoje – lytį, o ketvirtojoje – gyvenamąją vietovę. Antrajame skyriuje
pristatomi savivaldybių palyginamosios analizės rezultatai.
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1. SKYRIUS
1.1. Mokykla
1.1.1. Bendras aprašymas
Mokyklos rodiklių grupė skirta bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose
besimokančių mokinių problemoms tirti. Mokyklos rodiklių grupę sudaro šie rodikliai: įvykių
kontrolės ir gebėjimo įveikti problemas, mokyklos saugumo, lankomumo problemų, pažangumo,
mokyklos pasiekiamumo, galimybės naudotis mokyklos patalpomis ne pamokų metu, domėjimosi
būsima profesija, aktyvumo mokinių savivaldoje.
Mokyklos rodikliai skaičiuojami tiktai bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose
besimokančiųjų grupei. Tyrime dalyvavo 12164 mokiniai, jie sudarė 51,3 proc. visos tyrimo
imties.
Įvykių kontrolės ir gebėjimo įveikti problemas rodiklis – tai suminis rodiklis,
matuojamas 8 indikatoriais apie pasitenkinimą mokykla, gebėjimą kontroliuoti įvykius ir įveikti
kylančius sunkumus, kurie rodo, kad tiriamasis įveikia jam kylančius iššūkius. Įvykių kontrolės ir
gebėjimo spręsti problemas rodiklio reikšmės kinta nuo 8 iki 24, kur 24 reiškia silpnai, o 8 stipriai išreikštą gebėjimą kontroliuoti įvykius ir spręsti problemas mokykloje. Pagal rodiklio
reikšmes mokiniai suskirstomi į tris grupes: lengvai ir labai lengvai kontroliuoja įvykius ir geba
spręsti problemas (nuo 8 iki 13), vidutiniškai (nuo 14 iki 19) sunkiai (nuo 20 iki 24) įveikia
sunkumus ir sprendžia problemas mokykloje (1.1.1.1. paveikslas).

Penktadaliui (20 proc.) mokinių lengvai ir labai lengvai sekasi įveikti problemas ir
kontroliuoti įvykius, trims ketvirtadaliams (75 proc.) – vidutiniškai ir tiktai 4,4 proc. tai sekasi
atlikti sunkiai.
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Mokyklos saugumo rodiklis – tai suminis rodiklis matuojamas 8 indikatoriais apie
tam tikrus įvykius mokykloje, kurie rodo, kad tiriamasis mokosi nesaugioje aplinkoje, kad joje
nepatiria patyčių, pvz., per paskutines 30 dienų kiti mokiniai jį mušė, apšaukė / užgauliojo, liepė
kažką už juos daryti, reketavo, seksualiai priekabiavo, mokytojai užgauliojo ar mušė. Mokyklos
saugumo rodiklio reikšmės kinta nuo 8 iki 24. Kur 8 reiškia saugumo mokykloje trūkumą, o 24
reiškia stipriai išreikštą mokyklos saugumą, vadinasi, kuo didesnė rodiklio reikšmė tuo saugesnė
mokykla. Rodiklio reikšmes galima suskirstyti į tokias grupes: mokosi saugioje aplinkoje (23-24),
mokykloje yra nedidelė rizika (nuo 18 iki 22), didelė rizika (nuo 13 iki 17) ir mokytis pavojinga
(nuo 8 iki 12) (1.1.1.2. paveikslas).

Daugumai (68,7 proc.) mokinių mokykloje yra saugu, jie nepatiria saugumą
mažinančių įvykių mokykloje, 26,4 proc. mokinių patenka į nedidelės rizikos grupę, 3,4 proc.
mokykloje patiria didelę rizika, o 1 proc. – mokykloje yra pavojinga, nes jie per paskutines 30
dienų patyrė visus saugumą mažinančius įvykius, patyčias ir iš mokinių ir iš mokytojų.
Lankomumo problemų rodiklis – tai suminis rodiklis matuojamas 6 indikatoriais
apie dėl įvairių priežasčių per paskutines 30 dienų praleistas pamokas, kuris leidžia pamatuoti ar
tiriamasis turi lankomumo problemų. Mokyklos lankomumo problemų rodiklio reikšmės kinta nuo
6 iki 28. Kur 6 reiškia lankomumo problemos nebuvimą, o 28 reiškia stipriai išreikštą mokyklos
lankymo problemą, vadinasi, kuo didesnė rodiklio reikšmė tuo didesnė mokyklos lankymo
problema. Reikšmes galima suskirstyti į tokias grupes: neturi lankomumo problemos (nuo 6 iki
12), yra rizikoje lankomumo problemoms susiformuoti (nuo 13 iki 18), turi išreikštą mokyklos
lankymo problemą (nuo 19 iki 24) (1.1.1.3 paveikslas).
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Dauguma (84,8 proc.) mokinių neturi mokyklos lankomumo problemos, 13,3 proc.
mokinių yra rizikoje lankomumo problemai susiformuoti, o 1,4 proc. mokinių turi rimtų
lankomumo problemų ir yra rizikoje iškristi iš mokyklos.
Pažangumo rodiklis matuojamas santykių skale – paskutinio semestro pažymių
vidurkiu. Kinta nuo 1 iki 10. Pagal vidurkį tiriamieji skirstomi į šias grupes: 5-6.5; 6.51-7.5; 7.518.5; 8.51-10 (1.1.1.4. paveikslas).

Daugiau nei pusės (58,7 proc.) mokinių paskutinio semestro pažymių vidurkis buvo
aukštesnis už 7,5. Pagal pažangumą mokiniai į grupes pasiskirsto taip: puikiai ir labai gerai
besimokančiųjų (vidurkis nuo 10 iki 8,51) yra 28,5 proc., gerai besimokančiųjų (vidurkis nuo 8,5
iki 7,51) – 30,2 proc., vidutiniškai besimokančiųjų (vidurkis nuo 7,5 iki 6,51) – 21,9 proc.,
patenkinamai besimokančiųjų (vidurkis nuo 6,5 iki 5) – 14,5 proc. ir nepatenkinamai
besimokančiųjų (vidurkis žemiau 5) – 1,2 proc.
Sunkumų nuvykti į mokyklą rodiklis – matuojamas dichotomine skale, mokiniai
turi arba neturi sunkumų nuvykti į mokyklą (1.1.1.5. paveikslas).
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Didžioji dalis (82,9 proc.) mokinių nurodė neturintys sunkumų nuvykti į mokyklą.
Visgi 15,9 proc. mokinių turi sunkumų nuvykti į mokyklą.
Galimybės naudotis mokyklos patalpomis po pamokų rodiklis – mokyklos
patalpos, kuriomis mokiniai gali naudotis ne pamokų metu: sporto, aktų salės, stadionai, kabinetai
(1.1.1.6 paveikslas).

Daugiausia mokinių (62,7 proc.) nurodė, kad ne pamokų metu gali naudotis
mokyklos stadionu, 40,9 proc. nurodė, kad gali naudotis mokyklos klasėmis / kabinetais, 38 proc.
– sporto sale, 19,9 proc. – aktų sale, net 23,5 proc. pasirinko atsakymo variantą „kita“.
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Domėjimosi būsima specialybe / profesija rodiklis – tai suminis rodiklis,
matuojamas 7 indikatoriais apie domėjimąsi būsima specialybe / profesija ir veiksmus leidžiančius
ją pasirinkti bei geriau jai pasirengti, jis atspindi sąmoningumą, nuoseklumą, pastangas renkantis
būsimą specialybę / profesiją. Domėjimosi būsima specialybe / profesija rodiklio reikšmės kinta
nuo 7 iki 28. Kur 28 reiškia nesidomėjimą būsima specialybe / profesija, o 7 reiškia aktyvų
domėjimąsi būsima specialybe / profesija ir sąmoningą rengimąsi jai, vadinasi, kuo mažesnė
rodiklio reikšmė tuo didesnis domėjimasis ir sąmoningesnis būsimos specialybės / profesijos
pasirinkimas. Rodiklio reikšmės skirstomos į tokias grupes: stipriai domisi būsimąja specialybe /
profesija ir sąmoningai ją renkasi (nuo 7 iki 14), vidutiniškai (nuo 15 iki 21) ir mažai (nuo 22 iki
28) domisi ir nesąmoningai renkasi (1.1.1.7 paveikslas).

Daugiau nei trečdalis (37,2 proc.) mokinių stipriai domisi būsima profesija ir
sąmoningai ją renkasi, daugiau nei pusė (54 proc.) būsima profesija domisi vidutiniškai, o 8 proc.
būsima profesija domisi labai mažai ir nesąmoningai ją renkasi.
Aktyvumo mokinių savivaldoje rodiklis - tai suminis rodiklis, matuojamas 7
indikatoriais atspindinčiais mokinių aktyvumo mokyklos savivaldoje apraiškas, pvz., dalyvavimas
savivaldos rinkimuose, renginiuose, pareigų turėjimas ir pan. Suminio aktyvumo mokinių
savivaldoje rodiklio reikšmės kinta nuo 28 iki 7. Kur 28 reiškia žemą, o 7 reiškia aukštą aktyvumo
mokinių savivaldoje lygį, vadinasi, kuo mažesnė rodiklio reikšmė tuo aukštesnis aktyvumo
mokinių savivaldoje lygis. Rodiklio reikšmės skirstomos į šias grupes: aktyvumo mokinių
savivaldoje lygis yra žemas (nuo 22 iki 28), vidutinis (nuo 15 iki 21), aukštas (nuo 7 iki 14)
(1.1.1.8 paveikslas).
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Dauguma mokinių (57,8 proc.) yra vidutiniškai aktyvūs mokinių savivaldos veikloje,
ketvirtadalis mokinių (22,2 proc.) savivaldoje yra labai aktyvūs ir ketvirtadalis (19,5 proc.) –
pasyvūs, t.y., neturi savivaldoje pareigų, neorganizuoja veiklos, labai retai dalyvauja renginiuose
ar rinkimuose.
Problemos mokykloje. Kokybinio tyrimo metu 14-18 metų jaunuoliai nurodė
pagrindines su mokykla susijusias problemas (1.1.1.1. lentelė).
1.1.1.1. lentelė. Pagrindinės problemos mokykloje (N=600)
Atsakymas

Proc.

Pavyzdžiai

Mokytojų-mokinių
santykiai

25,1

Smurtas

17,4

Mokymosi krūvis

11,2

Elgesio problemos

9,8

Problemų nėra

9,4

„Manau mokykloje jaunimas nesusiduria su didelėmis
problemomis“, „problemų neturiu“, „jokių problemų“.

Užimtumo trūkumas

9,3

„Mažai popamokinės veiklos“, „mokykloje nėra
neformalaus ugdymo“, „nėra norimų užsiėmimų“.

Mokyklos inventorius

8,6

Maitinimas

4,2

Žalingi įpročiai

3,5

„Tualetinio popieriaus nebuvimas“, „trūksta laisvai
prieinamų uždavinynų“, „vadovėlių stoka“, „šalta“.
„Mokyklos valgyklose maistas labai prastos kokybės, o
kainos valgykloje per didelės“.
„Žalingi įpročiai“, „mokinių rūkymas pertraukų metu“.

„Seni mokytojai“, „mokytojai „užsisėda“ ant mokinių“,
„mokytojai nemoka bendrauti su vaikais“.
„Patyčios“, „muštynės“, „reketavimai“.
„Per didelis krūvis“, „daug pamokų“, „užduoda daug namų
darbų“.
„Vaikų nedrausmingumas per pamokas“, „pamokų
lankomumas, mokinių bėgimas iš pamokų“, „mokinių
neaktyvumas, pasyvumas“.

20

Susisiekimo problemos

1,9

„Vaikams, kurie yra iš kaimo reikia labai anksti keltis“,
„pavežėjimas į mokykla ir iš jos“.

Situacijos mokykloje gerinimo būdai. Po to kai jaunuoliai įvardijo pagrindines su
mokykla susijusias problemas, jie pateikė savo įsivaizdavimus, ką jie darytų esamai situacijai
pakeisti ir problemoms mokykloje spręsti, jei užimtų Švietimo ir mokslo ministro pareigas
(1.1.1.2. lentelė).
1.1.1.2. lentelė. Situacijos mokykloje gerinimo būdai (N=600)
Atsakymas

Proc.

Pavyzdžiai
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„Įvesčiau griežtesnę tvarką“, „sugriežtinčiau mokyklos
taisykles“, „įvesti bendras elgesio, draudžiamų daiktų ir kt.
taisykles“.

Gerintų maitinimą

16,5

„Susirūpinčiau vaikų maitinimu“, „gerinčiau maisto kokybę
mokykloje“.

Mažintų krūvį

12,9

„Mažinčiau krūvius“, „mažinčiau mokslo krūvį“.

Neformalaus ugdymo
daugiau

11,2

„Sudaryčiau sąlygas moksleivių saviraiškai“, „kuo įvairesne
popamokine veikla“.

Didintų mokyklos
finansavimą

8,2

„Daugiau pinigų mokyklai“, „skirčiau pinigų“.

Užtikrintų mokykloje
tvarką

Vykdytų patyčių
prevenciją

7,8

Klaustų mokinių

6,6

Šviestų mokinius

4,3

Spręstų mokiniųmokytojų tarpusavio
santykių problemas
Spręstų susisiekimo
problemas

4,1
1,3

„Padaryčiau daugiau prevencinių veiklų, skirtų patyčioms“,
„prevencija patyčių atžvilgiu“, „mokiniams turėtų būti
rengiamos paskaitos apie tarpusavio bendravimo normas“.
„Padaryčiau apklausą, ko trūksta mūsų mokyklai“, „daugiau
bendraučiau su mokiniais, siekdamas išsiaiškinti jiems
aktualias problemas ir tarčiausi dėl tų problemų sprendimo“.
„Apšviečiau mokinius kokios problemos yra Lietuvos
mokyklose ir kokios tragiškos kartais būna pasekmės“,
„surengčiau paskaitas mokiniams apie mokytojo gerbimą“.
„Mokytojus į pensiją išleisčiau“, „patikrinčiau ar mokytojas
sugeba mokiniams suprantamai išaiškinti pamokos temą“,
„kad mokytojai būtų draugiškesni“.
„Pagausinčiau autobusų maršrutus“, „skirčiau daugiau lėšų
pavežėjimui“.

1.1.2. Lyginimas pagal amžių
Šiame poskyryje yra pateikiami visų mokyklos rodiklių lyginimai pagal jaunimo
amžiaus grupes. Mokinių grupėje buvo 53,3 proc. 17-19 metų ir 45,8 proc. 14-16 metų jaunuolių
(1.1.2.1. paveikslas).
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Įvykių kontrolės ir gebėjimo įveikti problemas rodiklis. Statistiškai reikšmingų
skirtumų mokinių amžiaus grupėse pagal įvykių kontrolės ir gebėjimo įveikti problemas
mokykloje rodiklį nenustatyta.
Mokyklos saugumo rodiklis. Stebimi skirtumai pagal dvi amžiaus grupes lyginant
mokyklos saugumo rodiklį (1.1.2.2. paveikslas). Tokia pat dalis jaunuolių abiejose amžiaus
grupėse mokosi mokykloje, kurioje mokytis pavojinga (1 proc.). Daugiau 14-16 metų amžiaus
jaunuolių mokosi mokykloje, kurioje yra nedidelė rizika (skirtumas 3,6 proc.), o daugiau 17-19
metų amžiaus jaunuolių mokosi didėlės rizikos mokykloje (skirtumas 0,3 proc.) ir mokykloje,
kurioje aplinka yra saugi (skirtumas 3,3 proc.). Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai
p=0,000.

Lankomumo problemų rodiklis. Stebimi skirtumai pagal dvi amžiaus grupes lyginant
mokyklos lankomumo rodiklį (1.1.2.3. paveikslas). Daugiau 14-16 metų amžiaus jaunuolių neturi
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lankomumo problemos (skirtumas 4,8 proc.), o daugiau 17-19 metų jaunuolių yra rizikoje
problemoms susiformuoti (skirtumas 4,1 proc.) ir turi išreikštą mokyklos nelankomumo problemą
(skirtumas 0,7 proc.). Taigi, vyresni jaunuoliai dažniau turi mokyklos lankomumo problemų.
Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai p=0,000.

Pažangumo rodiklis. Stebimi skirtumai pagal dvi amžiaus grupes lyginant pažangumo
rodiklį (1.1.2.4. paveikslas). Lyginant su 14 – 16 metų amžiaus grupės jaunuoliais, didesnės dalies
17-19 metų amžiaus jaunuolių paskutinio semestro pažymių vidurkis buvo 5-6,5 (skirtumas 1,5
proc.), 6,51-7,5 (skirtumas 3 proc.), 7,51-8,5 (skirtumas 1,8 proc.). Didesnės dalies 14-16 metų
amžiaus jaunuolių paskutinio semestro pažymių vidurkis buvo 8,51-10 (skirtumas 6,4 proc.).
Taigi, jaunesnio amžiaus jaunuoliai yra pažangesni. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai
p=0,000.
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Sunkumų nuvykti į mokyklą rodiklis. Statistiškai reikšmingų skirtumų amžiaus grupėse
pagal sunkumų nuvykti į mokyklą rodiklį nenustatyta.
Galimybės naudotis mokyklos patalpomis po pamokų rodiklis. Stebimi skirtumai
pagal dvi amžiaus grupes lyginant mokyklos patalpas, kuriomis galima naudotis ne pamokų metu
(1.1.2.5. paveikslas). Daugiau 14-16 metų amžiaus jaunuolių, lyginant su 17-19 metų amžiaus
jaunuoliais, po pamokų gali naudotis stadionu (skirtumas 10,8 proc., p=0,000) ir klasėmis /
kabinetais ( skirtumas 3,8 proc., p=0,000).
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Domėjimosi būsima profesija rodiklis. Stebimi skirtumai pagal dvi amžiaus grupes
lyginant mokinių domėjimąsi būsima specialybe / profesija (1.1.2.6. paveikslas). Vyresni mokiniai
(17-19 metų) dažniau stipriai domisi ir sąmoningai renkasi specialybę / profesiją (skirtumas 13,8
proc.), o jaunesni mokiniai (14-16 metų) dažniau būsima specialybe / profesija domisi
vidutiniškai (skirtumas 7,5 proc.) ir mažai domisi ir nesąmoningai renkasi (skirtumas 6,2 proc.).
Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai p=0,000.

Aktyvumo mokinių savivaldoje. Stebimi skirtumai pagal dvi amžiaus grupes lyginant
jaunuolių aktyvumo mokinių savivaldoje rodiklį (1.1.2.7. paveikslas). Daugiau 14-16 metų
jaunuolių patenka į aukšto (skirtumas 2 proc.) ir vidutinio (skirtumas 1,4 proc.) aktyvumo mokinių
savivaldoje grupes, daugiau 17-19 metų jaunuolių patenka į žemo (skirtumas 3,3 proc.) aktyvumo
mokinių savivaldoje grupę. Taigi, jaunesnio amžiaus mokiniai mokinių savivaldoje yra aktyvesni,
nei vyresnio amžiaus mokiniai. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai p=0,000.
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1.1.2. Lyginimas pagal lytį
Šiame poskyryje yra pateikiami mokyklos rodiklių pasiskirstymų lyginimai pagal
lytį.
Įvykių kontrolės ir gebėjimo įveikti problemas rodiklis. Stebimi nedideli
skirtumai vaikinų ir merginų grupėse pagal įvykių kontrolės ir gebėjimo įveikti problemas
mokykloje rodiklį: daugiau vaikinų nei merginų (skirtumas 3,3 proc.) patenka į lengvai ir labai
lengvai įvykius kontroliuojančiųjų ir gebančiųjų įveikti problemas mokykloje grupę, daugiau
merginų nei vaikinų patenka į vidutiniškai (skirtumas 0,4 proc.) ir sunkiai (skirtumas 2,9 proc.)
įvykius mokykloje kontroliuojančiųjų grupes (1.1.3.1. paveikslas). Nustatyti skirtumai yra
statistiškai reikšmingi ir patikimumo lygmuo p=0,001. Vaikinai šiek tiek geriau kontroliuoja
įvykius ir geba įveikti problemas mokykloje nei merginos.
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Mokyklos saugumo rodiklis. Stebimi skirtumai vaikinų ir merginų grupėse pagal
mokyklos saugumo rodiklį: daugiau vaikinų nei merginų patenka į mokinių grupes, kuriems
mokykloje yra pavojinga (skirtumas 1 proc.) ir kurie mokykloje patiria didelę riziką (skirtumas 2,6
proc.), tačiau daugiau merginų nei vaikinų grupėse, kur mokykloje yra saugu (skirtumas 3 proc.) ir
rizika nedidelė (skirtumas 0,6 proc.) (1.1.3.2. paveikslas). Nustatyti skirtumai yra statistiškai
reikšmingi ir patikimumo lygmuo p=0,000. Vadinasi, vaikinai mokykloje daugiau patiria įvairių jų
saugumą mažinančių įvykių nei merginos.

Lankomumo problemų rodiklis. Stebimi skirtumai vaikinų ir merginų grupėse pagal
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mokyklos lankomumo problemos rodiklį: daugiau vaikinų nei merginų patenka į grupes mokinių,
kurie turi išreikštą mokyklos nelankymo problemą (skirtumas 0,8 proc.) ir kurie yra rizikoje
mokyklos lankymo problemoms susiformuoti (skirtumas 4,9 proc.), tačiau daugiau merginų nei
vaikinų neturi lankomumo problemos (skirtumas 5,7 proc.) (1.1.3.3. paveikslas). Nustatyti
skirtumai yra statistiškai reikšmingi ir patikimumo lygmuo p=0,000. Vadinasi, vaikinai dažniau
praleidžia pamokas nei merginos, jie yra didesnėje rizikoje iškristi iš mokyklos.

Pažangumo rodiklis. Stebimi skirtumai vaikinų ir merginų grupėse pagal
pažangumo rodiklį: daugiau vaikinų nei merginų patenka į patenkinamo (skirtumas 12,9 proc.) ir
vidutinio (skirtumas 6,6 proc.) pažangumo mokinių grupes ir daugiau merginų nei vaikinų patenka
į gero (skirtumas 3,4 proc.) ir labai gero (skirtumas 16,2 proc.) pažangumo mokinių grupes
(1.1.3.4. paveikslas). Nustatyti skirtumai yra statistiškai reikšmingi ir patikimumo lygmuo
p=0,000. Vadinasi, vaikinai blogiau mokosi nei merginos.
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Sunkumų nuvykti į mokyklą rodiklis. Vienoda merginų ir vaikinų dalis nurodė,
kad turi sunkumų nuvykti į mokyklą, vadinasi lytis šiam rodikliui neturi įtakos.
Galimybės naudoti mokyklos patalpomis po pamokų rodiklis. Skiriasi vaikinų ir
merginų nurodymai, kokiomis mokyklos patalpomis galima naudoti ne pamokų metu. Merginos
dažniau nei vaikinai nurodė, kad ne pamokų gali naudotis aktų sale (skirtumas 7,3 proc.; p=0,000),
kabinetais (skirtumas 9,5 proc.; p=0,000) ir kitomis patalpomis (skirtumas 4,5 proc.; p=0,000), o
vaikinai dažniau nei merginos nurodė, kad ne pamokų metu gali naudotis sporto sale (skirtumas
8,9 proc.; p=0,000) ir stadionu (skirtumas 3,1 proc.; p=0,000) (1.1.3.5. paveikslas).
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Domėjimosi būsima profesija rodiklis. Stebimi skirtumai vaikinų ir merginų
grupėse pagal domėjimosi būsima specialybe / profesija rodiklį: daugiau vaikinų nei merginų
patenka į grupę mokinių, kurie stipriai domisi ir sąmoningai renkasi būsimą specialybę / profesiją
(skirtumas 3 proc.) ir daugiau merginų nei vaikinų patenka į vidutiniškai (skirtumas 2,3 proc.) bei
mažai (skirtumas 0,7 proc.) būsima specialybe / profesija besidominčių mokinių grupes (1.1.3.6.
paveikslas). Nustatyti skirtumai yra statistiškai reikšmingi ir patikimumo lygmuo p=0,003.
Vadinasi, vaikinai daugiau domisi būsima specialybe / profesija ir sąmoningiau ją renkasi nei
merginos.
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Aktyvumo mokinių savivaldoje rodiklis. Stebimi skirtumai vaikinų ir merginų
grupėse pagal aktyvumo mokinių savivaldoje rodiklį: daugiau merginų nei vaikinų patenka į
aukšto (skirtumas 8,9 proc.) aktyvumo mokinių savivaldoje grupę ir daugiau vaikinų nei merginų
patenka į vidutinio (skirtumas 1,4 proc.) bei žemo (skirtumas 7,4 proc.) aktyvumo mokinių
savivaldoje grupes (1.1.3.7. paveikslas). Nustatyti skirtumai yra statistiškai reikšmingi ir
patikimumo lygmuo p=0,000. Vadinasi, merginos yra aktyvesnės mokinių savivaldos veiklose
mokykloje nei vaikinai.

1.1.4. Lyginimas pagal gyvenamąją vietovę
Šiame poskyryje yra pateikiami mokyklos rodiklių pasiskirstymų lyginimai pagal
gyvenamąją vietovę.
Įvykių kontrolės ir gebėjimo įveikti problemas rodiklis. Stebimi nedideli
skirtumai miesto ir kaimo jaunuolių grupėse pagal įvykių kontrolės ir gebėjimo įveikti problemas
mokykloje rodiklį: daugiau miesto nei kaimo jaunuolių (skirtumas 0,5 proc.) patenka į vidutiniškai
įvykius kontroliuojančiųjų ir gebančiųjų įveikti problemas mokykloje grupę ir daugiau kaimo nei
miesto jaunuolių (skirtumas 0,5 proc.) patenka į sunkiai įvykius mokykloje kontroliuojančiųjų
grupes (1.1.4.1. paveikslas). Nustatyti skirtumai yra statistiškai reikšmingi ir patikimumo lygmuo
p=0,005.
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Mokyklos saugumo rodiklis. Stebimi skirtumai miesto ir kaimo mokinių grupėse pagal
mokyklos saugumo rodiklį (1.4.1.2. paveikslas). Daugiau kaimo nei miesto mokinių patenka į
grupes, kur mokiniams mokykloje yra pavojinga (skirtumas 0,5 proc.), patiria didelę riziką
(skirtumas 0,6 proc.) bei kur yra nedidelė rizika (skirtumas 0,9 proc.), tačiau daugiau miesto nei
kaimo mokinių ura grupėje, kur mokykloje yra saugu (skirtumas 2 proc.). Nustatyti skirtumai yra
statistiškai reikšmingi ir patikimumo lygmuo p=0,001. Vadinasi, kaime mokiniai mokykloje
daugiau patiria įvairių jų saugumą mažinančių įvykių nei mieste.
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Mokyklos lankomumo rodiklis. Statistiškai reikšmingų skirtumų miesto ir kaimo
mokinių grupėse pagal mokyklos lankomumo rodiklį nenustatyta.
Pažangumo rodiklis. Stebimi skirtumai miesto ir kaimo mokinių grupėse pagal
pažangumo rodiklį (1.1.4.3. paveikslas). Daugiau kaimo nei miesto mokinių patenka į
patenkinamo (skirtumas 5,2 proc.) bei vidutinio (skirtumas 0,7 proc.) pažangumo mokinių grupes
ir daugiau miesto nei kaimo mokinių patenka į gero (skirtumas 0,4 proc.) bei labai gero (skirtumas
5,5 proc.) pažangumo mokinių grupes (1.1.4.2. paveikslas). Nustatyti skirtumai yra statistiškai
reikšmingi ir patikimumo lygmuo p=0,005. Vadinasi, kaimo mokiniai mokosi blogiau nei miesto.

Sunkumų nuvykti į mokyklą rodiklis. Dažniau kaimo vietovėse gyvenantys
mokiniai turi sunkumų nuvykti į mokyklą nei mieste gyvenantys (1.1.4.4. paveikslas), skirtumai
yra statistiškai reikšmingi ir patikimumo lygmuo p=0,000.
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Galimybės naudotis mokyklos patalpomis po pamokų rodiklis. Skiriasi miesto ir
kaimo mokinių nurodymai, kokiomis mokyklos patalpomis galima naudoti ne pamokų metu
(1.1.4.5. paveikslas). Miesto dažniau nei kaimo mokiniai nurodė, kad ne pamokų gali naudotis
aktų sale (skirtumas 3,8 proc.; p=0,000), kabinetais (skirtumas 3,2 proc.; p=0,000) ir kitomis
patalpomis (skirtumas 1,7 proc.; p=0,026), o kaimo mokiniai dažniau nei miesto nurodė, kad ne
pamokų metu gali naudotis sporto sale (skirtumas 2,4 proc.; p=0,008) ir stadionu (skirtumas 3
proc.; p=0,001).

Domėjimosi būsima profesija rodiklis. Stebimi nedideli skirtumai miesto ir kaimo
mokinių grupėse pagal domėjimosi būsima specialybe / profesija rodiklį (1.1.4.6. paveikslas).
daugiau kaimo nei miesto mokinių patenka į grupę mokinių, kurie stipriai domisi ir sąmoningai
renkasi būsimą specialybę / profesiją (skirtumas 1,3 proc.) ir daugiau miesto nei kaimo mokinių
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patenka į vidutiniškai (skirtumas 0,5 proc.) bei mažai (skirtumas 0,8 proc.) būsima specialybe /
profesija besidominčių mokinių grupes. Nustatyti skirtumai yra statistiškai reikšmingi ir
patikimumo lygmuo p=0,005. Vadinasi, kaimo mokiniai daugiau domisi būsima specialybe /
profesija ir sąmoningiau ją renkasi nei miesto.

Aktyvumo mokinių savivaldoje rodiklis. Stebimi skirtumai miesto ir kaimo
mokinių grupėse pagal aktyvumo mokinių savivaldoje rodiklį (1.1.4.7. paveikslas). Daugiau
kaimo nei miesto mokinių patenka į aukšto (skirtumas 1,5 proc.) aktyvumo mokinių savivaldoje
grupę ir daugiau miesto nei kaimo mokinių patenka į vidutinio (skirtumas 0,6 proc.) bei žemo
(skirtumas 0,7 proc.) aktyvumo mokinių savivaldoje grupes. Nustatyti skirtumai yra statistiškai
reikšmingi ir patikimumo lygmuo p=0,025. Vadinasi, kaimo mokiniai yra aktyvesni mokinių
savivaldos veiklose mokykloje nei miesto.
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1.2. Studijos
1.2.1. Bendras aprašymas
Ši rodiklių grupė skirta aukštųjų mokyklų ir universitetų studentams. Šią grupę
sudaro tokie rodikliai: įvykių kontrolės ir gebėjimo įveikti problemas aukštojoje mokykloje,
studijų pasirinkimo sąmoningumo, aukštosios mokyklos pasirinkimo motyvų, dirbančių studentų,
darbo ir studijų derinimo, darbo ir studijų derinimo problemų lygio, ketinimų tęsti studijas ir
aktyvumo studentų savivaldoje.
Tyrime dalyvavo 4263 (17,9 proc. visos imties) aukštųjų mokyklų studentai,
rodikliai apie studijas ir studijų pasirinkimą skaičiuojami tiktai jiems.
Įvykių kontrolės ir gebėjimo įveikti problemas rodiklis – tai suminis rodiklis,
matuojamas 8 indikatoriais apie pasitenkinimą aukštąja mokykla, gebėjimą kontroliuoti įvykius ir
įveikti kylančius sunkumus, kurie rodo, kad tiriamasis įveikia jam kylančius iššūkius. Įvykių
kontrolės ir gebėjimo spręsti problemas rodiklio reikšmės kinta nuo 8 iki 24, kur 24 reiškia silpnai,
o 8 - stipriai išreikštą gebėjimą kontroliuoti įvykius ir spręsti problemas aukštojoje mokykloje.
Pagal rodiklio reikšmes mokiniai suskirstomi į tris grupes: lengvai ir labai lengvai kontroliuoja
įvykius ir geba spręsti problemas (nuo 8 iki 13), vidutiniškai (nuo 14 iki 18) sunkiai (nuo 20 iki
24) įveikia sunkumus ir sprendžia problemas aukštojoje mokykloje (1.2.1.1. paveikslas).

Daugumai (71,8 proc.) studentų lengvai ir labai lengvai sekasi įveikti problemas ir
kontroliuoti įvykius aukštojoje mokykloje, trečdaliui (22,4 proc.) – vidutiniškai ir tiktai 3,2 proc.
tai sekasi atlikti sunkiai.
Studijų pasirinkimo sąmoningumo rodiklis – tai suminis rodiklis, matuojamas 6
indikatoriais apie buvusį dabartinių studentų domėjimąsi būsimomis studijomis / studijų
programomis ir veiksmus leidusius jas sąmoningai pasirinkti, jis atspindi sąmoningumą,
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nuoseklumą, pastangas renkantis studijų programą ir universitetą. Studijų pasirinkimo
sąmoningumo rodiklio reikšmės kinta nuo 6 iki 24. Kur 6 reiškia nesidomėjimą būsimomis
studijomis, o 24 – aktyvų domėjimąsi studijų programomis ir universitetų galimybėmis,
sąmoningą, argumentuotą rinkimąsi, vadinasi, kuo didesnė rodiklio reikšmė tuo buvo didesnis
domėjimasis ir sąmoningesnis studijų pasirinkimas. Rodiklio reikšmes galima suskirstyti į grupes:
stipriai domėjosi būsimomis studijomis ir sąmoningai jas renkasi (nuo 18 iki 24), vidutiniškai (nuo
13 iki 18) ir mažai (nuo 6 iki 12) domisi ir nesąmoningai renkasi (1.2.1.2. paveikslas).

Dauguma (65,9 proc.) vidutiniškai domėjosi būsimomis studijomis, penktadalis (22,4
proc.) studentų mažai domėjosi ir nesąmoningai rinkosi savo būsimas studijas, o dešimtadalis
(10,2 proc.) – jomis domėjosi stipriai ir sąmoningai rinkosi.
Aukštosios mokyklos pasirinkimo motyvai – du motyvai, pasirinkimas aukštosios
mokyklos, kurioje lengva studijuoti (1.2.1.3. paveikslą) ir kuri turi aukštesnį prestižą visuomenėje
(1.2.1.4. paveikslą), matuojami ranginėmis skalėmis nuo „visiškai sutinku“ iki „visiškai
nesutinku“.
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Beveik 30 proc. studentų buvo linkę sutikti, kad rinkosi aukštąją mokyklą, kurioje
lengva studijuoti. Nustatytas stiprus ryšys (r=0,518, p=0,000) tarp studijų pasirinkimo
sąmoningumo rodiklio, kuris taip pat rodo domėjimosi būsimomis studijomis intensyvumą, ir
aukštosios mokyklos pasirinkimo pagal studijų lengvumą motyvo, t.y., kuo aukštesnis
sąmoningumo renkantis studijas rodiklis, tuo labiau studentai buvo linkę sutikti su šiuo motyvu.

Dar didesnė dalis studentų (40 proc.) buvo linkę sutikti, kad aukštąją mokyklą
rinkosi pagal prestižą visuomenėje. Nustatytas ryšys (r=0,359 p=0,018) tarp studijų pasirinkimo
sąmoningumo rodiklio ir aukštosios mokyklos pasirinkimo pagal jos prestižą motyvo, t.y., kuo
aukštesnis sąmoningumo renkantis studijas rodiklis, tuo labiau studentai buvo linkę sutikti su šiuo
motyvu.
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Dirbančių studentų rodiklis – procentinė dirbančių studentų dalis studijuojančiųjų
grupėje (1.2.1.5. paveikslas).

Tyrime dalyvavo 1371 dirbantys studentai, jie sudarė 32,2 proc. studijuojančiųjų.
Studijų pasirinkimo sąmoningumo rodiklio vidurkiai statistiškai reikšmingai skyrėsi dirbančių
pagal specialybę ir ne pagal specialybę studentų grupėse (Stjudento t testas, p=0,000).
Darbo ir studijų derinimas – tai rodiklis parodantis dirbančių studentų suvokimą
apie tai, kaip jiems sekasi ar nesiseka derinti darbą ir studijas (1.2.1.6. paveikslą).

Labai maža dalis (2,6 proc.) dirbančių studentų buvo linkę sutikti, kad jiems nesiseka
derinti darbo ir studijų. Dauguma (61 proc.) nurodė, kad jiems gerai sekasi derinti studijas ir
darbą. Sunkumų derinant darbo ir studijų įsipareigojimus patiria 33,6 proc. dirbančių studentų.
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Darbo ir studijų derinimo problemų lygio rodiklis – tai suminis rodiklis matuojamas 6
indikatoriais apie įvairias problemas kylančias derinant darbą ir studijas, kuris leidžia įvertinti
problemų kylančių dėl darbo ir studijų derinimo lygį. Darbo ir studijų derinimo problemų rodiklio
reikšmės kinta nuo 6 iki 18. Kur 6 reiškia darbo ir studijų derinimo problemų nebuvimą, o 18
reiškia stipriai išreikštas darbo ir studijų derinimo problemas, vadinasi, kuo didesnė rodiklio
reikšmė tuo didesnės darbo ir studijų derinimo sukeliamos problemos. Reikšmes galima skirstyti į
grupes: neturi problemų dėl darbo ir studijų derinimo (nuo 6 iki 10), yra rizikoje rimtoms darbo ir
studijų derinimo problemoms susiformuoti (nuo 11 iki 14), turi žymių darbo ir studijų derinimo
problemų (nuo 15 iki 18) (1.2.1.7. paveikslas).

Pagal studijų ir darbo derinimo lygio rodiklį dauguma dirbančių studentų (74,9
proc.) patenka į darbo ir studijų derinimo problemų neturinčiųjų grupę, 21,9 proc. – į rizikos
problemoms susiformuoti ir 3,2 proc. – į žymių problemų turinčiųjų grupes.
Ketinimai tęsti studijas – buvo siekiama išsiaiškinti ar studentai planuoja tęsti
studijas, jei planuoja – tai toje pačioje ar kitoje srityje, ar tai planuojama daryti Lietuvoje, ar
užsienyje (1.2.1.8. paveikslas).
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Kad planuoja tęsti studijas toje pačioje srityje Lietuvoje, buvo linkę sutikti 55,3 proc.
studentų. Studijuojančiųjų, linkusių sutikti, kad planuoja tęsti studijas toje pačioje srityje tačiau ne
Lietuvoje, bet užsienyje, buvo žymiai mažiau – 21,1 proc. Linkusių sutikti, kad ketina tęsti
studijas kitoje srityje Lietuvoje, buvo 26,2 proc. studentų. Ketinančių tęsti studijas kitoje srityje
užsienyje buvo (13,3 proc.) studentų. Ketinimų tęsti studijas lyginimas rodo, kad daugiau studentų
norėtų jas tęsti toje pačioje srityje, kurioje šiuo metu studijuoja, ši tendencija pastebima tiek
ketinimuose toliau studijuoti Lietuvoje, tiek užsienyje. Kita stebima tendencija, kad didesnė dalis
norėtų tęsti studijas Lietuvoje, nei užsienyje ir ši tendencija stebima tiek ketinimuose tęsti studijas
toje pačioje, tiek kitoje srityje. Nustatyta stipri koreliacija (r=0,571, p=0,000) tarp ketinimų tęsti
studijas toje pačioje srityje užsienyje ir kitoje srityje užsienyje, ji rodo, kad pasirinkimai ketinimų
tęsti studijas užsienyje yra susiję, jei nurodė, kad ketina studijuoti užsienyje toje pačioje srityje, tai
tikėtina, kad taip pat nurodė, kad ketina studijuoti užsienyje kitoje srityje.
Aktyvumo studentų savivaldoje rodiklis - tai suminis rodiklis, matuojamas 8
indikatoriais atspindinčiais studentų aktyvumo studentų savivaldoje apraiškas, pvz., dalyvavimas
savivaldos rinkimuose, renginiuose, pareigų turėjimas ir pan. Suminio aktyvumo studentų
savivaldoje rodiklio reikšmės kinta nuo 32 iki 8. Kur 32 reiškia žemą, o 8 reiškia aukštą aktyvumo
studentų savivaldoje lygį, vadinasi, kuo mažesnė rodiklio reikšmė tuo aukštesnis aktyvumo
studentų savivaldoje lygis. Rodiklio reikšmės skirstomos į šias grupes: aktyvumo mokinių
savivaldoje lygis yra žemas (nuo 25 iki 32), vidutinis (nuo 17 iki 24), aukštas (nuo 8 iki 16)
(1.2.1.9. paveikslas).
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Dauguma studentų (57,8 proc.) yra vidutiniškai aktyvūs studentų savivaldos veikloje,
40 proc. studentų aktyvumas savivaldos veiklose labai žemas, ir tiktai 9 proc. studentų aktyvumas
yra aukštas, t.y., jie savivaldoje yra labai aktyvūs turi pareigų, organizuoja veiklas, dažnai
dalyvauja renginiuose, savivaldos rinkimuose. Lyginant mokinių (1.1.1.8. paveikslas) ir studentų
(1.2.1.9. paveikslas) aktyvumą savivaldos veiklose, stebimas aktyvumo mažėjimas, studentų
grupėje yra dvigubai mažesnė (9 proc. lyginant su 22,2 proc.) aukšto aktyvumo asmenų dalis ir
dvigubai didesnė (40 proc. lyginat su 18,5 proc.) pasyviųjų arba žemo aktyvumo asmenų dalis.

1.2.2. Lyginimas pagal amžių
Šiame poskyryje yra pateikiami visų studijų rodiklių lyginimai pagal jaunimo
amžiaus grupes. Studijuojančiųjų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes pavaizduotas 1.2.2.1.
paveiksle. Dauguma (70 proc.) studijuojančiųjų priklauso 19-23 metų amžiaus grupei, 27,6 proc.
– 24-29 metų amžiaus grupei ir 2,1 proc. yra 18 metų.
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Kadangi aštuoniolikmečių studijuojančiųjų buvo labai maža dalis, tai lyginimui
pagal amžiaus grupes jie buvo priskirti prie 19-23 amžiaus grupės, t.y. buvo praplėstos šios
amžiaus grupės ribos, taigi studijų rodikliai yra lyginami 18-23 ir 24-29 metų amžiaus grupėse.
Įvykių kontrolės bei gebėjimo įveikti problemas ir studijų pasirinkimo
sąmoningumo rodikliai. Statistiškai reikšmingų skirtumų 18-23 ir 24-29 metų amžiaus grupėse
pagal įvykių kontrolės ir gebėjimo įveikti problemas aukštojoje mokykloje, taip pat pagal studijų
pasirinkimo sąmoningumo rodiklius nenustatyta.
Dirbančių studentų rodiklis. Stebimi skirtumai 18-23 ir 24-29 metų grupėse pagal
dirbančių studentų rodiklį, 24-29 metų grupėje dirbančių studentų yra 37,9 proc. daugiau nei 1823 metų grupėje (1.2.2.2. paveikslas). Nustatyti skirtumai yra statistiškai reikšmingi ir patikimumo
lygmuo p=0,000. Vadinasi, vyresnio amžiaus studentai dirba dažniau nei jaunesnio.

Darbo ir studijų derinimo subjektyvaus vertinimo rodiklis. Stebimi skirtumai 1823 ir 24-29 metų grupėse pagal darbo ir studijų derinimo subjektyvaus vertinimo rodiklį: daugiau
18-23 nei 24-29 metų dirbančių studentų teigia, kad jiems gerai sekasi suderinti darbą ir studijas
(skirtumas 3,9 proc.) ir daugiau 24-29 nei 18-23 metų dirbančių studentų teigia, kad jiems sunkiai
sekasi derinti darbą ir studijas (skirtumas 4,3 proc.) (1.2.2.3. paveikslas). Nustatyti skirtumai yra
statistiškai reikšmingi ir patikimumo lygmuo p=0,000. Vadinasi, 18-23 metų jaunuoliams, jų pačių
vertinimu, geriau sekasi suderinti darbo ir studijų įsipareigojimus nei 24-29 metų.
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Darbo ir studijų derinimo problemų lygio rodiklis. Statistiškai reikšmingų
skirtumų 18-23 ir 24-29 metų amžiaus grupėse pagal darbo ir studijų derinimo problemų lygio
rodiklį nenustatyta.
Ketinimų tęsti studijas rodiklis. Duomenų analizė atskleidė, kad ne visi ketinimai
tęsti studijas priklauso nuo amžiaus grupės, statistiškai reikšmingi skirtumai tarp 18-23 ir 24-29
metų amžiaus grupių nustatyti tiktai ketinimuose studijas tęsti toje pačioje srityje Lietuvoje ir
užsienyje (1.2.2.1. lentelė). 18-23 dažniau nei 24-29 metų jauni žmonės buvo linkę sutikti, kad
ketina tęsti studijas toje pačioje srityje Lietuvoje: 60,5 proc. 18-24 metų ir 55,1 proc. 24-29 metų
jaunimo. 18-23 dažniau nei 24-29 metų jauni žmonės buvo linkę sutikti, kad ketina tęsti studijas
toje pačioje srityje užsienyje: 22,3 proc. 18-24 metų ir 21,6 proc. 24-29 metų jaunimo.
1.2.2.1. Lentelė. Ketinimų tęsti studijas toje pačioje ar kitoje srityje, Lietuvoje ar užsienyje
lyginimas pagal amžiaus grupes (N=4263)
Ketinimai tęsti
Amžius
Visiškai Sutinku Nesutinku Visiškai
X2
p
studijas
grupės
sutinku
(proc.)
(proc.)
nesutinku
(proc.)
(proc.)
Ketina studijas
tęsti toje pačioje
srityje Lietuvoje
Ketina studijas
tęsti toje pačioje
srityje užsienyje

18 - 23 m.

20,7

39,8

27,3

24 - 29 m.

20,9

34,2

30,8

18 - 23 m.

5,4

16,9

49,2

24 - 29 m.

6,4

15,2

48,3

12,2

17,2

0,008

17,2

0,009

14,1
28,6
30,1
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Ketina studijas
tęsti, tačiau kitoje
srityje Lietuvoje
Ketina studijas
tęsti kitoje srityje
užsienyje

18 - 23 m.

6,6

18,9

47,3

24 - 29 m.

5,8

18,9

46,2

18 - 23 m.

4

9,3

47,3

24 - 29 m.

5,8

9,2

46,8

26,2

7,7

0,257

12,4

0,55

28,1
39,3
38,3

Aktyvumo studentų savivaldoje rodiklis. Stebimi skirtumai 18-23 ir 24-29 metų
studentų amžiaus grupėse pagal aktyvumo studentų savivaldoje rodiklį: daugiau 18-23 nei 24-29
metų studentų patenka į aukšto (skirtumas 0,7 proc.) ir į vidutinio (skirtumas 4,2 proc.) aktyvumo
studentų savivaldoje grupes, o žemo aktyvumo savivaldoje grupėje yra daugiau 24-29 nei 14-23
metų studentų (skirtumas 4,8 proc.) (1.2.2.4. paveikslas). Nustatyti skirtumai yra statistiškai
reikšmingi ir patikimumo lygmuo p=0,003. Vadinasi, jaunesni studentai yra aktyvesni studentų
savivaldos veiklose nei vyresni.

1.2.3. Lyginimas pagal lytį
Šiame poskyryje yra pateikiami visų studijų rodiklių lyginimai pagal lytį.
Įvykių kontrolės ir gebėjimo įveikti problemas aukštojoje mokykloje rodiklis.
Stebimi nedideli skirtumai vyrų ir moterų grupėse pagal įvykių kontrolės ir gebėjimo įveikti
problemas aukštojoje mokykloje rodiklį: daugiau moterų nei vyrų patenka į lengvai ir labai
lengvai (skirtumas 8,1 proc.) įvykius kontroliuojančiųjų ir gebančiųjų įveikti problemas
aukštojoje mokykloje grupę, daugiau vyrų nei moterų patenka į vidutiniškai (skirtumas 5,8 proc.)
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ir sunkiai (skirtumas 2,3 proc.) įvykius aukštojoje mokykloje kontroliuojančiųjų grupes (1.2.3.1.
paveikslas). Nustatyti skirtumai yra statistiškai reikšmingi ir patikimumo lygmuo p=0,000.
Studentės geriau kontroliuoja įvykius ir geba įveikti problemas aukštojoje mokykloje nei
studentai. Mokykloje nors ir nežymiai, bet kontroliuoti įvykius ir įveikti problemas geriau sekasi
mokinėms (1.1.3.1. paveikslas).

Studijų pasirinkimo sąmoningumo rodiklis. Statistiškai reikšmingų skirtumų vyrų
ir moterų grupėse pagal studijų pasirinkimo sąmoningumo rodiklį nenustatyta.
Dirbančių studentų rodiklis. Dirbančių studentų rodiklis vyrų ir moterų grupėse
nesiskiria.
Darbo ir studijų derinimo subjektyvaus vertinimo rodiklis. Stebimi skirtumai
vyrų ir moterų grupėse pagal darbo ir studijų derinimo subjektyvaus vertinimo rodiklį: daugiau
dirbančių moterų nei vyrų teigia, kad joms gerai sekasi suderinti darbą ir studijas (skirtumas 5,4
proc.) ir daugiau vyrų nei moterų teigia, kad jiems sunkiai sekasi derinti darbą ir studijas
(skirtumas 8,1 proc.) (1.2.3.2. paveikslas). Nustatyti skirtumai yra statistiškai reikšmingi ir
patikimumo lygmuo p=0,012. Vadinasi, moterims, jų pačių vertinimu, geriau sekasi suderinti
darbo ir studijų įsipareigojimus nei vyrams.
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Darbo ir studijų derinimo problemų lygio rodiklis. Stebimi skirtumai vyrų ir
moterų grupėse pagal darbo ir studijų derinimo problemų lygio rodiklį: daugiau dirbančių moterų
nei vyrų patenka į grupę studentų, turinčių žymių darbo ir studijų derinimo problemų (skirtumas
5,4 proc.), ir daugiau vyrų nei moterų patenka į rizikoje esančių problemai susiformuoti
(skirtumas 0,6 proc.) bei darbo ir studijų derinimo problemų neturinčių grupes (skirtumas 2 proc.)
(1.2.3.3 paveikslas). Nustatyti skirtumai yra statistiškai reikšmingi ir patikimumo lygmuo
p=0,021. Vadinasi, moterys dažniau nurodė susiduriančios su įvairiais darbo ir studijų sunkumais
nei vyrai.
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Ketinimų tęsti studijas rodiklis. Duomenų analizė atskleidė, kad ne visi ketinimai
tęsti studijas buvo susiję su lytimi, statistiškai reikšmingi skirtumai tarp vyrų ir moterų grupių
nustatyti tiktai ketinimuose studijas tęsti kitoje srityje Lietuvoje (1.2.3.1. lentelė). Moterys dažniau
nei vyrai buvo linkę sutikti, kad ketina tęsti studijas kitoje srityje Lietuvoje: 31 proc. moterų ir 24
proc. vyrų.
1.2.3.1. Lentelė. Ketinimų tęsti studijas toje pačioje ar kitoje srityje, Lietuvoje ar užsienyje
lyginimas pagal lytį (N=4263)
Ketinimai tęsti
Lytis
Visiškai Sutinku Nesutinku Visiškai
X2
p
studijas
sutinku (proc.) (proc.)
nesutinku
(proc.)
(proc.)
Ketina studijas tęsti
toje pačioje srityje
Lietuvoje
Ketina studijas tęsti
toje pačioje srityje
užsienyje
Ketina studijas tęsti,
tačiau kitoje srityje
Lietuvoje
Ketina studijas tęsti
kitoje srityje užsienyje

Vyras

18,5

39,2

28,9

12,4

Moteris
Vyras

21,3
5,7

38,5
16,8

28,1
49,1

12,2
28,4

1,9

0,575

Moteris
Vyras

5,9
5,5

16,7
18,5

49,5
48,5

27,9
27,5

0,2

0,976

Moteris
Vyras
Moteris

7,9
4,2
4,9

23,1
10
9,2

44,7
47
48,3

24,3
38,7
37,6

25,4

0,000

2,6

0,459

Aktyvumo studentų savivaldoje rodiklis. Stebimi skirtumai vyrų ir moterų
grupėse pagal aktyvumo studentų savivaldoje rodiklį: daugiau moterų nei vyrų patenka į aukšto
(skirtumas 0,8 proc.) bei vidutinio (skirtumas 6,4 proc.) aktyvumo studentų savivaldoje grupes ir
daugiau vyrų nei moterų patenka į žemo (skirtumas 7,2 proc.) aktyvumo studentų savivaldoje
grupę (1.2.3.7. paveikslas). Nustatyti skirtumai yra statistiškai reikšmingi, nes patikimumo
lygmuo p=0,000. Vadinasi, moterys yra aktyvesnės studentų savivaldos veiklose mokykloje nei
vyrai. Ta pati tendencija buvo stebima ir pagal aktyvumo mokinių savivaldoje rodiklį (1.1.3.7.
paveikslas).
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1.2.4. Lyginimas pagal gyvenamąją vietovę
Šiame poskyryje yra pateikiami studijų rodiklių pasiskirstymų lyginimai pagal
gyvenamąją vietovę.
Įvykių kontrolės ir gebėjimo įveikti problemas aukštojoje mokykloje rodiklis.
Stebimi skirtumai miesto ir kaimo studentų grupėse pagal įvykių kontrolės ir gebėjimo įveikti
problemas aukštojoje mokykloje rodiklį: daugiau miesto nei kaimo jaunuolių patenka į lengvai ir
labai lengvai (skirtumas 4,2 proc.) įvykius kontroliuojančiųjų ir gebančiųjų įveikti problemas
aukštojoje mokykloje grupę, tačiau daugiau kaimo nei miesto jaunimo patenka į vidutiniškai
(skirtumas 2,8 proc.)
ir sunkiai (skirtumas 1,3 proc.)
įvykius aukštojoje mokykloje
kontroliuojančiųjų grupes (1.2.4.1. paveikslas). Nustatyti skirtumai yra statistiškai reikšmingi, kai
patikimumo lygmuo p=0,000. Vadinasi, miesto jaunimas geriau kontroliuoja įvykius ir geba
įveikti problemas aukštojoje mokykloje nei kaimo. Ta pati tendencija yra pastebėta miesto kaimo
mokyklinio amžiaus jaunimo.
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Studijų pasirinkimo sąmoningumo rodiklis. Statistiškai reikšmingų skirtumų
miesto ir kaimo studentų grupėse pagal studijų pasirinkimo sąmoningumo rodiklį nenustatyta.
Dirbančių studentų rodiklis. Dirbančių studentų rodiklis miesto ir kaimo jaunuolių
grupėse skiriasi vos 0,7 proc., kaimo jaunuolių naudai, tačiau šis skirtumas nėra statistiškai
reikšmingas, patikimumo lygmuo p=0,932 (N=2463).
Darbo ir studijų derinimo sunkumų subjektyvaus vertinimo bei darbo ir studijų
derinimo problemų lygio rodikliai. Statistiškai reikšmingų skirtumų miesto ir kaimo studentų
grupėse pagal darbo ir studijų derinimo sunkumų subjektyvaus vertinimo bei darbo ir studijų
derinimo problemų lygio rodiklius nenustatyta.
Ketinimų tęsti studijas rodiklis. Duomenų analizė atskleidė, kad ketinimai tęsti
studijas nėra susiję su gyvenamąją vietove, statistiškai reikšmingų skirtumų kaimo ir miesto
studentų grupėse pagal ketinimus tęsti studijas toje ar kitoje srityse, Lietuvoje ar užsienyje
nenustatyta.
Aktyvumo studentų savivaldoje rodiklis. Stebimi skirtumai miesto ir kaimo
studentų grupėse pagal aktyvumo studentų savivaldoje rodiklį: daugiau kaimo nei miesto studentų
patenka į aukšto (skirtumas 0,3 proc.) bei į vidutinio (skirtumas 5,4 proc.) aktyvumo studentų
savivaldoje grupes ir daugiau kaimo nei miesto studentų patenka į žemo (skirtumas 5,6 proc.)
aktyvumo studentų savivaldoje grupes (1.2.4.2. paveikslas). Nustatyti skirtumai yra statistiškai
reikšmingi ir patikimumo lygmuo p=0,003. Vadinasi, studentai iš miesto yra aktyvesni studentų
savivaldos veiklose aukštojoje mokykloje nei iš kaimo. Pagal aktyvumo mokykloje rodiklį
(1.1.4.6. paveikslas) buvo atvirkščiai, didesnį aktyvumą rodė kaimo mokiniai.

51

52

1.3. Darbas
1.3.1. Bendras aprašymas
Jaunuoliai, gavę tėvų / globėjų, mokyklos ir gydytojų sutikimą, gali pradėti dirbti nuo 14
metų, todėl darbo ir užimtumo sritis šiame tarpsnyje taip pat yra svarbi, nes ji užtikrina sėkmingą
perėjimą į savarankišką gyvenimą. Darbo srities rodiklius galima išskirti į dvi grupes. Pirmoji
skirta dirbantiems, o antroji nestudijuojantiems ir neturintiems darbo. Dirbantiesiems skirti
rodikliai: ar dirba pagal specialybę, o jei nedirba, tai kodėl; kaip pasirinko profesiją; kaip mano,
kokie veiksniai padeda įsidarbinti; koks įvykių kontrolės ir gebėjimo įveikti problemas rodiklis;
kaip vertina darbdavio sudaromas sąlygas kelti kvalifikaciją; kokų turi ketinimų keisti darbą ir
mokytis; kokios ketinimų keisti darbo vietą priežastys; kokios būtų darbo paieškos kitame mieste
ar užsienyje priežastys. Antroji rodiklių grupė skirta nestudijuojantiems ir neturintiems darbo: kiek
laiko nedirba, kodėl nedirba, kiek laiko nedirba, kiek laiko dirbo paskutinėje darbovietėje, kaip
ieškojo darbo, kokį darbą sutiktų dirbti Lietuvoje ir kokį – užsienyje.
Dirbančiųjų darbo srities rodikliai. Tyrime dalyvavo 7565 (32 proc. visos imties)
dirbantys jauni žmonės. 1.3.1.1. paveiksle pateikti duomenys apie dirbančiųjų užimtumo pobūdį.

Dauguma (84,9 proc.) dirbančių jaunų žmonių yra samdomi darbuotojai; 6,6 proc. –
užsiima individualia veikla su individualios veiklos arba verslo pažymėjimu; 6,9 proc. nurodė, kad
turi savo verslą ir tiktai 3,5 proc. turi verslą ir iš jo išgyvena, nes nėra kitų samdomas (1.3.1.1.
paveikslas). Vadinasi, verslių jaunų žmonių, kurie iš verslo išlaikytų save ir dar samdytų kitus
žmones yra vos dešimtadalis – 10,1 proc.

53

Dauguma (70,5 proc.) dirbančiųjų dirbo pilną darbo dieną; 14,4 proc. – nepilną
darbo dieną; 9,6 proc. – dirbo keliose darbovietėse arba papildomai uždarbiavo; 1,8 proc. – dirbo
atsitiktinius darbus; o 2,5 proc. – pripažino, kad dirba neoficialiai, vadinasi, nelegaliai (1.3.1.2.
paveikslas).
Darbo stažas – minimalus dirbančiųjų darbo stažas buvo 0,1, o maksimalus – 14
metų, darbo stažo vidurkis – 3,69 metų (standartinis nuokrypis – 2,45).
Darbas pagal specialybę – tai rodiklis parodantis, kokia dalis dirbančiųjų, dirba
pagal studijuojamą arba baigtą studijų kryptį ar įgytą profesiją / specialybę (1.3.1.3. paveikslas).
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Dirbančio jaunimo grupėje buvo tik 44,5 proc. jaunuolių, kurie dirbo pagal įgytą
arba studijuojamą specialybę, 8,3 proc. neturėjo jokios specialybės. Vadinasi, tiktai pusė turinčių
išsilavinimą, dirbančiųjų dirba srityje, kurią studijavo. Nustatyti statistiškai reikšmingi domėjimosi
būsima profesija rodiklio vidurkių skirtumai dirbančiųjų pagal ir ne pagal specialybę grupėse
(Stjudento t testas, p=0,000). Dirbantys pagal įgytą specialybę ar išsilavinimą labiau domėjosi
būsima specialybe.
Darbo ne pagal įgytą specialybę priežastys – dirbančiųjų buvo prašoma nurodyti,
kodėl jie dirba ne pagal įgytą profesiją ar specialybę, pasirinkti buvo galima iš keturių įvardytų
priežasčių, taip pat palikta galimybė nurodyti savo priežastį (1.3.1.4. paveikslą).

Dažniausiai dirbantys ne pagal įgytą specialybę, nurodė, kad negalėjo rasti darbo
pagal specialybę (37,2 proc.), 18,1 proc. nurodė, kad dar studijuodami pradėjo dirbti ne pagal
specialybę, 12.2 proc. – darbas pagal įgytą specialybę būtų mažiau apmokamas, 6,2 proc. – darbas
pagal įgytą specialybę nėra įdomus, o 22,3 proc. nurodė, kad neturi specialybės. Nurodžiusiųjų,
kad neturi jokios specialybės dalis darbo ne pagal įgytą specialybę ir darbo ne pagal įgytą
specialybę priežasčių rodikliuose skiriasi (skirtumas 14 proc.).
Dirbančiųjų sąmoningumo renkantis profesiją / specialybę rodiklis – tai suminis
rodiklis, matuojamas 6 indikatoriais apie domėjimąsi būsima profesija arba specialybe ir veiksmus
leidusius ją pasirinkti bei geriau jai pasirengti, jis atspindi sąmoningumą, nuoseklumą, pastangas
renkantis profesiją / specialybę. Sąmoningumo renkantis profesiją / specialybę rodiklio reikšmės
kinta nuo 6 iki 24. Kur 6 reiškia nesidomėjimą būsima profesija ir sąmoningumo trūkumą, o 24
reiškia aktyvų domėjimąsi būsima profesija ir sąmoningą rengimąsi jai, vadinasi, kuo didesnė
rodiklio reikšmė tuo didesnis domėjimasis ir sąmoningesnis buvo profesijos / specialybės
pasirinkimas. Rodiklio reikšmes galima suskirstyti į grupes: stipriai domėjosi būsima profesija ir
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sąmoningai ją rinkosi (nuo 18 iki 24), vidutiniškai (nuo 12 iki 17) ir mažai (nuo 6 iki 11) domėjosi
ir nesąmoningai rinkosi. Šiuo rodikliu buvo siekiama sužinoti, kiek sąmoningai savo būsimą
profesiją ar specialybę kažkada rinkosi šiuo metu jau dirbantys jauni žmonės (1.3.1.5. paveikslas).

Ketvirtadalis (26,6 proc.) dirbančių tiriamųjų sąmoningai rinkosi būsimą profesiją ar
specialybę, domėjosi jai keliamais reikalavimais, įsidarbinimo galimybėmis, konsultavosi su
tėvais ir mokytojais ir pan., 58,2 proc. – vidutiniškai, o 13,8 proc. dirbančiųjų būsima profesija
domėjosi labai mažai ir nesąmoningai ją rinkosi.
Įsidarbinimą lemiantys veiksniai – dirbantieji buvo prašomi įvertinti keturis
veiksnius, turėjusius įtakos jų įsidarbinimui (1.3.1.6. paveikslas).
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Didesnė dalis (60,8 proc.) dirbančių tiriamųjų buvo linkę sutikti, kad didžiausią įtaką
įsidarbinant turėjo asmeninės pažintys, šiek tiek daugiau nei pusė dirbančiųjų (52,3 proc.) buvo
linkę sutikti, kad įsidarbinimui turėjo įtakos įgytas išsilavinimas, panaši dalis dirbančiųjų iš tikrųjų
dirbo pagal įgytą išsilavinimą ar kvalifikaciją (duomenys 1.3.1.3 paveiksle). Kad įsidarbinimui
turėjo įtakos ankstesnė darbo patirtis, buvo linkę sutikti 56,1 proc. dirbančiųjų. Užsienio kalbos
mokėjimas, dirbančiųjų nuomone, buvo mažiau reikšmingas įsidarbinimui, su šio veiksnio įtaka
buvo linkę sutikti 34,3 proc. dirbančių tiriamųjų.
Įvykių kontrolės ir gebėjimo įveikti problemas rodiklis – tai suminis rodiklis,
matuojamas 8 indikatoriais apie pasitenkinimą darbu, gebėjimą kontroliuoti įvykius ir įveikti
kylančius sunkumus darbe, kurie rodo, kad tiriamasis įveikia jam kylančius iššūkius. Įvykių
kontrolės ir gebėjimo spręsti problemas rodiklio reikšmės kinta nuo 8 iki 24, kur 24 reiškia silpnai,
o 8 – stipriai išreikštą gebėjimą kontroliuoti įvykius ir spręsti problemas darbe. Pagal rodiklio
reikšmes dirbantieji suskirstomi į tris grupes: lengvai ir labai lengvai kontroliuoja įvykius ir geba
spręsti problemas (nuo 8 iki 13), vidutiniškai (nuo 14 iki 19) sunkiai (nuo 20 iki 24) įveikia
sunkumus ir sprendžia problemas darbe (1.3.1.7. paveikslas).

Dauguma (77,3 proc.) dirbančiųjų vidutiniškai lengvai sekasi kontroliuoti įvykius ir
įveikti darbe kylančias problemas, 15,5 proc. – tai lengvai ir labai lengvai sekasi daryti ir tik 5,3
proc. – sunkiai.
Darbdavio sudaromos sąlygos mokytis / kelti kvalifikaciją – dirbančiųjų buvo
klausiama, ar darbdaviai sudaro sąlygas mokytis bei kelti kvalifikaciją, ar darbdaviai pilnai arba iš
dalies apmoka studijas arba kvalifikacijos kėlimo kursus, ar darbdaviai išleidžia studijuoti / kelti
kvalifikaciją, tačiau darbuotojai turi pasiimti nemokamas atostogas (1.3.1.8. paveikslas).
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Dauguma (63,6 proc.) dirbančiųjų nurodė, kad darbdaviai sudaro jiems sąlygas
mokytis bei kelti kvalifikaciją, 35,4 proc. nurodė, kad darbdaviai pilnai arba iš dalies apmoka
studijas arba kvalifikacijos kėlimo kursus, o 32,7 proc. nurodė, kad darbdaviai išleidžia studijuoti
arba kelti kvalifikaciją, tačiau darbuotojai turi pasiimti nemokamas atostogas.
Dirbančiųjų ketinimai keisti darbą ir mokytis – dirbantiems jaunuoliams buvo
pateikti keturi teiginiai apie jų ketinimus keisti darbą tame pačiame mieste arba ieškotis darbo
kitame mieste, užsienyje ar mokytis (1.3.1.9. paveikslas).

58

Duomenų analizė atskleidė, kad apie 40 proc. dirbančiųjų turi ketinimų keisti darbą
arba mokytis: 41 proc. ketina keisti darbą tame pačiame mieste, 32,7 proc. darbo ieškotųsi kitame
mieste, 36,4 proc. ketina darbo ieškotis užsienyje, o 41,9 proc. ketina mokytis arba tęsti jau
pradėtas studijas. Skirtingų keitimo ketinimų pasiskirstymai labai panašūs ir tarpusavyje susiję,
nustatyti koreliaciniai ryšiai tarp visų keturių keitimo galimybių, pavyzdžiui, buvo susiję ketinimai
keisti darbą tame pačiame mieste ir ketinimai ieškoti darbo užsienyje (r=0,401; p=0,000) arba
ketinimai ieškoti darbo tame pačiame ir kitame mieste (r=0,483; p=0,000). Vadinasi, tie kurie
galvoja apie darbo keitimą neapsiriboja miestu, kuriame gyvena, yra atviri tiek migracijai šalies
viduje, tiek emigracijai į užsienį.
Ketinimo keisti darbo vietą rodiklis – 40,7 proc. (3076) dirbančiųjų tyrimo metu
turėjo planų keisti turimą darbą (1.3.1.10. paveikslas).
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Ketinimo keisti darbo vietą priežastys – ketinantiems keisti darbo vietą, buvo
pateiktos penkios šių ketinimų priežastys ir prašoma nurodyti iki trijų jiems svarbiausių (1.3.1.11.
paveikslas).

Svarbiausi ketinimų keisti turimą darbą motyvai yra noras daugiau uždirbti (70,4
proc.) ir karjeros perspektyvos (37,9), rečiau minimi – noras rasti įdomesnį darbą (29,7 proc.),
geresnės darbo sąlygos (27,6 proc.) ir noras tobulinti kvalifikaciją (18,2 proc.).
Darbo paieškos kitame mieste (migracijos į kitą miestą) priežastys - ketinantiems
ieškotis darbo kitame mieste, buvo pateiktos penkios migracijos į kitą miestą priežastys ir prašoma
nurodyti iki trijų jiems svarbiausių (1.3.1.12. paveikslas).
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Vyraujanti migracijos į kitą miestą priežastis yra didesnės galimybės pasirinkti darbą
(73,3 proc.) ar susirasti darbą (37,9 proc.), įdomesnio kultūrinio gyvenimo paieškos buvo mažiau
svarbios (22,2 proc.), o šeiminės priežastys ir vaikų priežiūros bei ugdymo sąlygos mažai svarbios,
nors 33,1 proc. dirbančių tiriamųjų turi vaikų.
Darbo paieškos užsienyje (migracijos į užsienį) priežastys – šiuo metu dirbančių,
tačiau planuojančių važiuoti dirbti į užsienį tiriamųjų buvo prašoma nurodyti ne daugiau kaip tris
šių ketinimų priežastis (iš dešimties pateiktų) (1.3.1.13. paveikslas).
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Pagrindinė ir svarbiausia emigracijos į užsienį priežastis ir motyvas yra noras
užsidirbti daugiau pinigų (75,6 proc.), darbo paieškos Lietuvoje sunkumai beveik per pus rečiau
minimi (40,4 proc.). Darbo sąlygos ir karjeros perspektyvos buvo svarbios beveik ketvirtadaliui
(23,3 ir 25,5 proc.), o socialinės garantijos rūpi vos 12,3 proc. ketinančių darbo ieškoti užsienyje
dirbančiųjų. Rečiausiai minimos šeiminės aplinkybės – nurodoma, kad ketina emigruoti, nes
planuoja susituokti su užsieniečiu 1,3 proc., nes draugas / draugė, vyras / žmona yra emigravę 4,4
proc.
Nedirbančiųjų darbo srities rodikliai. Tyrime dalyvavo 1615 (6,8 proc. visos
imties) niekur nedirbantys ir nesimokantys jauni žmonės.
Paskutinio nedarbo trukmės rodiklis – nedirbančių ir nesimokančių tiriamųjų
buvo prašoma pažymėti, kaip ilgai trunka paskutinis nedarbas (1.3.1.14. paveikslas).
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Tik trečdalis (33,6 proc.) nedirbančių ir nesimokančių jaunuolių nedirbo mažiau nei
šešis mėnesius, 24,4 proc. nedirbo nuo 6 mėn. iki 1 metų, 15 proc. – visai neturi darbinės patirties,
o 24,3 proc. – nedirbo ilgiau nei metus.
Darbo paskutinėje darbovietėje trukmės rodiklis – nedirbančių ir nesimokančių
tiriamųjų buvo prašoma nurodyti darbo paskutinėje jų darbovietėje trukmę (1.3.1.15. paveikslas).

Kuo ilgesnis darbo paskutinėje darbovietėje stažas, tuo mažiau toje grupėje nedirbančių
ir nesimokančių, nes didžiausia dalis (34,4 proc.) nedirbančiųjų ir nesimokančiųjų paskutinėje
darbovietėje dirbo nepilnus metus, o mažiausia (3,5 proc.) – ilgiau nei 5 metus, t.y., ilgėjant darbo
stažui, mažėja šiai grupei priklausančių jaunuolių dalis. Taigi stebima bendra tendencija, kad kuo
ilgiau jauni žmonės išsilaiko darbe, tuo mažesnė tikimybė, kad jie taps bedarbiais.
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Nedarbo priežastys – nedirbančių ir nesimokančių tiriamųjų buvo prašoma nurodyti
nedarbo priežastis, prašoma pasirinkti vieną iš penkių pateiktų (1.3.1.16. paveikslas).

Net 16, 2 proc. nedirbančiųjų ir nesimokančiųjų nurodė, kad yra vaiko priežiūros
atostogose. 28 proc. nurodė, kad neranda jokio darbo, dar 27 proc. – neranda juos tenkinančio
darbo, o 18,5 proc. – neranda darbo už juos tenkinantį atlyginimą.
Darbo paieškos būdai – nedirbančiųjų ir nesimokančiųjų buvo prašoma nurodyti,
kokiais būdais jie ieško darbo, jiems buvo pateikti septyni darbo paieškos būdai, leidžiant
pasirinkti visus jiems tinkančius atsakymus (1.3.1.17. paveikslas).

Nedirbantis ir nesimokantis jaunimas darbo ieško įvairiais būdais, dažniausiai ne
vienu, o keletu iš karto. Dažniausiai darbo ieškoma per darbo biržą (53,1 proc.), draugus bei
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pažįstamus (52,3 proc.), per darbo skelbimus internete (44,6 proc.) ir laikraštyje (37,2 proc.).
Tačiau retas jaunas bedarbis (3,5 proc.) naudojasi jaunimo darbo centro paslaugomis, o 14,4 proc.
nedirbančių ir nesimokančių teigia darbo neieškantys.
Darbo, kurį sutiktų dirbti Lietuvoje, nedirbantys ir nesimokantys požymiai –
buvo pateikti keturi pageidaujamo darbo požymiai, leidžiama pasirinkti vieną (1.3.1.18
paveikslas).

Ieškant darbo jauniems žmonėms, kurie nedirba ir nesimoko, svarbiausias yra
atlyginimas, dažniausiai jie žymėjo, kad sutiktų dirbti tiktai gerai apmokamą darbą (44,1 proc.),
per pus mažiau žymėjo, kad sutiktų dirbti pagal įgytą specialybę (21,7 proc.). Bet kokį darbą
sutiktų dirbti ketvirtadalis (26,1 proc.), o jokio darbo nedirbtų 2,8 proc. nedirbančiųjų ir
nesimokančiųjų.
Darbo, kurį sutiktų dirbti užsienyje nedirbantys ir nesimokantys, požymiai –
buvo pateikti keturi pageidaujamo darbo užsienyje požymiai, leidžiama pasirinkti vieną (1.3.1.19
paveikslas).
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Nedirbantiems ir nesimokantiems jaunuoliams, vertinant darbą užsienyje, dar
mažiau svarbus yra įgytas išsilavinimas, nes tik 6,1 proc. nedirbančiųjų ir nesimokančiųjų nurodė,
kad sutiktų dirbti darbą tik pagal įgytą specialybę, sutinkančių dirbti bet kokį darbą dalis yra
penkis kartus didesnė – 32 proc. Bet kokį darbą užsienyje sutiktų dirbti didesnė dalis, nei bet kokį
darbą Lietuvoje (skirtumas 6 proc.). Iš kitos pusės, net 11,1 proc. nurodė, kad užsienyje nesutiktų
dirbti jokio darbo, nesutinkančių dirbti bet kokio darbo Lietuvoje buvo beveik tris kart mažiau –
2,8 proc.
Problemos susijusios su darbu. Kokybinio tyrimo metu 19-29 metų jaunuolių buvo
prašoma įvardinti pagrindines su darbu susijusias problemas, 1.3.1.1. lentelėje pateikiami atvirojo
kodavimo rezultatai.
1.3.1.1. lentelė. Su jaunimo darbu susijusios problemos (N=600)
Problemos

Proc.

Pavyzdžiai

Mažai darbo vietų

49,6

„Mažai darbo vietų“, „trūksta darbo vietų“, „labai sunku
gauti darbą“, „nėra laisvų darbo vietų“.
„Mažai apmokamas darbas“, „dauguma žmonių nenori
dirbti už mažą atlyginimą, nes neužtenka pragyvenimui“.

Maži atlyginimai, neužtenka
pragyvenimui, nemotyvuoja
darbui
Nepalankus darbdavių
požiūris į jaunus
nepatyrusius jaunus
darbuotojus
Reikalavimas turėti darbo
patirties, nepakanka
išsilavinimo įsidarbinimui
Neišvystyti pramonė ir

26

21,1

„Niekas nenori jaunų žmonių“, „nepalankus požiūris į
dirbti pradedantį jaunimą“.

15,3

„Darbo patirties stoka“, „niekam nereikalingi jauni, su
išsilavinimu specialistai, neturintys darbo patirties“.

7,2

„Nėra pramonės“, „nėra gamyklų“, „nėra verslo,
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verslas
Maža kvalifikuotos darbo
jėgos paklausa

6,6

Įsidarbinti galima tik per
asmenines pažintis
(korupcija darbo rinkoje)

5,9

Siaura darbų pasiūla, nėra
įvairovės

4,3

pramonės“.
„Sunku susirasti darbą atitinkantį turimą išsilavinimą ar
patirtį“, „sunku rasti darbą kvalifikuotam jaunam
žmogui“ .
„Giminių kraštas, kaip sakant“, „jei neturi pažįstamų, tai
neturi darbo“, „sunku „prasimušti“ be pažinčių ir
užnugario“.
„Darbų įvairovės stoka“, „labai sunku susirasti norimą
darbą“, „darbo sričių pasirinkimas nėra platus“.

Dėl darbo vietų trūkumo
jaunimas emigruoja į
didesnius miestus ar užsienį

3,6

„Todėl dauguma baigę mokyklas išvažiuoja studijuoti ir į
Palangą nebegrįžta“, „problema didelė migracija,
išvažiavę studentai pasilieka didesniuose miestuose, nes
grįžus atgal į Rietavą nėra laisvų darbo vietų“, „tiesiog
emigruoja“.

Sudėtingi santykiai darbe su
darbdaviais ir kolegomis

3,6

„Sunkus bendravimas su kolegomis“, „nesutarimas tarp
darbininko ir darbuotojo“, „darbdavio despotiškumas“.

Maža darbuotojų kaita
(rotacija)

3,6

„Nes dauguma darbo vietų užima vyresni žmonės su
patirtimi", per daug darbo vietų užima pensininkai“.

Darbo laikinumas,
sezoniškumas

2,8

„Laikinos darbo vietos“, „sezoniškumas“, „lengviau
susirasti vasaros sezonui, bet vėliau jau nieko nebėra“.

Prastas susisiekimas

2,8

Jaunimo motyvacijos dirbti
trūkumas

4,3

Mažos karjeros galimybės

2,6

„Menkos karjeros galimybės“, „perspektyvų tobulėti
darbe nebuvimas“ .

Išsilavinimo stoka

2,6

„Kalbant apie mano kaimo žmones, daug
neišsimokslinusių žmonių“.

Neskatinamas verslas

2,6

„Lengvatų trūkumas, kuriant verslą jauniems žmonėms“,
„problema, kad valdžia nepadeda jaunimui kurti verslą“.

Nėra problemų

2,5

„Neturiu“, „aš problemų neturiu“, „priemiestinė
gyvenvietė tai bedarbių nėra daug“.

Didelis darbo krūvis,
viršvalandžiai

2,5

Nežino/neatsakė

2,5

Darbdaviai išnaudoja
darbuotojus

2,3

„Į miestą neįmanoma nuvykti laiku autobusais“,
„nuvažiavimas iki darbo“, „nėra darbo vietų arti, į kitus
miestus neturiu galimybės važiuoti“.
„Sunku rasti darbą, tačiau įmanoma, dauguma tiesiog
nesistengia“, „jaunimo atsainumas“ , „darbuotojų nenoras
mokytis, nenoras tobulėti“, „darbovietėse nedirbama su
darbuotojų motyvacija“.

„Nežmoniškas tempas, įtampa, stresas“, „tenka dirbti
daug viršvalandžių ir už tai negaunu užmokesčio“, „darbo
krūviai darbuotojams dideli“.
„Nežinau“, „sunku, labai sunku“ .
„Išnaudojimas nemokant adekvataus atlygio“,
„darbdaviai išnaudoja“, „darbdaviai moka minimumą ir
tuo piktnaudžiauja“.
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Blogos darbo sąlygos

1,9

„Stresas“, „neitin geros darbo sąlygos“, „per mažos
patalpos“.

Nelegalus darbas

1,7

„Dauguma jaunų žmonių arba išvyksta arba dirba
nelegaliai“, „tenka dirbti nelegaliai, kad gautum kažkiek
daugiau“.

Jaunimo darbuotojų darbas
nesuprantamas ir
neįvertinimas

1,3

„Tenka įrodinėti mano atliekamo darbo reikalingumą ir
prasmę, nes visuomenė nelabai supranta ir nemato
naudos“.

Sezoninio darbo trūkumas

1,1

„Problema ieškant darbo vasaros laikotarpiu“, „trūksta
darbų vasarai“.

Sunku rasti darbą
studijuojantiems ir
norintiems dirbti dalį darbo
dienos

0,9

„Sudėtingas įsidarbinimas, ypač dalinai dirbti norintiems,
besimokantiems studentams“.

Informacija apie darbo
pasiūlymus neskelbiama
viešai

0,9

„Mažas informacijos kiekis apie darbo pasiūlymus“,
„darbo biržoje mažai pasiūlymų“, „Vieši konkursai retai
skelbiami, apie darbo galimybes daugiau galima sužinoti
tik atvirai klausiant arba iš pažįstamų“.

Pagrindinis darbdavys –
vietinė valdžia

0,9

„Viskas suintegruota į vietos valdžios sektorių“.

Darbdavių rūpesčio
darbuotojais trūkumas

0,8

„Darbdavių atsainumas“, „darbdaviai bijo prisiimti
atsakomybę“.

0,6

„Mažas įstaigų ir organizacijų bendradarbiavimas“,
„nesusikalbėjimas su įvairiom institucijom“.

Neatsakingas darbuotojų
požiūris į darbą

0,6

„Neatsakingas požiūris į darbą“, „mažiau nudirbamas
darbas, nei turi būti“.

Vaikų priežiūros paslaugų
trūkumas

0,4

Įstaigų ir organizacijų
bendradarbiavimo trūkumas

„Trūksta vaikų darželių, nėra kur palikti vaikų kol dirbi“,
„trūksta darbo pasiūlymų moterims auginančioms
vaikus“.
„Biurokratija“.

Biurokratija
Savanoriško darbo
nevyriausybinėse
organizacijose neužskaito
kaip darbo patirties

0,4
0,2

„NVO patirties neįvardijimas kaip darbinės patirties
turėjimas“.

Pramogų po darbo trūkumas

0,2

„Trūksta tik po darbo pramogų“.

Specialistų sprendžiančių
jaunimo užimtumo
klausimus pasyvumas

0,2

„Specialistų atsakingų už kultūrą bei jaunimo užimtumą
neveiksnumas“.
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Su darbu susijusių problemų sprendimo būdai. Taip pat 19-29 metų jaunimo
buvo prašoma pagalvoti, kokius jie darbus atliktų pirmiausia, jei būtų paskirti atsakingais už
jaunimo darbo problemų sprendimą (1.3.1.2. lentelė).
1.3.1.2. lentelė. Jaunimo darbo problemų sprendimo būdai (N=600)
Problemų sprendimo būdai
Darbo vietų kūrimas

Proc.
11,9

Jaunimo laisvalaikio užimtumo
skatinimas ir didinimas

11,7

Projektai, programos
darbdaviams ir jaunimui

10,9

Nežino
Išsiaiškintų darbdavių poreikius
Lengvatų taikymas jaunimui,
lanksčių darbo vietų kūrimas
Jaunimo verslumo ugdymas ir
lengvatos jauniems
verslininkams
Darbdavių finansinis rėmimas ir
skatinimas pasitikėti jaunais
darbuotojais
Darbo paieškos būdų ir savęs
pateikimo, prisistatymo
mokymai
Praktikos vietų ir kitų galimybių
įgyto darbo patirties kūrimas
Pensininkus pakeisti jaunais
darbuotojais
Kurti naujas darbo vietas ir
didinti atlyginimus
Jaunimo organizacijų kūrimas

8,5
7,4

Pavyzdžiai
„Sukurčiau daugiau darbo vietų“, „pabandyčiau
sukurti jas“, „inicijuočiau darbo vietų kūrimą“.
„Popamokinė veikla, išvykos“, „skatinčiau
jaunimą aktyviau leisti laiką, sportuoti“.
„Sukurčiau darbdavių skatinimo programą“,
„informuočiau apie laisvas darbo vietas,
organizuočiau seminarus aktualiom temom“.
„Nežinau, nesu atsakinga“.
„Išsiaiškinti darbo pozicijų poreikį“.

6,4

„Galimybės jaunoms mamoms auginančioms
mažus vaikus dirbti dalį darbo laiko“, „suteikti
įvairesnių lengvatų“.
„Organizuočiau mokymus apie savo verslo
įkūrimo galimybes“, „lengvatos jauniems
verslininkams“.
„Skatinčiau darbdavius piniginėmis išmokomis“,
„skatinčiau labiau pasitikėti jaunimu“.

5,7

„Padėčiau ieškantis darbo gerai save pristatyti
darbdaviui“.

6,6
6,4

5,1

4,9
7,2

„Galimybių įgyti darbo stažą suteikimas“, „priimti
jaunimą kaip praktikantus“, "skatinčiau jaunimą
stengtis kuo daugiau įgauti įvairiapusiškos
patirties".
„Įteisint priemones, kad sulaukęs pensijos
nedirbtų, o eitų užtarnauto poilsio“, „kad senus
specialistus keistų jauni“.
„Daugiau darbo vietų su normaliais atlyginimais“.

Infrastruktūros gerinimas
Verslumo ugdymas
neformaliojo ugdymo pagalba

3,9

„Įkurčiau jaunimo centrą“, „skatinčiau klubų
susikūrimą“.
„Kad esama infrastruktūra būtų atvira jaunimui“.
„Neformaliais metodais didinti savo įgūdžius ir
verslumą“.

Lengvatų taikymas darbdaviams
Švietimo įstaigų ir verslo

2,8
2,6

„Mažinčiau jų įmonės mokesčius“.
„Skatinčiau mokslo įstaigų ir verslo sektoriaus

4,3
4,2
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sektoriaus bendradarbiavimas
Sudaryti sąlygas mokiniams
dirbti vasaros atostogų metu

3,7

Jaunimo darbo motyvacijos
didinimas
Švietimo sistemos keitimas,
neformaliojo ugdymo
integracija į formaliojo ugdymo
sistemą
Sudaryti sąlygas jaunimui dirbti
pagal įgytą specialybę

2,5

Skatinimas likti / grįžti į gimtąjį
rajoną
Mokesčių ir biurokratų
mažinimas
Apklausos apie išsilavinimą
Bendruomenės kūrimas
Palankių sąlygų jaunimui
kūrimas, kad sumažinti jų
emigraciją
Nieko nedaryti
Sezoninio darbo problemos
sprendimas
Privačių investuotojų paieška

2,3

1,7
1,5
1,5
1,3
0,8
0,8
0,6
0,6
0,4

bendradarbiavimą“.
„Sąlygos dirbti moksleiviams vasaros metu“,
„stengčiaus, kad būtų sudarytos sąlygos dirbti
moksleiviams vasaros metu“.
„Žadinčiau pačio jaunimo norą veikti“,
„skatinčiau, kad jaunimas galėtų motyvuoti save
darbu“.
„Pirmiausia reiktų tvarkyti švietimo sistemą“,
„integruojant neformalų ugdymą į formalaus
ugdymo sistemą“.
„Sudaryti palankesnes sąlygas jaunimui su
aukštuoju išsilavinimu dirbti pagal specialybę“,
„privalomas darbas po studijų pagal specialybę“.
„Pritraukti jaunimą likti rajone ir kurti ateitį čia“.
„Įtikint politikus sumažint mokesčius ir
biurokratiją“.
„Apklausa pagal išsilavinimą“.
„Kurčiau mažą jaunimo bendruomenę“.
„Sudaryčiau palankesnes sąlygas jaunimui, kad
nereikėtų bėgti iš Lietuvos“.
„Nieko“.
„Naikinčiau sezoniškumo problemą“
„Gaučiau rėmėjų šiam reikalui“, „ieškočiau lėšų“.

1.3.2. Lyginimas pagal amžių
Šiame poskyryje yra pateikiami darbo rodiklių, skirtų dirbantiems ir nedirbantiems
nesimokantiems jaunuoliams, pasiskirstymų lyginimai pagal amžiaus grupes.
Dirbančiųjų darbo srities rodiklių lyginimas pagal amžių. Tyrime dalyvavo 7565
dirbantieji. Dirbančiųjų grupėje buvo 67 proc. 24-29 metų, 26,4 proc. 19-23 metų, 0,5 proc. 18-23
metų jaunuolių, o 6,1 proc. užsiėmimo arba amžiaus nenurodė.
Darbas pagal įgytą specialybę. Stebimi skirtumai dirbančiųjų amžiaus grupėse
pagal darbo pagal įgytą specialybę rodiklį (1.3.2.1. paveikslas). Kuo vyresni jaunuoliai, tuo
dažniau dirba pagal įgytą specialybę: 14-18 metų – 13,9 proc., 19-23 metų – 32,1 proc., 24-29
metų – 51,2 proc. Ne pagal įgytą specialybę dažniausiai dirba 19-23 metų (49,1 proc.), rečiau –
24-29 metų (43,2 proc.), o rečiausiai – 14-18 metų (38,9 proc.) jaunuoliai. Kuo jaunesni
jaunuoliai, tuo dažniau neturi jokios specialybės: 14-18 metų – 44,4 proc., 19-23 metų – 17,2
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proc., 24-29 metų – 4,9 proc. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo
p=0,000.

Darbo ne pagal įgytą specialybę priežastys. Stebimi skirtumai pagal amžiaus
grupes lyginant darbo ne pagal įgytą specialybę priežastis (1.3.2.2. paveikslas). Kuo jaunesni
jaunuoliai, tuo dažniau nurodo, kad neturi jokios specialybės: 14-18 metų – 60,7 proc., 19-23 metų
– 38,2 proc., 24-29 metų – 13,8 proc. Kuo vyresni jaunuoliai, tuo dažniau nerado darbo pagal
specialybę: 14-18 metų – 7,1 proc., 19-23 metų – 27,8 proc., 24-29 metų – 42,8 proc. Ne pagal
specialybę dar studijuodami pradėjo dirbti 18,6 proc. 19-23 metų, 17,1 proc. 24-29 metų, 10,7
proc. 14-18 metų jaunuolių. Nė vienas 14-18 metų jaunuolis nepasirinko atsakymo, kad darbas
pagal specialybę jam yra neįdomus ar būtų mažiau apmokamas. Kad darbas pagal specialybę
jiems neįdomus teigia daugiau vyriausios, nei viduriniosios amžiaus grupės atstovų (skirtumas 4,5
proc.), tas pats pastebėtina ir apie teigiančius, kad darbas pagal specialybę būtų mažiau
apmokamas (skirtumas 6,5 proc.). Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai p=0,000.
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Sąmoningumo renkantis profesiją rodiklis. Pagal amžiaus grupes lyginant
dirbančiųjų profesijos ar specialybės pasirinkimo sąmoningumo rodiklį, statistiškai reikšmingų
skirtumų nenustatyta.
Įsidarbinimą lemiantys veiksniai. Stebimi skirtumai pagal amžiaus grupes
lyginant, kas turėjo didžiausią įtaką dirbančiųjų įsidarbinimui (1.3.2.1. lentelė). Kad įsidarbinimui
didžiausią įtaką turėjo aukštojoje / profesinėje mokykloje įgytos žinios dažniausiai sutiko ar
visiškai sutiko 24-29 metų amžiaus jaunuoliai (58,3 proc.), kiek rečiau 14-18 metų amžiaus
jaunuoliai (45,2 proc.), rečiausiai 19-23 metų amžiaus jaunuoliai (42,5 proc.). Pastebima, kad kuo
jaunesni, tuo dažniau sutiko ar visiškai sutiko, kad didžiausią įtaką jų įsidarbinimui darė
asmeninės pažintys: 14-18 metų – 79,4 proc., 19-23 metų – 68,7 proc., 24-29 metų – 59,2 proc..
Kad užsienio kalbos mokėjimas turėjo didžiausią įtaką įsidarbinimui sutiko ar visiškai sutiko 39,4
proc. 14-18 metų, 36,7 proc. 24-29 metų, 31,7 proc. 19-23 metų amžiaus jaunuolių.
1.3.2.1. lentelė. Įsidarbinimo veiksnių vertinimų lyginimas pagal amžiaus grupes (N=7565)
Amžius
Visiškai Sutinku Nesutinku Visiškai
p
X2
Įsidarbinimo
sutinku
(proc.)
(proc.)
nesutinku
veiksniai
(proc.)
(proc.)
Įsidarbinimui
didžiausiai įtakos
turėjo aukštojoje/

14 - 18 m.

19,4

25,8

35,5

19 - 23 m.

15,1

27,4

31,2

19,4

189,6

0,000

26,3
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profesinėje
mokykloje įgytas
išsilavinimas,
kvalifikacija
Įsidarbinimui
didžiausios įtakos
turėjo asmeninės
pažintys

Įsidarbinimui
didžiausios įtakos
turėjo darbo patirtis

24 - 29 m.

23,8

34,5

27,1

14 - 18 m.

26,5

52,9

14,7

19 - 23 m.

25,3

43,4

21,3

24 - 29 m.

21,7

37,5

27,2

14 - 18 m.

14,7

44,1

32,4

19 - 23 m.

16,5

34,1

36,6

24 - 29 m.

14,3

32,9

39,3

14 - 18 m.

15,2

24,2

36,4

8,7

23

35,7

9,8

26,9

39,3

Įsidarbinimui turėjo
įtakos užsienio
19 - 23 m.
kalbos mokėjimas
24 - 29 m.

14,6
5,9
9,9

59,7

0,000

10,1

0,12

55,6

0,000

13,6
8,8
12,8
13,5
24,2
32,6
24

Įvykių kontrolės ir gebėjimo įveikti problemas darbe rodiklis. Stebimi skirtumai
pagal amžiaus grupes lyginant dirbančiųjų pasiskirstymą pagal įvykių kontrolės ir gebėjimo įveikti
problemas darbe rodiklį (1.3.2.3. paveikslas). Stebima, kad jauniausios amžiaus grupės
jaunuoliams dažniau problemas darbe sekasi įveikti lengvai ir labai lengvai nei kitų dviejų
amžiaus grupių: 14-18 metų – 30,6 proc., 19-23 metų – 12 proc., 24-29 metų – 13,6 proc. Kuo
vyresni jaunuoliai, tuo dažniau problemas darbe įveikia vidutiniškai: 14-18 metų – 58,3 proc., 1923 metų – 81,5 proc., 24-29 metų – 82 proc. Sunkiai problemas darbe įveikia dažniausiai
jauniausios amžiaus grupės jaunuoliai: 14-18 metų – 11,1 proc., 19-23 metų – 6,5 proc., 24-29
metų – 4,4 proc. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai p=0,001.
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Darbdavio sudaromos sąlygos mokytis / kelti kvalifikaciją. Stebimi skirtumai
pagal amžiaus grupes lyginant darbdavių sudaromas sąlygas mokytis / kelti kvalifikaciją (1.3.2.2.
lentelė). Tyrimo rezultatai rodo, kad kuo vyresni jaunuoliai, tuo jie dažniau teigia, kad darbdavys
sudaro reikiamas sąlygas mokytis / kelti kvalifikaciją: 14-18 metų – 44,7 proc., 19-23 metų – 62,9
proc., 24-29 metų – 65,8 proc. Taip pat pastebima, kad kuo vyresni jaunuoliai, tuo jie dažniau
sutinka su teiginiu, kad darbdavys apmoka (iš dalies apmoka) jų mokslus (kvalifikacijos
tobulinimosi kursus): 14-18 metų – 28,9 proc., 19-23 metų – 31,2 proc., 24-29 metų –38,5 proc.
1.3.2.2. lentelė. Darbdavių sudaromų sąlygų studijoms / kvalifikacijos kėlimui lyginimas
pagal amžiaus grupes (N=7565)
Amžius
Taip
p
Ne
X2
Darbdavių sudaromos sąlygos
(proc.)
mokytis
(proc.)
14 - 18 m.

44,7

19 - 23 m.

62,9

24 - 29 m.

65,8

Darbdavys apmoka (iš dalies
apmoka) mano mokslus
(kvalifikacijos tobulinimosi
kursus)

14 - 18 m.

28,9

19 - 23 m.

31,2

24 - 29 m.

38,5

Darbdavys studijuoti/ mokytis
išleidžia, bet aš turiu pasiimti
neapmokamas atostogas tuo metu

14 - 18 m.

23,7

19 - 23 m.

34,3

24 - 29 m.

33,6

Darbdavys man sudaro reikiamas
sąlygas mokytis/ kelti
kvalifikaciją

55,3
37,1

11,9

0,003

33,6

0,000

2

0,353

34,2
71,1
68,8
61,5
76,3
65,7
66,4

74

Ketinimai keisti darbą ir mokytis. Stebimi skirtumai pagal amžiaus grupes
lyginant dirbančių jaunuolių ketinimą keisti darbą ir mokytis (1.3.2.3. lentelė). Tyrimo rezultatai
rodo, kad kuo jaunesni jaunuoliai, tuo dažniau ketina keisti darbą tame pačiame mieste (atsakė
"man tinka"): 14-18 metų – 36,7 proc., 19-23 metų – 21,3 proc., 24-29 metų – 15 proc.. Taip pat,
kuo jaunesni jaunuoliai, tuo dažniau darbo ieškoti ketina kitame mieste. Tas pats pasakytina ir apie
ketinimą mokytis / tęsti mokslus - kuo jaunesni jaunuoliai, tuo dažniau ketina mokytis / tęsti
mokslus. Važiuoti užsidirbti į užsienį dažniau ketina taip pat jaunesni jaunuoliai, nei vyresni.
1.3.2.3. lentelė. Ketinimų keisti darbą ir mokytis lyginimas pagal amžiaus grupes (N=7565)
Amžius
Man
Man šiek tiek Man
X2
p
Ketinimai keisti
tinka
tinka (proc.)
netinka
darbą ir mokytis
(proc.)
(proc.)

Ketinate keisti darbą
tame pačiame mieste

Ketinate ieškotis
darbo kitame mieste

Ketinate mokytis/
tęsti mokslus

Ketinate važiuoti
užsidirbti į užsienį

14 - 18 m.

36,7

20

19 - 23 m.

21,3

29

24 - 29 m.

15

24,6

14 - 18 m.

18,8

21,9

19 - 23 m.

14,6

26,2

24 - 29 m.

12

19,9

14 - 18 m.

32,4

26,5

19 - 23 m.

26,2

21,8

24 - 29 m.

17

23,7

14 - 18 m.

29

16,1

19 - 23 m.

20,3

27,1

24 - 29 m.

11,9

22,4

43,3
49,6

80

0,000

51

0,000

79,2

0,000

125

0,000

60,5
59,4
59,1
68,1
41,2
52
59,3
54,8
52,6
65,8

Dirbančiųjų darbo paieškos kitame mieste (migracijos į kitą miestą) priežastys.
Stebimi skirtumai pagal amžiaus grupes lyginant dirbančiųjų darbo paieškos kitame mieste
priežastis (1.3.2.4. paveikslas). Daugiausia viduriniosios amžiaus grupės jaunuolių (19-23 metų)
nurodė, kad kitame mieste didesnės galimybės pasirinkti darbą (24,9 proc.), šią priežastį nurodė ir
18,4 proc. 24-29 metų ir 7,9 proc. 14-18 metų amžiaus jaunuolių (p=0,000). Taip pat daugiausia
19-23 metų amžiaus jaunuolių nurodė, kad negali rasti darbo savo gyvenamojoje vietoje (9 proc.),
taip pat šią priežastį pasirinko 7,1 proc. 24-29 metų ir 5,3 proc. 14-18 metų amžiaus jaunuolių
(p=0,022). Kuo jaunesni jaunuoliai, tuo dažniau nurodė, kad kitame mieste geresnės vaikų
priežiūros paslaugos: 14-18 metų – 2,6 proc., 19-23 metų – 1,2 proc., 24-29 metų – 0,6 proc.
(p=0,036). Taip pat pastebima, kad kuo vyresni jaunuoliai, tuo dažniau teigė, kad darbo ieško
kitame mieste dėl pokyčių šeimoje: 14-18 metų – 0 proc., 19-23 metų – 1,7 proc., 24-29 metų –
2,7 proc. (p=0,030).
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Dirbančiųjų darbo paieškos užsienyje (migracijos į užsienį) priežastys. Stebimi
skirtumai pagal amžiaus grupes lyginant dirbančiųjų darbo paieškos užsienyje priežastis (1.3.2.5.
paveikslas). Darbo užsienyje ieško, nes Lietuvoje nemato karjeros perspektyvų daugiausia 19-23
metų amžiaus jaunuolių (8,7 proc.), kiek mažiau 14-18 metų amžiaus jaunuolių (7,9 proc.),
mažiausiai 24-29 metų amžiaus jaunuolių (5,4 proc.) (p=0,000). Kad Lietuvoje sunku rasti darbą
dažniau teigia vyresni jaunuoliai: 14-18 metų – 2,6 proc., 19-23 metų – 14,7 proc., 24-29 metų –
9,8 proc. (p=0,000). Taip pat viduriniosios ir vyriausios amžiaus grupių jaunuoliai dažniau mano,
kad užsienyje galima užsidirbti daugiau pinigų: 14-18 metų – 10,5 proc., 19-23 metų – 26,4 proc.,
24-29 metų – 18,9 proc. (p=0,000). Kad kitose šalyse geresnės darbo sąlygos mano daugiau
viduriniosios nei vyresniosios amžiaus grupės jaunuolių (skirtumas 2,5 proc.), 14-18 metų
amžiaus jaunuoliai šios priežasties nepasirinko (p=0,000).
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Nedirbančiųjų ir nesimokančiųjų darbo srities rodiklių lyginimas pagal amžių.
Tyrime dalyvavo 1615 niekur nedirbantys ir nesimokantys jauni žmonės. Nedirbančių ir
nesimokančių jaunuolių pasiskirstymas pagal amžiaus grupes pavaizduotas 1.3.2.6. paveiksle.
Beveik visi nedirbantys ir nesimokantys jaunuoliai priklausė 19-23 metų ir 24-29 metų amžiaus
grupėms: 0,7 proc. nedirbančių ir nesimokančių buvo 14-18 metų, 37,1 proc. – 19-23 metų, 55,2
proc. – 24-29 metų, net 7 proc. nedirbančių ir nesimokančių jaunuolių nenurodė savo amžiaus.
19-23 metų amžiaus grupėje nedirbantys ir nesimokantys sudarė 8,94 proc., o 24-29 metų amžiaus
grupėje – 13,85 proc.
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Paskutinio nedarbo trukmės rodiklis. Nedirbančių ir nesimokančių jaunuolių
nedarbo trukmė priklauso nuo amžiaus grupės (1.3.2.7. paveikslas). Jauniausiųjų, 14-18 metų,
nedirbančių ir nesimokančių grupėje pusė (50 proc.) jaunuolių niekada nėra dirbę, 30 proc.
nedarbas trunka iki 6 mėnesių, 10 proc. – nuo 6 mėn. iki 1 metų ir dar 10 proc. – nuo 1 iki 3 metų.
19-23 metų nedirbančių ir nesimokančių grupėje daugiau nei penktadalis (22,2 proc.) jaunuolių
niekada nėra dirbę, 36,1 proc. nedarbas trunka iki 6 mėnesių, 25 proc. – nuo 6 mėn. iki 1 metų,
14,7 proc. – nuo 1 iki 3 metų ir 2,1 proc. – daugiau nei 3 metus. 24-29 metų nedirbančių ir
nesimokančių grupėje dešimtadalis (10,7 proc.) jaunuolių niekada nėra dirbę, 32,9 proc. nedarbas
trunka iki 6 mėnesių, 24,7 proc. – nuo 6 mėn. iki 1 metų, 22,7 proc. – nuo 1 iki 3 metų ir 9,1 proc.
– daugiau nei 3 metus. Apibendrinant galima pasakyti, kad didėjant amžiui nedirbančių ir
nesimokančių jaunuolių tarpe nedarbo trukmė ilgėja. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi,
kai p=0,000.
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Darbo paskutinėje darbovietėje trukmės rodiklis. Nedirbančių ir nesimokančių
jaunuolių darbo trukmė paskutinėje darbovietėje priklauso nuo amžiaus grupės (1.3.2.8.
paveikslas). Visi (100 proc.) 14-18 metų nedirbantys ir nesimokantys atsakinėdami į šį klausimą
nurodė, kad niekur nėra dirbę, nors ankstesniame klausime tokių buvo tik 50 proc. 19-23 metų
nedirbančių ir nesimokančių grupėje 36,7 proc. jaunuolių nurodė, kad niekada nėra dirbę, 40,5
proc. ankstesnėje darbovietėje dirbo iki 1 metų, 20,3 proc. – nuo 1 iki 3 metų, 1,4 proc. – nuo 3 iki
5 metų ir 0,1 proc. – daugiau nei 5 metus. 24-29 metų nedirbančių ir nesimokančių grupėje 13,3
proc. jaunuolių niekada nėra dirbę, 34,2 proc. ankstesnėje darbovietėje dirbo iki 1 metų, 35 proc. –
nuo 1 iki 3 metų, 11,9 proc. – nuo 3 iki 5 metų ir 5,5 proc. – daugiau nei 5 metus. Apibendrinant
galima pasakyti, kad didėjant nedirbančiųjų ir nesimokančiųjų amžiui, darbo paskutinėje
darbovietėje trukmė ilgėja. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai p=0,000.

Nedarbo priežastys. Nedirbančiųjų ir nesimokančiųjų nedarbo priežastys priklauso
nuo amžiaus grupės (1.3.2.9. paveikslas). Kuo vyresni jaunuoliai, tuo dažniau nurodo, kad neranda
juos tenkinančio darbo: 14-18 metų – 18,2 proc., 19-23 metų – 26,5 proc., 24-29 metų – 27,7 proc.
jaunuolių. Kuo vyresni jaunuoliai, tuo dažniau nurodo, kad yra vaiko auginimo atostogose: 14-18
metų – 9,1 proc., 19-23 metų – 10,4 proc., 24-29 metų – 21,9 proc. jaunuolių. Kad neranda jokio
darbo, dažniausiai nurodė 19-23 metų jaunuoliai: 14-18 metų – 27,3 proc., 19-23 metų – 31,7
proc., 24-29 metų – 24,4 proc. jaunuolių. Kuo vyresni jaunuoliai, tuo rečiau nurodo, kad neranda
darbo už juos tenkinantį atlyginimą: 14-18 metų – 27,3 proc., 19-23 metų – 22,6 proc., 24-29 metų
– 17,4 proc. jaunuolių. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai p=0,000.
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Darbo paieškos būdai. Stebimi skirtumai nedirbančiųjų ir nesimokančiųjų amžiaus
grupėse pagal darbo paieškos būdus (1.3.2.10. paveikslas). Darbo biržos paslaugomis ieškant
darbo naudojasi daugiau nei pusė suaugusiųjų jaunuolių: 19-23 metų – 53,3 proc.; 24-29 metų –
51,2 proc., ir tik 9,1 proc. – nepilnamečių (p=0,013). Per skelbimus internete dažniausiai darbo
ieško vidurinioji jaunuolių amžiaus grupė: 14-18 metų – 36,4 proc., 19-23 metų – 48,7 proc., 2429 metų – 41,9 proc. jaunuolių (p=0,029). Darbo neieško dažniau 24-29 metų nei kitų amžiaus
grupių jaunuoliai: 14-18 metų – 9,1 proc., 19-23 metų – 9,7 proc., 24-29 metų – 18,9 proc.
jaunuolių (p=0,029).
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Darbo, kurį sutiktų dirbti nedirbantys ir nesimokantys Lietuvoje, požymiai.
Stebimi skirtumai amžiaus grupėse pagal darbą, kurį sutiktų dirbti nedirbantys ir nesimokantys
jaunuoliai (1.3.2.11. paveikslas), tačiau skirtumai nėra statistiškai reikšmingi. Kuo vyresni tuo
rečiau teigė, kad sutiktų dirbti tiktai gerai apmokamą darbą: 14-18 metų – 45,7 proc., 19-23 metų
– 47 proc., 24-29 metų – 50 proc. jaunuolių. Tačiau kuo vyresni jaunuoliai, tuo dažniau teigė, kad
sutiktų dirbti darbą pagal įgytą specialybę: 14-18 metų – 10 proc., 19-23 metų – 19,2 proc., 24-29
metų – 24 proc. jaunuolių. Ir kuo vyresni jaunuoliai, tuo rečiau teigė, kad sutiktų dirbti bet kokį
darbą: 14-18 metų – 40 proc., 19-23 metų – 27,3 proc., 24-29 metų – 23,6 proc. jaunuolių.
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Darbo, kurį nedirbantys ir nesimokantys sutiktų dirbti užsienyje, požymiai.
Stebimi skirtumai amžiaus grupėse pagal darbą, kurį sutiktų dirbti nedirbantys ir nesimokantys
jaunuoliai užsienyje (1.3.2.12. paveikslas), skirtumai yra statistiškai reikšmingi (p=0,000). Beveik
20 proc. didesnė 14-18 metų grupės jaunuolių dalis, lyginant su kitom dviem grupėm, sutiktų
užsienyje dirbti tik gerai apmokamą darbą: 14-18 metų – 66,7 proc., 19-23 metų – 48,6 proc., 2429 metų – 47,2 proc. jaunuolių. Bet kokį darbą užsienyje dažniausiai, lyginat su kitomis grupėmis,
sutiktų dirbti 19-23 metų jaunuoliai: 14-18 metų – 22,2 proc., 19-23 metų – 37,6 proc., 24-29 metų
– 29,3 proc. jaunuolių.
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1.3.3. Lyginimas pagal lytį
Šiame poskyryje yra pateikiami darbo rodiklių pasiskirstymų lyginimai pagal lytį.
Dirbančiųjų darbo srities rodiklių lyginimas pagal lytį. Tyrime dalyvavo 7565
dirbantieji, 50,4 proc. jų buvo moterys ir 49,6 proc. – vyrai.
Darbas pagal specialybę. Dažniau moterys nei vyrai dirba pagal įgytą profesiją /
specialybę (1.3.3.1. paveikslas). Moterų, dirbančių pagal specialybę, yra 3.4 procentais daugiau
nei vyrų. Daugiau vyrų nei moterų neturi jokios specialybės (skirtumas 1,7 proc.). Nustatyti
skirtumai statistiškai reikšmingi, patikimumo lygmuo p=0,008.
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Darbo ne pagal įgytą specialybę priežastys. Moterys dažniau nei vyrai dar studijų
metų pradeda dirbti ne pagal specialybę (skirtumas 3,7 proc.), taip pat moterys dažniau neranda
darbo pagal specialybę (skirtumas 4 proc.). O vyrai dažniau nei moterys dirba ne pagal specialybę
todėl, kad darbas pagal įgytą specialybę būtų mažiau apmokamas (skirtumas 5 proc.) (1.3.3.2.
paveikslas). Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, patikimumo lygmuo p=0,000.

Profesijos pasirinkimo sąmoningumo rodiklis. Stebimi skirtumai dirbančių vyrų ir
moterų grupėse pagal specialybės / profesijos pasirinkimo sąmoningumo rodiklį: daugiau moterų
nei vyrų patenka į grupę dirbančiųjų, kurie stipriai domėjosi ir sąmoningai rinkosi būsimą
specialybę / profesiją (skirtumas 2,4 proc.) ir daugiau vyrų nei moterų patenka į vidutiniškai
(skirtumas 0,8 proc.) bei mažai (skirtumas 1,7 proc.) būsima specialybe / profesija besidomėjusių
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dirbančiųjų grupes (1.3.3.3. paveikslas). Nustatyti skirtumai yra statistiškai reikšmingi,
patikimumo lygmuo p=0,020. Vadinasi, dirbančios moterys daugiau domėjosi būsima specialybe /
profesija ir sąmoningiau ją rinkosi nei vyrai. Mokinių grupėje yra priešingai, didesnį
sąmoningumą būsimos profesijos / specialybės pasirinkime rodo vyrai (1.1.3.6. paveikslas).

Įsidarbinimą lemiantys veiksniai. Įsidarbinimo veiksnių vertinimai statistiškai
reikšmingai skyrėsi dirbančių moterų ir vyrų grupėse (1.3.3.1. lentelė). Moterys dažniau nei vyrai
buvo linkę sutikti, kad jų įsidarbinimui didžiausios įtakos turėjo aukštojoje arba profesinėje
mokykloje įgytas išsilavinimas (skirtumas 6,1 proc.). Vyrai dažniau nei moterys buvo linkę sutikti,
kad jų įsidarbinimui didžiausios įtakos turėjo asmeninės pažintys (skirtumas 6,6 proc.). Vyrai
dažniau nei moterys buvo linkę sutikti, kad jų įsidarbinimui didžiausios patirties turėjo ankstesnė
darbo patirtis (skirtumas 11, 4 proc.). Moterys šiek tiek dažniau nei vyrai buvo linkę sutikti, kad jų
įsidarbinimui didžiausios įtakos turėjo užsienio kalbos mokėjimas (skirtumas 1 proc.).
1.3.3.1. Lentelė. Įsidarbinimo veiksnių vertinimų lyginimas pagal lytį (N=7565)
Įsidarbinimo
veiksniai
Įsidarbinimui
didžiausiai įtakos
turėjo aukštojoje/
profesinėje
mokykloje įgytas
išsilavinimas,
kvalifikacija
Įsidarbinimui
didžiausios įtakos
turėjo asmeninės
pažintys

Lytis

Visiškai
sutinku
(proc.)

Visiškai
Sutinku Nesutinku nesutinku
(proc.) (proc.)
(proc.)

Vyras

18,7

31,9

31,7

17,7

Moteris

23,8

32,9

24,7

18,6

Vyras

23,9

41,6

23,4

11,1

Moteris

21,7

37,2

27

14,1

X2

p

56,8

0,000

36,3

0,000
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Įsidarbinimui
didžiausios įtakos
turėjo darbo patirtis
Įsidarbinimui turėjo
įtakos užsienio
kalbos mokėjimas

Vyras

14,5

33,8

39,5

12,2

Moteris

14,8

32,1

38

15,1

8,3

26,7

38,5

26,5

10,8

25,2

37,5

26,5

Vyras
Moteris

13,5

0,004

14,4

0,002

Įvykių kontrolės ir gebėjimo įveikti problemas darbe rodiklis. Stebimi skirtumai
vyrų ir moterų dirbančiųjų grupėse pagal įvykių kontrolės ir gebėjimo įveikti problemas darbe
rodiklį (1.3.3.4. paveikslas). Moterims dažniau nei vyrams lengvai ir labai lengvai (skirtumas 2,5
proc.) sekasi kontroliuoti įvykius ir spręsti problemas darbe, o vyrams dažniau tai sekasi daryti
vidutiniškai (skirtumas 1,6 proc.) ir sunkiai (skirtumas 0,9 proc.). Nustatyti skirtumai statistiškai
reikšmingi, kai p=0,000.

Darbdavių sudaromos sąlygos studijuoti / kelti kvalifikaciją. Dirbančios moterys
dažniau nei vyrai sutiko, kad darbdaviai sudaro sąlygas kelti kvalifikaciją (skirtumas 5,2 proc.).
Tačiau skirtumai vyrų ir moterų grupėse dėl studijų / kvalifikacijos kėlimo apmokėjimo ir
nemokamų atostogų studijoms suteikimo nereikšmingi (1.3.3.2. lentelė).
1.3.3.2. lentelė. Darbdavių sudaromų sąlygų studijoms / kvalifikacijos kėlimui lyginimas
pagal lytį (N=7565)
Darbdavių sudaromos sąlygos
Lytis
Taip
Ne
X2
p
mokytis
(proc.)
(proc.)
Darbdavys man sudaro reikiamas
sąlygas mokytis/ kelti kvalifikaciją
Darbdavys apmoka (iš dalies apmoka)
mano mokslus (kvalifikacijos
tobulinimosi kursus)

Vyras
Moteris

61,8
67

37,6
32,7

Vyras
Moteris

35,3
36,3

63,8
63,1

26,2

0,000

5,6

0,135
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Darbdavys studijuoti/ mokytis išleidžia,
bet aš turiu pasiimti neapmokamas
atostogas tuo metu

Vyras
Moteris

34,1
34,2

65,9
65,8

0

0,983

Ketinimai keisti darbą ir mokytis. Beveik visi dirbančiųjų ketinimai keisti darbą
statistiškai reikšmingai skyrėsi vyrų ir moterų grupėse (1.3.3.3. lentelė). Moterys šiek tiek dažniau
nei vyrai nurodė, kad jos ketina keisti darbą tame pačiame mieste, nes teigiančių, kad šis teiginys
tinka yra 2,1 proc. daugiau moterų nei vyrų, o teigiančių, kad jis tinka tik iš dalies, yra 2,2 proc.
daugiau vyrų nei moterų. Ketinimai darbo ieškotis kitame mieste statistiškai reikšmingai
nesiskyrė. Ketinančių mokytis / tęsti studijas yra daugiau moterų nei vyrų, linkusių sutikti su šiuo
ketinimu yra 47,7 proc. moterų ir 40,2 proc. vyrų. Ketinančių važiuoti užsidirbti į užsienį yra
daugiau vyrų nei moterų, linkusių sutikti su šiuo ketinimu yra 41,6 proc. vyrų ir 35,4 proc. vyrų.
1.3.3.3. lentelė. Ketinimų keisti darbą ir mokytis lyginimas pagal lytį (N=7565)
Lytis
Man
Man
Man
p
X2
Ketinimai keisti darbą ar
tinka
šiek tiek netinka
mokytis
(proc.) tinka
(proc.)
(proc.)
Vyras
15,6
27,4
57
Ketinate keisti darbą tame
7,9
0,019
pačiame mieste
25,2
57,1
Moteris
17,7
Vyras
12,4
21,5
66,1
Ketinate ieškotis darbo
0,8
0,673
kitame mieste
21,7
65,3
Moteris
13
Vyras
17,1
23,1
59,8
Ketinate mokytis/ tęsti
50,5
0,000
mokslus
24,8
52,3
Moteris
22,9
Vyras
16,1
25,5
58,4
Ketinate važiuoti užsidirbti į
30,9
0,000
užsienį
Moteris
12,7
22,7
64,6
Ketinimo keisti darbo vietą rodiklis. Statistiškai reikšmingų skirtumų vyrų ir
moterų grupėse pagal ketinimą keisti darbą nenustatyta.
Ketinimo keisti darbo vietą priežastys. Statistiškai reikšmingi skirtumai dirbančių
vyrų ir moterų grupėse nustatyti tiktai pagal dvi ketinimo keisti darbą priežastis (1.3.3.5.
paveikslas). Dažniau moterys nei vyrai teigė, kad darbą ketina keisti todėl, kad dabartiniame darbe
nemato karjeros perspektyvų (skirtumas 1,7 proc.; p=0,05). Dažniau moterys nei vyrai teigė, kad
darbą ketina keisti, nes nori tobulinti kvalifikaciją (skirtumas 1,7 proc.; p=0,036).
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Darbo paieškos kitame mieste (migracijos į kitą miestą) priežastys. Statistiškai
reikšmingi skirtumai dirbančių vyrų ir moterų grupėse nustatyti tiktai pagal vieną ketinimų naujo
darbo ieškoti kitame mieste priežastį (1.3.3.6. paveikslas). Dažniau moterys nei vyrai teigė, kad
darbo kitame mieste ketina ieškoti, dėl pokyčių šeimoje (skirtumas 0,7 proc.; p=0,046).

Darbo paieškos užsienyje (migracijos į užsienį) priežastys. Statistiškai reikšmingi
skirtumai dirbančių vyrų ir moterų grupėse nustatyti tiktai pagal tris ketinimo darbo ieškoti
užsienyje priežastis (1.3.3.7. paveikslas). Dažniau vyrai nei moterys teigė, kad darbo ketina ieškoti
užsienyje, nes Lietuvoje nemato karjeros perspektyvų (skirtumas 2 proc.; p=0,000). Dažniau vyrai
88

nei moterys teigė, kad darbo ketina ieškoti užsienyje, nes užsienyje galima užsidirbti daugiau
pinigų (skirtumas 2,8 proc.; p=0,003). Dažniau vyrai nei moterys teigė, kad darbo ketina ieškoti
užsienyje, nes kitose šalyse yra geresnės darbo sąlygos (skirtumas 1,7 proc.; p=0,003).

Nedirbančiųjų ir nesimokančiųjų darbo srities rodiklių lyginimas pagal lytį.
Tyrime dalyvavo 1615 niekur nedirbantys ir nesimokantys jauni žmonės, 50,1 proc. iš jų vyrai ir
49,9 proc. moterys .
Paskutinio nedarbo trukmės rodiklis. Stebimi skirtumai nedirbančių ir
nesimokančių vyrų ir moterų grupėse pagal nedarbo trukmę (1.3.3.8. paveikslas). Dažniau vyrų
nei moterų nedarbas trunka iki 6 mėnesių (skirtumas 3,8 proc.) ir nuo 6 mėnesių iki 1 metų
(skirtumas 1,3 proc.). Dažniau moterų nei vyrų paskutinis nedarbas trunka nuo 1 iki 3metų
(skirtumas 4,2 proc.) ir ilgiau nei 3 metus (skirtumas 3,7 proc.). Dažniau vyrai nei moterys teigia,
jog niekada nėra dirbę (skirtumas 2,7 proc.). Nustatyti skirtumai yra statistiškai reikšmingi ir
patikimumo lygmuo p=0,002.

89

Darbo paskutinėje darbovietėje trukmės rodiklis. Stebimi skirtumai nedirbančių
ir nesimokančių vyrų ir moterų grupėse pagal darbo paskutinėje darbovietėje trukmę (1.3.3.9.
paveikslas). Dažniau vyrų nei moterų darbas paskutinėje darbovietėje truko iki 1 metų (skirtumas
6,4 proc.). Dažniau moterų nei vyrų darbas paskutinėje darbovietėje truko 1-3 metus (skirtumas
4,1 proc.), 3-5 metus (skirtumas 1,4 proc.) ir ilgiau nei 5 metus (skirtumas 1,5 proc.). Dažniau
vyrai nei moterys teigia, jog niekada nėra dirbę (skirtumas 0,6 proc.). Nustatyti skirtumai yra
statistiškai reikšmingi ir patikimumo lygmuo p=0,039.

Nedarbo priežastys. Stebimi skirtumai nedirbančių ir nesimokančių vyrų ir moterų
grupėse pagal nedarbo priežastis (1.3.3.10. paveikslas). Dažniau vyrai nei moterys nurodė, kad
negauna juos tenkinančio darbo (skirtumas 11,9 proc.), kad neranda jokio darbo (skirtumas 7
proc.) ir kad negauna darbo už tenkinantį darbo užmokestį (skirtumas 6,7 proc.). Dažniau moterys
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nei vyrai nurodė, kad nedirba, nes yra vaiko priežiūros atostogose (skirtumas 28,5 proc.). Nustatyti
skirtumai yra statistiškai reikšmingi, patikimumo lygmuo p=0,000.

Nedirbančiųjų ir nesimokančiųjų darbo paieškos būdai. Stebimi skirtumai
nedirbančiųjų ir nesimokančiųjų lyčių grupėse pagal darbo paieškos būdus (1.3.3.11. paveikslas),
beveik visus darbo paieškos būdus dažniau naudoja vyrai nei moterys, tačiau ne visi stebimi
skirtumai yra statistiškai reikšmingi. Vyrai dažniau nei moterys ieškant darbo naudojasi darbo
biržos (skirtumas 12 proc.; p=0,000) ir pažįstamų bei draugų (skirtumas 12 proc.; p=0,000)
paslaugomis. Moterys dažniau nei vyrai darbo neieško (skirtumas 7 proc.; p=0,000).
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Darbo, kurį nedirbantieji ir nesimokantieji sutiktų dirbti Lietuvoje, požymiai.
Stebimi skirtumai vyrų ir moterų grupėse pagal darbo, kurį nedirbantys ir nesimokantys sutiktų
dirbti požymius (1.3.3.12. paveikslas). Dažniau moterys nei vyrai sutiktų dirbti tik pagal
specialybę (skirtumas 7,2 proc.). Dažniau vyrai nei moterys sutiktų dirbti bet kokį darbą
(skirtumas 8,1 proc.). Nustatyti skirtumai yra statistiškai reikšmingi, patikimumo lygmuo
p=0,001.

Darbo, kurį nedirbantys ir nesimokantys sutiktų dirbti užsienyje, požymiai.
Stebimi skirtumai vyrų ir moterų grupėse pagal darbo, kurį nedirbantys ir nesimokantys sutiktų
dirbti užsienyje požymius (1.3.3.13. paveikslas). Dažniau moterys nei vyrai užsienyje sutiktų
dirbti tik pagal specialybę (skirtumas 1,9 proc.). Dažniau vyrai nei moterys užsienyje sutiktų dirbti
bet kokį darbą (skirtumas 7,9 proc.). Dažniau moterys nei vyrai užsienyje nesutiktų dirbti jokio
darbo (skirtumas 5,3 proc.). Nustatyti skirtumai yra statistiškai reikšmingi, patikimumo lygmuo
p=0,001.
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1.3.4. Lyginimas pagal gyvenamąją vietovę
Šiame poskyryje yra pateikiami darbo rodiklių pasiskirstymų lyginimai pagal
gyvenamąją vietovę.
Dirbančiųjų darbo rodiklių lyginimas gyvenamąją vietovę. Tyrime dalyvavo
7565 dirbantys jaunuoliai, 67,4 proc. jų gyveno mieste, 32,3 proc. – kaimo vietovėje, o 0,3 proc.
neatsakė į klausimus apie užsiėmimą arba gyvenamąją vietovę.
Darbas pagal specialybę. Dažniau dirbantis miesto nei kaimo jaunimas dirba pagal
įgytą profesiją / specialybę (skirtumas 3,8 proc.). Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi,
patikimumo lygmuo p=0,006.
Darbo ne pagal įgytą profesiją priežastys. Kaimo dažniau nei miesto dirbantys
jaunuoliai dirba ne pagal specialybę todėl, kad darbas pagal įgytą specialybę būtų mažiau
apmokamas (skirtumas 0,6 proc.), taip pat kaimo dažniau nei miesto jaunuoliai neturi jokios
specialybės (skirtumas 4,2 proc.). Dažniau miesto nei kaimo jaunuoliai dar studijų metu pradeda
dirbti ne pagal specialybę (skirtumas 4,4 proc.), taip pat miesto dažniau nei kaimo jaunuoliams
darbas pagal įgytą specialybę nėra įdomus (skirtumas 0,7 proc.) (1.3.4.1. paveikslas). Nustatyti
skirtumai statistiškai reikšmingi, patikimumo lygmuo p=0,002.
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Sąmoningumo renkantis profesiją rodiklis. Statistiškai reikšmingų skirtumų
miesto ir kaimo jaunuolių grupėse pagal sąmoningumo renkantis būsimą specialybę rodiklį
nenustatyta.
Įsidarbinimą lemiantys veiksniai. Stebimi skirtumai dirbančiųjų amžiaus grupėse
pagal įsidarbinimą lėmusių veiksnių vertinimą (1.3.4.1. lentelė), tačiau ne visi stebimi skirtumai
yra statistiškai reikšmingi. Kaimo dažniau nei miesto jaunuoliai buvo linkę sutikti, kad jų
įsidarbinimui didžiausios įtakos turėjo asmeninės pažintys: 65,4 proc. kaimo ir 60,7 proc. miesto
jaunuolių. Miesto dažniau nei kaimo jaunuoliai buvo linkę sutikti, kad jų įsidarbinimui didžiausios
įtakos turėjo užsienio kalbos mokėjimas: 37,6 proc. miesto ir 31 proc. kaimo jaunuolių.
1.3.4.1. Lentelė. Įsidarbinimo veiksnių vertinimų lyginimas pagal gyvenamąją vietovę
(N=7565)
GyvenaVisiškai Sutinku Nesutin Visiškai
X2
p
Įsidarbinimo
moji
sutinku (proc.)
ku
nesutinku
veiksniai
vietovė
(proc.)
(proc.)
(proc.)
Įsidarbinimui
didžiausiai įtakos
turėjo aukštojoje/
profesinėje
mokykloje įgytas
išsilavinimas,
kvalifikacija
Įsidarbinimui

Miestas

21,2

33,4

27,6

17,9
7,5 0,057

Kaimo
vietovė

21,4

30,3

29,5

Miestas

21,9

38,8

25,7

18,7
13,6

20,1 0,000
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didžiausios įtakos
turėjo asmeninės
pažintys

Kaimo
vietovė

Įsidarbinimui
Miestas
didžiausios įtakos
Kaimo
turėjo darbo patirtis
vietovė
Įsidarbinimui
Miestas
turėjo įtakos
užsienio kalbos
Kaimo
mokėjimas
vietovė

24,7

40,7

24,1

14

33,7

38,5

15,9

31,4

39,2

10,1

27,5

37,4

8,2

22,8

39,4

10,6
13,8
6,9 0,077
13,5
25
34,1 0,000
29,6

Įvykių kontrolės ir gebėjimo įveikti problemas darbe rodiklis. Stebimi skirtumai
miesto ir kaimo dirbančių jaunuolių grupėse pagal įvykių kontrolės ir gebėjimo įveikti problemas
darbe rodiklį (1.3.4.2. paveikslas). Miesto dažniau nei kaimo jaunuoliams lengvai ir labai lengvai
(skirtumas 1,8 proc.) sekasi kontroliuoti įvykius ir spręsti problemas darbe, o kaimo dažniau nei
miesto tai daryti sekasi sunkiai (skirtumas 1,6 proc.). Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi,
kai p=0,000.

Darbdavio sudaromos sąlygos mokytis / kelti kvalifikaciją. Stebimi skirtumai
dirbančiųjų amžiaus grupėse pagal darbdavių sudaromas sąlygas kelti kvalifikaciją / mokytis
(1.3.4.2. lentelė), tačiau ne visi stebimi skirtumai yra statistiškai reikšmingi. Miesto dažniau nei
kaimo dirbantys jaunuoliai sutiko, kad darbdaviai sudaro sąlygas kelti kvalifikaciją (skirtumas 5,7
proc.; p=0,000). Miesto dažniau nei kaimo jaunuoliai sutiko, kad darbdaviai apmoka ar iš dalies
apmoka jų studijas / kvalifikacijos tobulinimo kursus (skirtumas 4,2 proc.; p=0,001).
1.3.4.2. lentelė. Darbdavių sudaromų sąlygų studijoms / kvalifikacijos kėlimui lyginimas
pagal gyvenamąją vietovę (N=7565)
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Darbdavių sudaromos sąlygos
mokytis
Darbdavys man sudaro
reikiamas sąlygas mokytis/ kelti
kvalifikaciją
Darbdavys apmoka (iš dalies
apmoka) mano mokslus
(kvalifikacijos tobulinimosi
kursus)
Darbdavys studijuoti/ mokytis
išleidžia, bet aš turiu pasiimti
neapmokamas atostogas tuo
metu

Gyvenamoji
vietovė
Miestas

Taip
Ne
X2
(proc.)
(proc.)
66,3
32,2
27,4

Kaimo vietovė
Miestas

60,6
37,2

39,1
62

Kaimo vietovė
Miestas

33
34,9

66,6
65,1

Kaimo vietovė

32,7

67,3

p
0,000

17,5

0,001

3,5

0,06

Ketinimai keisti darbą ir mokytis. Stebimi skirtumai dirbančiųjų amžiaus grupėse
pagal ketinimus keisti darbą / mokytis (1.3.4.3. lentelė), tačiau ne visi stebimi skirtumai yra
statistiškai reikšmingi. Ketinančių mokytis / tęsti studijas dirbančių jaunuolių yra daugiau mieste
nei kaime, linkusių sutikti su šiuo ketinimu yra 45,5 proc. miesto ir 40,8 proc. kaimo jaunuolių
(1.3.4.3. lentelė).
1.3.4.3. lentelė. Ketinimų keisti darbą ir mokytis lyginimas pagal gyvenamąją vietovę
(N=7565)
Ketinimai keisti
Gyvenamoji
Man
Man
Man
p
X2
darbą ir mokytis
vietovė
tinka
šiek tiek netinka
(proc.) tinka
(proc.)
(proc.)
Ketinate keisti darbą
tame pačiame mieste

Miestas
Kaimo vietovė

17,1

25,6

Ketinate ieškotis
darbo kitame mieste

Miestas

12,2

21,2

Kaimo vietovė

13,7

22,5

Ketinate mokytis/ tęsti
mokslus

Miestas

20,6

24,9

Ketinate važiuoti
užsidirbti į užsienį

Miestas

Kaimo vietovė

Kaimo vietovė

16,4

26,6

18,8

22

14

23,8

15,2

24,7

57
57,3
66,6
63,8
54,5
59,1
62,2
60,1

0,9

0,633

6,2

0,046

13,8

0,001

3,2

0,197

Ketinimas keisti darbo vietą. Statistiškai reikšmingų skirtumų miesto ir kaimo
dirbančio jaunimo grupėse pagal ketinimą keisti darbą nenustatyta.
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Ketinimo keisti darbo vietą priežastys. Stebimi skirtumai dirbančiųjų amžiaus
grupėse pagal ketinimų keisti darbo vietą priežastis (1.3.4.3. paveikslas), tačiau ne visi stebimi
skirtumai yra statistiškai reikšmingi. Dažniau kaimo nei miesto jaunuoliai teigė, kad darbą ketina
keisti todėl, kad nori didesnio atlyginimo už darbą (skirtumas 2,3 proc.; p=0,042).

Darbo paieškos kitame mieste (migracijos į kitą miestą) priežastys. Stebimi
skirtumai miesto ir kaimo dirbančių jaunuolių grupėse pagal ketinimų darbo ieškoti kitame mieste
priežastis (1.3.4.4. paveikslas), tačiau ne visi stebimi skirtumai yra statistiškai reikšmingi. Dažniau
kaimo nei miesto jaunimas ketina darbo ieškoti kitame mieste dėl didesnių galimybių rasti darbą
(skirtumas 2,6 proc.; p=0,008). Dažniau kaimo nei miesto jaunimas ketina darbo ieškoti kitame
mieste dėl geresnių sąlygų užtikrinti vaikams kokybišką mokymąsi (skirtumas 1 proc.; p=0,005).
Dažniau kaimo nei miesto jaunimas ketina darbo ieškoti kitame mieste dėl geresnių vaikų
priežiūros paslaugų (skirtumas 0,7 proc.; p=0,001).
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Darbo paieškos užsienyje (migracijos į užsienį) priežastys. Stebimi skirtumai
miesto ir kaimo dirbančių jaunuolių grupėse pagal ketinimų darbo ieškoti užsienyje priežastis
(1.3.4.5. paveikslas), tačiau ne visi stebimi skirtumai yra statistiškai reikšmingi. Dažniau kaimo
nei miesto jaunimas teigė, kad darbo ketina ieškoti užsienyje, nes užsienyje galima užsidirbti
daugiau pinigų (skirtumas 2,1 proc.; p=0,049).
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Nedirbančiųjų ir nesimokančiųjų darbo rodiklių lyginimas pagal gyvenamąją
vietovę. Tyrime dalyvavo 1615 niekur nedirbantys ir nesimokantys jauni žmonės, 67,4 proc. jų
gyveno mieste ir 32,6 proc. – kaime.
Paskutinio nedarbo trukmė. Kaimo dažniau nei miesto jaunuoliai yra ilgalaikiai
bedarbiai: nuo 6 mėnesių iki vienerių metų nedirba 2,7 proc. daugiau kaimo jaunuolių nei miesto,
nuo 1 iki 3 metų – 2,8 proc., virš 3 metų – 0,6 proc. daugiau kaimo jaunuolių. Dažniau miesto nei
kaimo jaunuoliai yra trumpalaikiai bedarbiai, iki 6 mėnesių nedirba 7,3 proc. daugiau miesto nei
kaimo jaunuolių (1.3.4.6. paveikslas). Nustatyti skirtumai nėra statistiškai reikšmingi.
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Pagal visus niekur nedirbantiems ir nesimokantiems jaunuoliams skirtus rodiklius:
nedarbo trukmės ir priežasčių, darbo paskutinėje darbovietėje trukmės, darbo paieškos
būdų, darbo, kurį sutiktų dirbti Lietuvoje ir užsienyje, – skirtumai miesto ir kaimo jaunuolių
grupėse yra maži statistiškai nereikšmingi, todėl palyginamojoje analizėje nėra aptariami.
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1.4. Laisvalaikis
1.4.1. Bendras aprašymas
Tyrimo metu buvo svarbu išsiaiškinti, kiek laiko ir lėšų jaunimas skiria savo
laisvalaikiui, kaip leidžia laisvalaikį, ar yra patenkintas savo laisvalaikiu ir kaip vertina savo
galimybes įdomiai praleisti ir pasirinkti norimą laisvalaikio formą. Laisvalaikis tiriamiesiems buvo
apibrėžtas kaip laisvas laikas liekantis nuo darbo, mokslo (mokymosi mokykloje) ir studijų. Šio
skyriaus rodikliai skaičiuojami visai tyrimo imčiai.
Laisvalaikio leidimo būdai – buvo siekiama išsiaiškinti kaip jaunimas leidžia
laisvalaikį, prašoma nurodyti, kaip dažnai jie užsiima tam tikromis veiklomis. Buvo pateikiama 12
laisvalaikio leidimo būdų ir prašoma kiekvieno jų dažnumą įvertinti 4 rangų skalėje nuo „labai
dažnai“ iki „niekada“. Pateikiamas procentinis atsakymų variantų pasiskirstymas (1.4.1.1.
paveiksle).

Jaunimas įvairiai leidžia savo laisvalaikį, užsiima ir prasminga ir nelabai prasminga
veikla, aktyviomis ir pasyviomis veiklos formomis. Dažniausiai laisvalaikiu susitinka su draugais
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(81,7 proc.)8, žiūri TV (67,8 proc.), eina į parduotuves (67,7 proc.), kiek rečiau eina pasivaikščioti
(59,9 proc.), žaidžia kompiuteriu (52,4 proc.), užsiima hobi veiklomis (50,3 proc.), sportuoja
namuose arba klube (40,2 proc.), retai skaito knygas (34,5 proc.), lankosi kavinėse ir naktiniuose
klubuose (28,3 proc.), eina į saviraiškos užsiėmimus arba būrelius (27,9 proc.), eina į teatrą,
koncertus ar parodas (23,1 proc.) ir labai retai dalyvauja visuomeninių organizacijų veikloje (13,5
proc.).
Laisvalaikiui skiriamo laiko rodiklis – matuojamas vidutiniškai per savaitę darbo
dienomis laisvalaikiui skiriamu laiku 5 rangų skale: iki 1, nuo 1 iki 3, nuo 3 iki 5, nuo 5 iki 10, 10
ir daugiau valandų. Pateikiamas procentinis vidutiniškai per savaitę laisvalaikiui skiriamo laiko
pasiskirstymas (1.4.1.2 paveikslas).

Darbo savaitės bėgyje beveik neturi laisvo laiko, t.y. jam skiria iki 1 val. savo laiko,
4,5 proc. jaunimo, vadinasi, šie jauni žmonės visą laiką dirba ir darbo dienomis beveik neturi laiko
sau. Šiek tiek daugiau nei penktadalis (21,4 proc.) jaunų žmonių vidutiniškai darbo savaitės bėgyje
laisvalaikiui skiria 3-5 valandas, 28,8 proc. – nuo 3 iki 5 val., 23,6 proc. – nuo 5 iki 10 ir 17,4
proc. laisvalaikiui darbo savaitės eigoje skiria daugiau nei 10 val., o tai reiškia, kad vidutiniškai 2
ir daugiau valandų per dieną.
Savaitgalių leidimo būdų rodiklis – matuojamas nominaline skale, kurioje pateikti
5 savaitgalių leidimo būdai su galimybe pasirinkti 2, 1.4.1.3 paveiksle pateikiamas procentinis
atsakymo variantų pasiskirstymas.

8

Skliausteliuose pateikiamos reikšmių „labai dažnai“ ir „dažnai“ procentų sumos.
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Dažniausiai jaunimas savaitgaliais ilsisi (52,1 proc.) arba užsiima laisvalaikio
veiklomis, kurios plačiau buvo aptartos aukščiau aptartame laisvalaikio leidimo būdų rodiklyje
(1.4.1.1. paveikslas). Rečiau nurodytos veiklos yra svečiavimasis pas tėvus / gimines (20,7 proc.)
ir mokymasis (18 proc.), kad savaitgaliais dirba, nurodė 13,2 proc. jaunuolių.
Kultūrinių renginių lankymo rodiklis – buvo prašoma nurodyti kiek kartų per
paskutinius 6 mėnesius lankėsi kultūriniuose renginiuose: muziejuose, teatruose, kino teatruose,
parodose, koncertuose arba skaitė knygas, nepriklausančias skaityti pagal mokymosi arba studijų
programą. Dažnumas matuojamas rangine skale, kur galimi pasirinkimo variantai: „daugiau nei 6
kartus“, „2–6 kartus“, „1 kartą“, „nė karto“, 1.4.1.4. paveiksle pateikiamas procentinis
pasiskirstymas pagal skirtingų kultūrinių renginių lankymo dažnumą.
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Knygų skaitymas yra dažniausia kultūrinė pažintinė veikla, kuria užsiima jaunimas.
Tačiau beveik trečdalis (32,5 proc.) jaunimo nurodė, kad per paskutinius 6 mėnesius neskaitė nė
vienos knygos, čia besimokančiųjų ir studijuojančiųjų buvo prašoma atsakyti apie mokymosi arba
studijų programoms nepriklausančias knygas. Vieną kartą per paskutinius 6 mėnesius knygą skaitė
23,5 proc., nuo dviejų iki šešių – 26 proc., o daugiau nei šešis – 17,3 proc. jaunimo. Jaunimas
dažniau lankosi kine, bent vieną kartą per pusę metų kine buvo 61,4 proc. jaunuolių, o 35,1 proc. –
kine buvo daugiau nei du kartus. Labai panašūs ir lankymosi koncertuose duomenys: 60,6 proc.
jaunuolių bent kartą buvo koncerte, o 31,1 proc. – per pastarąjį pusmetį koncerte buvo daugiau nei
vieną kartą. Rečiausiai jaunimas lankosi teatruose, parodose ir muziejuose.
Apibendrinant lankymosi kultūriniuose renginiuose rodiklį, galima pasakyti, kad
dažniausiai į rankas yra paimama knyga, einama į kiną, o rečiausiai – lankomasi parodose ir
teatruose.
Pasitenkinimo laisvalaikiu, galimybių įdomiai leisti laisvalaikį vertinimo ir
turimų lėšų pasirinkti norimą laisvalaikio formą vertinimo rodikliai – tai subjektyvūs
rodikliai, kuriais siekiama įvertinti ar jauni žmonės yra patenkinti savo laisvalaikiu ir kaip jie
vertina savo galimybes įdomiai leisti laisvalaikį bei lėšų leidžiančių pasirinkti norimą laisvalaikio
formą pakankamumą. Rodikliai matuojami 4 rangų skale nuo „visiškai sutinku“ iki „visiškai
nesutinku“, 1.4.1.5. paveiksle pateikiami atsakymų pasiskirstymai.
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Dauguma (79,2 proc.) jaunimo yra linkę sutikti, kad jie patenkinti savo laisvalaikiu,
vis tik penktadalis (20,1 proc.) linkę su tuo nesutikti, vadinasi, jie iš esmės yra nepatenkinti tuo
kaip leidžia savo laisvalaikį. Daugiau (67,2 proc.) jaunimo yra linkę sutikti, kad jie turi galimybių
įdomiai praleisti savo laisvalaikį, nei nesutikti (32,8 proc.), o 4,9 proc. nurodė, kad jie tokių
galimybių visai neturi. Nežymiai, bet daugiau (51,1 proc.) jaunų žmonių buvo linkę nesutikti, kad
turi pakankamai lėšų pasirinkti norimą laisvalaikio leidimo formą, nei sutikti (47,6 proc.), o 12,7
proc. savo finansines galimybes vertino labai blogai.
Nors trečdalis jaunimo mano, kad neturi galimybių įdomiai praleisti laisvalaikį, o
pusė teigia, kad neturi pakankamai lėšų pasirinkti norimą laisvalaikio formą, tačiau tik penktadalis
jaunimo nėra visiškai patenkinti savo laisvalaikiu.
Priežastys trukdančios efektyviau išnaudoti laisvalaikį. Kokybinio tyrimo metu
abiejų 14-18 ir 19-29 metų jaunuolių buvo prašoma įvardyti priežastis, trukdančias efektyviau
išnaudoti laisvalaikį. Duomenys apie jaunimo įvardytas priežastis pateikti 1.4.1.1. ir 1.4.1.2.
lentelėse.
1.4.1.1. lentelė. 14-18 metų jaunuolių įvardytos priežastys, trukdančios efektyviai išnaudoti
laisvalaikį (N=600)
Priežastys

Proc.

Laisvo laiko trūkumas

41,3

Pavyzdžiai
„Per mažai laiko“, „prastas laiko planavimas“, „didelis
krūvis“, „namų ūkio darbai“.
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Laisvalaikio leidimo
vietų, būdų trūkumas
Gali laiką leisti
efektyviai

21,5
14,5

Pinigų trūkumas

9,3

Susisiekimo
problemos
Daug laiko praleidžia
prie kompiuterio /
televizoriaus
Draugų trūkumas
Informacijos apie
galimybes trūkumas

7,2

„Kaime mažiau galimybių“, „veiklos trūkumo“, „nėra kur“.
„Galiu labai efektyviai išnaudoti savo laisvalaikį“
„Mamos pajamos neleidžia“, „nėra pinigų“, „dėl šeimos
materialinės padėties“.
„Užtrunka kelionė namo“, „esu įpareigotas autobusų grafiko“,
„transporto“.

3,3

„Dėl kompiuterio-televizoriaus“.

1,9

„Bendraamžių neaktyvumo“, „neturiu draugų“.
„Dėl prastos informacijos sklaidos“, „informacijos stokos“.

1

1.4.1.2. lentelė. 19-29 metų jaunuolių įvardytos priežastys, trukdančios efektyviai išnaudoti
laisvalaikį (N=600)
Priežastys

Proc.

Pinigų trūkumas

26

Išnaudoja efektyviai
20,1
Mažai
arba
nėra 15,1
galimybių
įdomiai
praleisti laisvalaikį
Laisvo laiko trūkumas 12,6

„Nes neturiu pakankamai pinigų laisvalaikiui“, „dėl lėšų
trūkumo“, „pinigų stygius“.
„Išnaudoju puikia“.
„Nėra kur nueiti“, „nėra įdomių laisvalaikiui praleisti vietų“,
„nėra galimybių“.

2,1

„Todėl, kad laisvo laiko turiu per mažai“, „nes laisvalaikio
labai mažai lieka“.
„Turiu mažą vaiką, kuris reikalauja daug dėmesio“, „nes
prižiūriu vaikus“, „reikia rūpintis šeima“, „kadangi esu
sukūrusi šeimą“, „dėl ruošos, kurią turiu atlikti namuose“.
„Nes darbas atima visą laisvą laiką“, „nes visą dieną dirbu“,
„dirbu“.
„Nes laisvalaikį skiriu mokslams“, „pakankamai didelis krūvis
universitete“, „kadangi tenka studijuoti“.
„Trūksta noro“, „manau, kad man trūksta iniciatyvumo“, „dėl
atsirandančios apatijos kažką daryti“.
„Dėl didesnių atstumų iki didmiesčių“.

2,1
1,5
1,19
1,3

„Dėl draugų stygiaus“.
„Asmeninės“, „dėl asmeninių priežasčių“.
„Dėl asmeninio tingėjimo“, „tinginystė“.
„Nes gyvenu kaimo vietovėje, o čia pramogų nėra“.

0,9
0,9
0,9

„Nežinau“.
„Neatsakyta“.
„Energijos stoka“, „esu išsekinta ir laisvalaikis virsta miegu“.

Vaikų
priežiūra, 9,4
rūpinimasis
šeima,
buities darbai
Darbas
8,1
Laisvalaikiu
studijuoja
Trūksta iniciatyvumo,
noro
Dideli atstumai iki
laisvalaikio centrų
Trūksta draugų
Asmeninės priežastys
Tingėjimas
Gyvenamoje vietoje
nėra pramogų
Nežino
Neatsakė
Nuovargis

Pavyzdžiai

5,1
2,6
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Priežasčių, neleidžiančių efektyviai išnaudoti laisvalaikį, šalinimo būdai. Taip
pat abiejų grupių jaunuolių buvo prašoma įvardinti priežasčių, neleidžiančių efektyviau išnaudoti
laisvalaikį, šalinimo būdus (1.4.1.3. ir 1.4.1.4. lentelės).
1.4.1.3. lentelė. 14-18 metų jaunuolių įvardyti priežasčių, neleidžiančių efektyviau išnaudoti
laisvalaikį, šalinimo būdai (N=600)
Sprendimo būdai
Mažinti krūvius, pamokų
skaičių, namų darbų kiekį
Kurti laisvalaikio leidimo
galimybes, plėsti
neformaliojo ugdymo
paslaugas

Proc.

Pavyzdžiai

41,8

„Laiko trūkumas“, „kad mažiau pamokų būtų“.

31,4

„Daugiau sukurti būrelių miestelyje“, „naujų būrelių
steigimas“, pasiūlyti daugiau laisvalaikio galimybių“.

Viskas gerai

9,7

„Nėra priežasčių, kurios neleidžia efektyviai išnaudoti savo
laisvalaikį“.

Didinti finansavimą
neformaliajam ugdymui

7,3

„Būrelių veiklos finansavimas“.

Užtikrinti susisiekimą su
miestu po užsiėmimų

6,3

„Pavėžėjimas“, „kelionė namo turėtų būti mokykliniu
autobusiuku“.

Mažiau laiko leisti prie
kompiuterio, televizoriaus

2,4

„Efektyviai išnaudoti laisvalaikį dažniausiai trukdo
kompiuteriai, mobilieji telefonai (žaidimai)“.
„Surengti nemokamą seminarų ciklą vienam ar kitam
universitete apie laiko planavimą“.

Mokyti laiko planavimo

1

1.4.1.4. lentelė. 19-29 metų jaunuolių įvardyti priežasčių, neleidžiančių efektyviau išnaudoti
laisvalaikį, šalinimo būdai (N=600)
Sprendimo būdai

Proc.

Laisvalaikiu patenkinti

9,4

Didinti pajamas

8,9

Kurti daugiau būrelių, 8,5
veiklos galimybių
Mažiau mokytis / dirbti
8,1
Nežino
Pinigų trūkumas
Imtis iniciatyvos
Neatsakė

5,7
5,7
4.7
4,2

Pavyzdžiai
„Nėra, nes esu patenkinta savo laisvalaikiu“, „aš išnaudoju
iki maksimumo“.
„Gauti didesnes pajamas“, „daugiau finansų“, „didesnė
alga“.
„Įkurti daugiau įdomių jaunimui būrelių“, „daugiau
veiklos“, „užimtumo trūkumas“.
„Reiktų arba mažiau mokytis, arba mažiau dirbti“,
„atsisakyti darbo arba mokslų“, „sumažinti darbo valandų
skaičių“, „trumpesnis darbo laikas“.
„Nežinau“.
„Trūksta pinigų“, „lėšų trūkumas“.
„Imtis iniciatyvos“, „reikia tik noro“.
„Neatsakyta“.
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Įsidarbinti
Turi
gerėti
šalies
ekonominė situacija
Daugiau laisvo laiko
Bandyti keistis pačiam

3,8
3,4
2,8
2,6

Įkurti naktinius darželius 2,6
ar aukles vaikams
Planuoti laiką
2,6
Kurti jaunimo susibūrimo 2,5
vietas
Persikelti gyventi į miestą 2,5
Kurti darbo vietas
2,1
Gerinti susisiekimą

1,9

Burti žmones bendrai
veiklai
Padaryti geresnį darbo
grafiką
Daugiau informacijos apie
laisvalaikio
leidimo
galimybes
Įkurti jaunimo centrus
Daugiau
nemokamos
veiklos
Suteikti
jaunimui
nemokamas erdves, kur jie
galėtų veikti, organizuotis
Daugiau dėmesio jaunimo
problemoms
Skirti finansavimą su
jaunimu
dirbančioms
organizacijoms
Gerinti
atsakingų
specialistų darbą
Išsimiegoti
Keisti kultūros sistemą

1,9

Keisti prioritetus

1,7
1,5
1,5
1,5
1,1
0,9

„Rasti darbą“.
„Šalies ekonomika“, „situacija valstybėje, krizė ir
ekonomika“.
„Neturiu laisvo laiko“.
„Vienintelis būdas – pasikeisti ir patobulėti pačiam“,
„reikėtų pradėti nuo savęs ir keistis pačiam: keisti įpročius,
o kartais ir požiūrį“.
„Daugiau galimybių palikti vaikus patikimai priežiūrai“,
„naktinis darželis vaikams“, „susirasti auklę“.
„Laiko paskirstymas sudarant darbotvarkę“, „suplanuoti
geriau laiką“, „laiko planavimas“.
„Steigti vietų, kur jaunimas galėtų susiburti“.
„Persikelti gyventi į miestą“.
„Daugiau darbo galimybių“, „sukurti daugiau paklausių
darbo vietų“, „darbo pasiūlos“.
„Pagerinti
susisiekimą
su
miestu“,
„patogesnis
susisiekimas“, „jeigu dirbčiau arčiau gyvenamosios
vietos“.
„Kurti ir burti bendrai veiklai bendraminčių būrelius“,
„suburti bendraminčius į grupę“.
„Racionalesnis darbo grafikas“.
„Suteikti daugiau informacijos, ką galima efektyviai
nuveikti“, „sukurti vieną informacinį šaltinį su tam
tikromis renginių grupėmis apie šį mėnesį“.
„Reikėtų steigti jaunimo centrus“.
„Padaryti nemokamus užsiėmimus“, „daugiau nemokamų
pasiūlymų pramogauti“.
„Siūlyti jaunimui patiems kurti kažkokią veiklą“,
„pasitikėti jaunimu ir skirti žemės plotą ar pastatą, kuriame
jauni žmonės galėtų turėti savo erdvę“.
„Daugiau dėmesio skirti jaunimo problemoms“.

0,9

„Paremti mano organizaciją, kuri rūpinasi jaunimo
laisvalaikio užimtumu“.

0,8

„Darbuotojų, atsakingų už švietimą, neiniciatyvumas“.

0,6
0,6

„Miego trūkumas“.
„Kultūros įstaigos, sudarydamos programas, orientuojasi
tik į vyresnio amžiaus žmones“.
„Reikėtų susidėlioti prioritetus“.

0,6

1.4.2. Lyginimas pagal amžių
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Šiame poskyryje yra pateikiami visų laisvalaikio rodiklių lyginimai pagal jaunimo
amžiaus grupes.
Laisvalaikio leidimo būdai. 1.4.2.1. lentelėje pateikti duomenys rodo, kad amžius
turi įtakos laisvalaikio leidimo būdų dažnumui. Nustatyti laisvalaikio leidimo būdų dažnumo
skirtumai pagal amžiaus grupes yra statistiškai reikšmingi. Suaugusiųjų jaunuolių amžiaus grupės
dažniau nurodė, kad laisvalaikiu neskaito knygų: 24-29 metų – 18,4 proc. ir 19-23 metų – 17,3
proc., nei mokyklinio amžiaus (14-18 metų) jaunimo – 14,4 proc. Tačiau, kad knygas skaito retai,
dažniau žymėjo 14-18 metų jaunuoliai – 52,2 proc., lyginant su 19-23 metų ir 24-29 metų amžiaus
grupėmis, atitinkamai – 48,6 proc. ir 45,2 proc. Laisvalaikiu žiūri TV dažniau 14-18 metų
jaunuoliai, 72,1 proc. jų nurodė, kad žiūri TV labai dažnai arba dažnai. Kitose amžiaus grupėse
nurodžiusių, kad laisvalaikiu labai dažnai ir dažnai žiūri TV, buvo mažiau: 19-23 metų – 63,8
proc. ir 24-29 metų – 65,6 proc. Taigi vidurinioji jaunimo amžiaus grupė laisvalaikiu žiūri TV
rečiau nei kitos dvi, kad niekada nežiūri TV arba kad žiūri retai nurodė 36,2 proc. šios grupės
atstovų. Stebima tendencija, kad kuo jaunesni žmonės, tuo dažniau laisvalaikiu žaidžia
kompiuteriu, labai dažnai ir dažnai kompiuteriu žaidžia: 24-29 metų – 35,5 proc., 19-23 metų –
50,8 proc., o 14-18 metų – 66,8 proc. jaunuolių. Kuo vyresni jaunuoliai, tuo mažiau sportuoja,
laisvalaikiu labai dažnai ir dažnai sportuoja: 14-18 metų – 48 proc., 19-23 metų – 39,7 proc., o 2429 metų – 33,4 proc. jaunuolių, tuo tarpu niekada laisvalaikiu nesportuoja: 24-29 metų – 23,3
proc., 19-23 metų – 17,1 proc., o 14-18 metų – 12,2 proc. jaunuolių. Kuo jaunesni jaunuoliai, tuo
dažniau eina pasivaikščioti, laisvalaikiu labai dažnai ir dažnai eina pasivaikščioti: 14-18 metų –
68,6 proc., 19-23 metų – 60,9 proc., o 24-29 metų – 50 proc. jaunuolių, tuo tarpu retai laisvalaikiu
eina pasivaikščioti: 24-29 metų – 41,3 proc., 19-23 metų – 33,4 proc., o 14-18 metų – 27,7 proc.
jaunuolių. Vadinasi, kuo vyresni jauni žmonės, tuo rečiau laisvalaikiu juda.
Nors ir nedideli, tačiau lankymosi teatre, koncertuose ir parodose skirtumai pagal
amžių yra statistiškai reikšmingi. Stebima neryški tendencija, kad kuo vyresnis jaunimas tuo
dažniau lankosi kultūriniuose renginiuose. Niekada laisvalaikiu neina į teatrą, koncertą ar parodą:
14-18 metų – 21,5 proc., 19-23 metų – 19,5 proc., 24-29 metų – 17,8 proc. jaunuolių. Kuo vyresni
jaunuoliai, tuo rečiau jie laisvalaikį leidžia parduotuvėse. Labai dažnai ir dažnai laisvalaikiu
lankosi parduotuvėse: 14-18 metų – 66,6 proc., 19-23 metų – 61,4 proc., 24-29 metų – 55,2 proc.
jaunuolių. Laisvalaikiu lanko saviraiškos užsiėmimus arba būrelius dažniausiai moksleiviško
amžiaus jaunuoliai. Dažnai ir labai dažnai saviraiškos užsiėmus ar būrelius lanko: 14-18 metų –
42,3 proc., 19-23 metų – 22,8 proc., 24-29 metų – 14,6 proc. jaunuolių. Kavinėse ir klubuose
dažniausiai lankosi 19-23 metų jaunuoliai, dažnai ir labai dažnai kavinėse ir klubuose lankosi: 1418 metų – 27,2 proc., 19-23 metų – 34 proc., 24-29 metų – 24,6 proc. jaunuolių, o niekada į juos
neina: 14-18 metų – 30,3 proc., 19-23 metų – 21,3 proc., 24-29 metų – 25,1 proc. jaunuolių. Kuo
vyresnis jaunimas, tuo mažiau laiko skiria hobi veikloms, laisvalaikiu užsiima hobi veikla: 14-18
metų – 69,7 proc., 19-23 metų – 58,8 proc., 24-29 metų – 42,4 proc. jaunuolių. Kuo vyresnis
jaunimas, tuo rečiau dalyvauja nevyriausybinių organizacijų veikloje. Labai dažnai ir dažnai
laisvalaikiu dalyvauja nevyriausybinių organizacijų veikloje: 14-18 metų – 16,4 proc., 19-23 metų
– 13,7 proc., 24-29 metų – 11,6 proc. jaunuolių, niekada NVO veiklose nedalyvauja: 14-18 metų –
57,8 proc., 19-23 metų – 62,4 proc., 24-29 metų – 68 proc. jaunuolių. Stebima tendencija, kad
jaunesni praleidžia daugiau laiko su draugais, labai dažnai laisvalaikį leidžia su draugais: 14-18
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metų – 50 proc., 19-23 metų – 38,1 proc., 24-29 metų – 25,3 proc. jaunuolių, o dažnai ir kartais
laisvalaikį leidžia su draugais: 14-18 metų – 48,1 proc., 19-23 metų – 59,9 proc., 24-29 metų –
72,7 proc. jaunuolių.

1.4.2.1. lentelė. Laisvalaikio leidimo būdų dažnumo lyginimas pagal amžiaus grupes
(N=23805)
Laisvalaikio
Amžius
Labai
Dažnai Retai
Niekada X2
p
praleidimo būdai
dažnai (proc.) (proc.) (proc.)
(proc.)
Laisvalaikiu skaito
14 - 18 m.
10
23,4
52,2
14,4
knygas
19 - 23 m.
11
23,1
48,6
17,3
96,7
0,000
24
45,2
18,4
24 - 29 m.
12,5
Laisvalaikiu žiūri
14 - 18 m.
25,2
46,9
25,2
2,7
TV
19 - 23 m.
22
41,8
32,2
4
136,3
0,000
24 - 29 m.
21,6
44
30,8
3,6
Laisvalaikiu žaidžia 14 - 18 m.
29,1
37,7
26,3
6,8
kompiuteriu
19 - 23 m.
18,7
32,1
35,1
14,1 1801,1
0,000
24 - 29 m.
12,4
23,1
38,8
25,7
Laisvalaikiu
14 - 18 m.
18,9
29,1
39,8
12,2
sportuoja namie ar
19 - 23 m.
12,3
27,4
43,2
17,1
552,9
0,000
klube
24
43,3
23,3
24 - 29 m.
9,4
Laisvalaikiu eina
14 - 18 m.
25
43,6
27,7
3,7
pasivaikščioti
19 - 23 m.
17,9
43
33,4
5,7
672,5
0,000
24 - 29 m.
12,7
37,3
41,3
8,7
Laisvalaikiu eina į
14 - 18 m.
5,7
16,9
56
21,5
teatrą, koncertus,
19 - 23 m.
5,7
18,9
55,8
19,5
39,8
0,000
parodas
19
57,8
17,8
24 - 29 m.
5,5
Laisvalaikiu eina į
14 - 18 m.
22,1
44,5
29,5
4
parduotuves
19 - 23 m.
18,3
43,1
34
4,6
244,6
0,000
24 - 29 m.
14,5
40,7
38,9
5,9
Laisvalaikiu lanko
14 - 18 m.
19,5
22,8
30,4
27,4
saviraiškos
19 - 23 m.
8
14,8
33,8
43,4 1922,3
0,000
užsiėmimus, būrelius 24 - 29 m.
5
9,6
28,6
56,8
Laisvalaikiu lankosi 14 - 18 m.
8
19,2
42,5
30,3
klubuose/ kavinėse
19 - 23 m.
9,2
24,8
44,6
21,3
285,3
0,000
24 - 29 m.
6
18,6
50,3
25,1
Laisvalaikiu užsiima 14 - 18 m.
31,1
38,6
24,7
5,7
hobi veikla
19 - 23 m.
21,2
37,6
32,3
8,9
682,8
0,000
24 - 29 m.
16
36,4
35,9
11,8
Laisvalaikiu
14 - 18 m.
7,2
9,2
25,8
57,8
187,3
0,000
dalyvauja
19 - 23 m.
5,2
8,5
24
62,4
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nevyriausybinių
organizacijų veikloje
Laisvalaikiu
susitinka su draugais

24 - 29 m.

3,8

7,8

20,4

68

14 - 18 m.
19 - 23 m.
24 - 29 m.

50
38,1
25,3

37,2
44,4
49,7

10,9
15,5
23

1,9
2
1,9

1025,9

0,000

Laisvalaikiui skiriamo laiko rodiklis. Tyrimo duomenys (1.4.2.1. paveikslas) rodo,
kad laisvalaikiui skiriamas laikas priklauso nuo amžiaus grupės, 3-5 val. vidutiniškai per darbo
savaitę laisvalaikiui skiria apie 30 proc. visų amžiaus grupių, tačiau ilgėjant laisvalaikiui skiriamų
valandų skaičiui mažėja vyresnio amžiaus grupių dalys, o mažėjant laisvalaikio valandų skaičiui
didėja jaunesnio amžiaus grupių dalys. Pagal vidutiniškai per savaitę laisvalaikiui skiriamą laiką
amžiaus grupės pasiskirsto sekančiai: iki vienos valandos laisvalaikiui skiria 7,3 proc. 24-29 metų,
4,1 proc. 19-23 ir tik 3,1 proc. 14-18 metų jaunimo; 1-3 valandas laisvalaikiui skiria 28,1 proc. 2429 metų, 22,4 proc. 19-23 ir tik 17,7 proc. 14-18 metų jaunimo; 5-10 valandų laisvalaikiui skiria
20,7 proc. 24-29 metų, 23,4 proc. 19-23 ir net 26,4 proc. 14-18 metų jaunimo; daugiau nei 10
valandų laisvalaikiui skiria 11,6 proc. 24-29 metų, 217,2 proc. 19-23 ir net 21,9 proc. 14-18 metų
jaunimo. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai p=0,000.

Savaitgalių leidimo būdų rodiklis. Tyrimo duomenys (1.4.2.2. paveikslas) rodo,
kad amžius turi įtakos savaitgalių leidimo būdams, visi nustatyti skirtumai yra statistiškai
reikšmingi, kai p=0,000. Kuo jaunesnis jaunimas tuo dažniau savaitgaliais mokosi: 24-29 metų –
7,6 proc., 19-23 metų – 17,5 proc., o 14-18 metų – 23,8 proc. jaunuolių. Kuo jaunesnis jaunimas
tuo dažniau savaitgalį skiria įvairioms laisvalaikio veikloms: 24-29 metų – 44,1 proc., 19-23 metų
– 46,6 proc., o 14-18 metų – 55 proc. jaunuolių. Kuo vyresnis jaunimas tuo dažniau savaitgaliais
dirba: 14-18 metų – 9,4 proc., 19-23 metų – 12,9 proc., o 24-29 metų – 18,6 proc. jaunuolių. Kuo
vyresnis jaunimas tuo dažniau savaitgaliais lanko tėvus / gimines: 14-18 metų – 9,5 proc., 19-23
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metų – 23,6 proc., o 24-29 metų – 32,4 proc. jaunuolių. Savaitgaliais besiilsinčių daugiausia yra
jauniausioje 14-18 metų grupėje: 14-18 metų – 55,4 proc., 19-23 metų – 50,1 proc. ir 24-29 metų
– 50,6 proc. jaunuolių.

Kultūrinių renginių lankymo rodiklis. Tyrimo duomenys (1.4.2.2. lentelė) rodo,
kad amžius turi įtakos kultūrinių renginių lankymui. Muziejuose dažniausiai lankosi jauniausios
amžiaus grupės atstovai, daugiau nei kartą per paskutinius šešis mėnesius muziejuje buvo 50,2
proc. 14-18 metų jaunimo, o 19-23 metų – 40,8 proc. ir 24-29 metų – 40 proc., pastarosios dvi
grupės pagal lankymosi dažnumą muziejuose yra panašios. Pagal lankymosi teatre dažnumą
panašios yra 14-18 ir 24-29 metų amžiaus grupės, jos dažniau pastarąjį pusmetį lankėsi teatre nei
19-23 metų amžiaus grupė: daugiau nei kartą per paskutinius šešis mėnesius teatre buvo 41,3 proc.
14-18 metų ir 41,9 proc. 24-29 metų jaunimo, o 19-23 metų – 36,6 proc. Lankymosi kine
skirtumai amžiaus grupėse nedideli, stebima neryški tendencija, kad vyresni į kiną eina rečiau,
paskutinį pusmetį daugiau nei 6 kartus kine buvo 7,7 proc. 14-18 metų, 6,1 proc. 19-23 metų ir 5,7
proc. 24-29 metų jaunuolių, o kine vieną kartą buvo 25,9 proc. 14-18 metų, 26,9 proc. 19-23 metų
ir 27,6 proc. 24-29 metų jaunuolių. Knygas ne pagal mokyklinę ar studijų programą dažniau skaito
mokyklinio amžiaus jaunimas, jis knygų skaitymo dažnumu labiau skiriasi nuo kitų dviejų grupių,
kurios tarpusavyje yra panašios, jaunimo. Daugiau nei 2 kartus per paskutinius šešis mėnesius
knygas skaitė 46,1 proc. 14-18 metų jaunimo, o 19-23 metų – 40,6 proc. ir 24-29 metų – 42 proc.,
niekada knygų neskaitė 30,6 proc. 14-18 metų jaunimo, o 19-23 metų – 35,2 proc. ir 24-29 metų –
34,5 proc. Parodose dažniau lankosi mokyklinio amžiaus jaunimas, jis parodų lankymo dažnumu
labiau skiriasi nuo kitų dviejų grupių, kurios tarpusavyje yra panašios. Daugiau nei 2 kartus per
paskutinius šešis mėnesius parodose lankėsi 18,2 proc. 14-18 metų jaunimo, o 19-23 metų – 15,8
proc. ir 24-29 metų – 14,6 proc., niekada parodoje nebuvo 55,1 proc. 14-18 metų jaunimo, o 19-23
metų – 59,4 proc. ir 24-29 metų – 58,5 proc. Daugiau nei 2 kartus per paskutinius šešis mėnesius
koncertuose lankėsi 35,4 proc. 14-18 metų jaunimo, o 19-23 metų – 30,5 proc. ir 24-29 metų –
28,7 proc., niekada koncerte nebuvo 36,7 proc. 14-18 metų jaunimo, o 19-23 metų – 40,8 proc. ir
24-29 metų – 38,7 proc.
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1.4.2.2. lentelė. Lankymosi kultūriniuose renginiuose per paskutinius 6 mėnesius lyginimas
pagal amžiaus grupes (N=23805)
Kultūriniai
Amžius
Daugiau
2-6
1 kartą Nei
X2
p
renginiai
nei 6
kartus (proc.)
karto
kartus
(proc.)
(proc.)
(proc.)
Lankėsi
14 - 18 m.
3,7
16,2
30,3
49,8
muziejuose
19 - 23 m.
2,7
12,8
25,3
59,2
214,2
0,000
24 - 29 m.
2,6
11,4
26
60
Lankėsi teatre
14 - 18 m.
2,6
14,4
24,3
58,7
19 - 23 m.
1,9
11,7
23
63,4
60,6
0,000
24 - 29 m.
2,3
13,7
25,9
58,1
Lankėsi kine
14 - 18 m.
7,7
28,8
25,9
37,6
19 - 23 m.
6,1
28,2
26,9
38,8
30,5
0,000
29,1
27,6
37,6
24 - 29 m.
5,7
Skaitė knygas (ne 14 - 18 m.
17,9
28,2
23,4
30,6
pagal mokyklinę/ 19 - 23 m.
15,6
25
24,2
35,2
71,2
0,000
studijų programą) 24 - 29 m.
18
24
23,6
34,5
Lankėsi parodose 14 - 18 m.
4
14,2
26,8
55,1
19 - 23 m.
3,3
12,5
24,7
59,4
51,6
0,000
11,7
26,9
58,5
24 - 29 m.
2,9
Lankėsi
14 - 18 m.
7,2
28,2
27,9
36,7
koncertuose
19 - 23 m.
5,7
24,8
28,6
40,8
113,4
0,000
24 - 29 m.
4,6
24,1
32,5
38,7
Pasitenkinimo laisvalaikiu rodiklis. Pasitenkinimas laisvalaikiu, galimybių įdomiai
leisti laisvalaikį ir turimų lėšų, leidžiančių pasirinkti norimą laisvalaikio formą subjektyvus
vertinimas susijęs su amžiumi, stebima tendencija, kad kuo vyresni jauni žmonės, tuo žemesni yra
jų vertinimai (1.4.2.3. lentelė). Kuo vyresnei amžiaus grupei priklausė jaunuoliai, tuo rečiau buvo
linkę sutikti, kad yra patenkinti savo laisvalaikiu: 85,5 proc. 14-18 metų, 80 proc. 19-23 metų ir
73,3 proc. 24-29 metų jaunuolių. Kuo vyresnei amžiaus grupei priklausė jaunuoliai, tuo rečiau
buvo linkę sutikti, kad turi galimybių įdomiai praleisti laisvalaikį: 71,5 proc. 14-18 metų, 79,2
proc. 19-23 metų ir 62,9 proc. 24-29 metų jaunuolių. Kuo vyresnei amžiaus grupei priklausė
jaunuoliai, tuo rečiau buvo linkę sutikti, kad turi pakankamai lėšų, leidžiančių pasirinkti norimą
laisvalaikio formą: 61 proc. 14-18 metų, 43 proc. 19-23 metų ir 40 proc. 24-29 metų jaunuolių.
1.4.2.3. lentelė. Pasitenkinimo laisvalaikiu,
leidžiančių pasirinkti norimą laisvalaikio
lyginimas pagal amžiaus grupes (N=23805)
Pasitenkinimo
Amžius
Visiškai
laisvalaikiu
sutinku
rodikliai
(proc.)

galimybių įdomiai praleisti laisvalaikį ir lėšų
formą pakankamumo subjektyvių vertinimų
Sutinku
(proc.)

Nesutin
ku
(proc.)

Visiškai
nesutinku
(proc.)

X2

p
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Yra patenkinti savo
laisvalaikiu
Turi galimybių
įdomiai praleisti
laisvalaikį
Turi pakankamai
lėšų pasirinkti
norimą laisvalaikio
formą

14 - 18 m.
19 - 23 m.
24 - 29 m.
14 - 18 m.
19 - 23 m.
24 - 29 m.
14 - 18 m.
19 - 23 m.
24 - 29 m.

38,3
28,8
20,9
30,4
23,5
17,5
20,4
12,8
10,8

47,2
51,2
52,4
41,1
45,7
45,4
40,6
30,2
29,5

12,6
17,1
23,4
24,4
26,2
31,2
30,7
43,5
43,1

2
2,9
3,4
4,1
4,5
5,9
8,3
13,5
16,7

658,6

0,000

354,9

0,000

834,7

0,000

1.4.3. Lyginimas pagal lytį
Šiame poskyryje yra pateikiami laisvalaikio rodiklių pasiskirstymų lyginimai pagal
lytį.
Laisvalaikio leidimo būdai. Duomenų analizė atskleidė, kad laisvalaikio leidimo
būdams turi įtakos lytis, 1.4.3.1 lentelėje pateikti duomenys rodo, kad visų laisvalaikio leidimo
būdų dažnumas skiriasi lyčių grupėse ir kad visi nustatyti skirtumai yra statistiškai reikšmingi.
Moterys dažniau laisvalaikiu skaito knygas negu vyrai: labai dažnai ir dažnai knygas skaito 44,7
proc. moterų ir 24,5 proc. vyrų, niekada laisvalaikiu knygų neskaito tik 8,1 proc. moterų ir net
25,6 proc. vyrų. TV žiūrėjimo skirtumai pagal lytį labai nedideli ir tiktai pagal pasirinkimus dažnai
ar labai dažnai žiūri TV matyti, kad moterys šiek tiek dažniau laiką leidžia prie televizorių ekranų:
labai dažnai žiūri TV 24,6 proc. moterų ir 22,1 proc. vyrų, o dažnai žiūri TV 43,1 proc. moterų ir
46,2 proc. vyrų. Vyrai dažniau laisvalaikiu žaidžia kompiuteriu nei moterys, labai dažnai ir dažnai
kompiuteriu žaidžia 60,4 proc. vyrų ir 45,7 proc. moterų, o retai ir niekada – 54,3 proc. moterų ir
39,5 proc. moterų. Taip pat vyrai dažniau sportuoja negu moterys, labai dažnai ir dažnai
laisvalaikiu sportuoja namuose arba klube 51 proc. vyrų it tik 31,1 proc. moterų, o niekada
nesportuoja – 20,9 proc. moterų ir tik 12,9 proc. vyrų. Pasivaikščioti dažniau eina moterys nei
vyrai, labai dažnai ir dažnai laisvalaikiu eina pasivaikščioti 68,5 proc. moterų ir 51,9 proc. vyrų,
atitinkama retai arba niekada pasivaikščioti neina 48,1 proc. vyrų ir 31,5 proc. moterų. Į
kultūriniuose renginiuose laisvalaikiu dažniau lankosi moterys nei vyrai, labai dažnai ir dažnai
laisvalaikiu eina į teatrą, koncertą arba parodą 26,9 proc. moterų ir 19,7 proc. vyrų, o niekada
juose nesilanko 25,9 proc. vyrų ir 14,4 proc. moterų. Parduotuvėse laisvalaikį dažniau leidžia
moterys nei vyrai, labai dažnai ir dažnai laisvalaikiu eina į parduotuves 68,9 proc. moterų ir 53,2
proc. vyrų, atitinkamai retai arba niekada – 31,1 proc. moterų ir 46,8 proc. vyrų. Moterys dažniau
laisvalaikiu lanko saviraiškos užsiėmimus arba būrelius, labai dažnai ir dažnai saviraiškos
užsiėmimuose ar būreliuose dalyvauja 29,9 proc. moterų ir 24,7 proc. vyrų, o niekada juose
nedalyvauja 39,1 proc. moterų ir 44,6 proc. vyrų. Vyrai šiek tiek dažniau nei moterys lankosi
klubuose ir kavinėse, labai dažnai laisvalaikiu eina į klubus ir kavines 8,5 proc. vyrų ir 7,1 proc.
moterų, o retai juose būna 46,2 proc. moterų ir 44,5 proc. vyrų. Nedideli skirtumai stebimi ir
užsiimant hobi veikla, čia vyrai vėl šiek tiek aktyvesni, laisvalaikiu hobi veikla labai dažnai
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užsiima 24,1 proc. vyrų ir 22,7 proc. moterų, o retai – 31,9 proc. moterų ir 28,7 proc. vyrų.
Moterys aktyvesnės nevyriausybinių organizacijų veikloje, laisvalaikiu dalyvauja nevyriausybinių
organizacijų veikloje labai dažnai ir dažnai 15,1 proc. moterų ir 12,7 proc. vyrų, o niekada – 65,2
proc. vyrų ir 60,1 proc. moterų. Moterys šiek tiek dažniau laiką leidžia su draugais nei vyrai,
laisvalaikiu susitinka su draugais labai dažnai 40,8 proc. moterų ir 37 proc. vyrų, o dažnai – 44,8
proc. vyrų ir 42,1 proc. moterų.
1.4.3.1. lentelė. Laisvalaikio leidimo būdų dažnumo lyginimas pagal lytį ( N=23805)
Laisvalaikio
Lytis
Labai
Dažnai
Retai
Niekada
X2
p
praleidimo būdai
dažnai (proc.)
(proc.) (proc.)
(proc.)
Laisvalaikiu skaito
Vyras
7,6
16,9
50
25,6 1780,8 0,000
knygas
Moteris
14,7
30
47,2
8,1
Laisvalaikiu žiūri TV Vyras
22,1
46,2
28,1
3,6
36,5 0,000
Moteris
24,6
43,1
29,2
3
Laisvalaikiu žaidžia
Vyras
24,4
36
29,1
10,4
571,9 0,000
kompiuteriu
Moteris
18,1
27,6
36,2
18,1
Laisvalaikiu
Vyras
19,6
31,4
36,1
12,9 1101,6 0,000
sportuoja namie ar
Moteris
8,6
22,5
48
20,9
klube
Laisvalaikiu eina
Vyras
14,6
37,3
39,5
8,6
833 0,000
pasivaikščioti
Moteris
22,9
45,6
28,5
3
Laisvalaikiu eina į
Vyras
5
14,7
54,4
25,9
533,9 0,000
teatrą, koncertus,
20,8
58,6
14,4
Moteris
6,1
parodas
Laisvalaikiu eina į
Vyras
14,1
39,1
40,4
6,4
708,4 0,000
parduotuves
Moteris
22,4
46,5
28,1
2,9
Laisvalaikiu lanko
Vyras
9,6
15,1
30,7
44,6
113,1 0,000
saviraiškos
Moteris
13
16,9
31
39,1
užsiėmimus, būrelius
Laisvalaikiu lankosi
Vyras
8,5
21
44,5
26
19,8 0,044
klubuose/ kavinėse
Moteris
7,1
21,1
46,2
25,7
Laisvalaikiu užsiima Vyras
24,1
38
28,7
9,2
44,5 0,018
hobi veikla
37,9
31,9
7,5
Moteris
22,7
Laisvalaikiu
Vyras
5
7,7
22,1
65,2
64 0,000
dalyvauja
Moteris
5,9
9,2
24,9
60,1
nevyriausybinių
organizacijų veikloje
Laisvalaikiu susitinka Vyras
37
44,8
15,9
2,3
55,7 0,000
su draugais
Moteris
40,8
42,1
15,7
1,5
Laisvalaikiui skiriamo laiko rodiklis. Stebimi skirtumai vyrų ir moterų grupėse
pagal laisvalaikiui skiriamą laiką, vyrai daugiau skiria laiko laisvalaikiui nei moterys. Daugiau
moterų nei vyrų nurodė, kad laisvalaikiui darbo savaitėje vidutiniškai skiria iki 1 valandos
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(skirtumas 1,2 proc.), nuo 1 iki 3 valandų (skirtumas 4,8 proc.), nuo 3 iki 5 valandų (skirtumas 1
proc.), tačiau daugiau vyrų nei moterų laisvalaikiui skiria 10 ir daugiau valandų (skirtumas 6
proc.) (1.4.3.1. paveikslas). Nustatyti skirtumai yra statistiškai reikšmingi ir patikimumo lygmuo
p=0,000.

Savaitgalių leidimo būdų rodiklis. Skiriasi vyrų ir moterų savaitgalių leidimo
būdai. Moterys dažniau savaitgaliais mokosi (skirtumas 9,2 proc.; p=0,000), lanko tėvus / gimines
(skirtumas 4,2 proc.; p=0,000) ir ilsisi (skirtumas 9,4 proc.; p=0,017), o vyrai savaitgaliais
dažniau dirba (skirtumas 6,7 proc.; p=0,000) (1.4.3.2. paveikslas).
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Kultūrinių renginių lankymo rodiklis. Tyrimo duomenys (1.4.3.2. lentelė) rodo,
kad moterys dažniau lankosi įvairiuose kultūriniuose renginiuose nei vyrai. Moterys dažniau
lankosi muziejuose, per paskutinius šešis mėnesius 2-6 kartus muziejuje buvo 3,5 procentais
daugiau moterų, 1 kartą – 3,7 procentais daugiau moterų nei vyrų, o muziejuje nebuvo 6,8
procentais daugiau vyrų. Moterys dažniau eina į teatrą, per paskutinius šešis mėnesius 2-6 kartus
teatre buvo 4,4 procentais daugiau moterų, 1 kartą – 4,5 procentais daugiau moterų, o teatre
nebuvo 9,1 procentais daugiau vyrų. Lankymosi kine skirtumai yra šiek tiek mažesni lyginant su
kitais kultūros renginiais, bet tendencija išlieka ta pati, kad moterys į kiną eina dažniau nei vyrai,
per paskutinius šešis mėnesius 2-6 kartus kine buvo 2,4 procentais daugiau moterų nei vyrų, o
kine nebuvo 2,8 procentais daugiau vyrų. Moterys žymiai dažniau skaito knygas, per paskutinius
šešis mėnesius daugiau nei 6 kartus knygas skaitė 11 procentais daugiau moterų, 2-6 kartus – 10,8
procentais daugiau moterų nei vyrų, o knygų neskaitė 21,4 procentais daugiau vyrų. Moterys
dažniau lankosi parodose, per paskutinius šešis mėnesius 2-6 kartus parodoje buvo 3 procentais
daugiau moterų, 1 kartą – 3,3 procentais daugiau moterų nei vyrų, o parodoje nebuvo 6,1
procentais daugiau vyrų. Moterys dažniau eina į koncertus, per paskutinius šešis mėnesius 2-6
kartus koncerte buvo 6,6 procentais daugiau moterų, o koncerte nebuvo 8,3 procentais daugiau
vyrų.
1.4.3.2. lentelė. Lankymosi kultūriniuose renginiuose per paskutinius 6 mėnesius lyginimas
pagal lytį (N=23805)
1 kartą
Nei karto X2
Kultūriniai
Lytis
Daugiau 2 - 6
p
(proc.)
kartus (proc.)
renginiai
nei 6
(proc.)
kartus
(proc.)
Vyras
3,2
11,7
25,6
59,5
Lankėsi muziejuose
134,9 0,000
15,2
29,3
52,7
Moteris
2,8
Vyras
2,2
11,1
22,2
64,5
Lankėsi teatre
215,7 0,000
Moteris
2,3
15,5
26,7
55,4
Vyras
6,7
27,6
26
39,7
Lankėsi kine
25,5 0,000
Moteris
6,4
30
26,8
36,9
Skaitė knygas (ne
Vyras
11,7
20,6
23,9
43,8
1494,1 0,000
pagal mokyklinę/
studijų programą)
Moteris
22,7
31,4
23,4
22,4
Vyras
3,4
11,3
24,5
60,8
Lankėsi parodose
101,3 0,000
Moteris
3,3
14,3
27,8
54,7
Vyras
5,5
22,1
29,1
43,3
Lankėsi koncertuose
207,3 0,000
Moteris
5,9
28,7
30,4
35
Pasitenkinimo laisvalaikiu rodiklis. Vyrai yra labiau patenkinti savo laisvalaikiu,
geriau vertina savo galimybes įdomiai leisti laisvalaikį ir turimas lėšas, leidžiančias pasirinkti
norimą laisvalaikio formą, nei moterys (1.4.3.3. lentelė). Vyrai dažniau nei moterys buvo linkę
sutikti, kad yra patenkinti savo laisvalaikiu: 82 proc. vyrų ir 77,5 proc. moterų. Vyrai dažniau nei
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moterys buvo linkę sutikti, kad turi galimybių įdomiai praleisti laisvalaikį: 70,8 proc. vyrų ir 64,8
proc. moterų. Vyrai dažniau nei moterys buvo linkę sutikti, kad turi pakankamai lėšų pasirinkti
norimą laisvalaikio formą: 51,6 proc. vyrų ir 45,1 proc. moterų.
1.4.3.3. lentelė. Pasitenkinimo laisvalaikiu, galimybių įdomiai praleisti laisvalaikį ir lėšų
leidžiančių pasirinkti norimą laisvalaikio formą pakankamumo subjektyvių vertinimų
lyginimas pagal lytį (N=23805)
Pasitenkinimo
Lytis
Visiškai Sutinku Nesutin Visiškai
X2
p
laisvalaikiu
sutinku (proc.)
ku
nesutinku
rodikliai
(proc.)
Yra patenkinti savo
laisvalaikiu
Turi galimybių
įdomiai praleisti
laisvalaikį
Turi pakankamai
lėšų pasirinkti
norimą laisvalaikio
formą

Vyras
Moteris
Vyras
Moteris

33,1
26,3
26,3
21,8

48,9
51,2
44,5
43

15,3
19,8
24,8
29,7

2,6
2,6
4,4
5,4

Vyras
Moteris

16,5
12,8

35,1
32,3

36,5
41,1

12
13,8

162,7
116,1

113,6

0,000

0,000
0,000

1.4.4. Lyginimas pagal gyvenamąją vietovę
Šiame poskyryje yra pateikiami laisvalaikio rodiklių pasiskirstymų lyginimai pagal
gyvenamąją vietovę.
Laisvalaikio leidimo būdai. Duomenų analizė atskleidė, kad ne visi laisvalaikio
leidimo būdai priklauso nuo gyvenamosios vietovės, statistiškai reikšmingų skirtumų tarp
gyvenančių mieste ir kaime nustatyta tiktai kai kuriuose laisvalaikio leidimo būduose. Toliau bus
aptariami tik tie skirtumai, kurie buvo statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000,
nes esant mažesniam patikimumo lygmeniui, pvz., kai p=0,015 ar p=0,03, skirtumą tesudaro
vienas procentas arba procento dalys (1.4.4.1. lentelė). Mieste gyvenantys jaunuoliai dažniau
laisvalaikiu skaito knygas negu kaime: dažnai knygas skaito 25,4 proc. miesto ir 20,7 proc. kaimo
jaunimo, niekada laisvalaikiu knygų neskaito 15,2 proc. miesto ir 18,8 proc. kaimo jaunimo.
Kaime gyvenantys jaunuoliai dažniau laisvalaikiu žiūri TV negu mieste: labai dažnai žiūri TV
21,8 proc. miesto ir 26 proc. kaimo jaunimo, o retai laisvalaikiu nežiūri TV 30 proc. miesto ir 26,4
proc. kaimo jaunimo. Mieste gyvenantys jaunuoliai dažniau laisvalaikiu lankosi kultūriniuose
renginiuose negu kaime: dažnai eina į teatrą, koncertą ar parodą 20 proc. miesto ir 14,1 proc.
kaimo jaunimo, niekada laisvalaikiu neina į teatrą, koncertą ar parodą 17,5 proc. miesto ir 24,2
proc. kaimo jaunimo. Mieste gyvenantys jaunuoliai dažniau laisvalaikiu lanko saviraiškos
užsiėmimus / būrelius nei kaime: labai dažnai ir dažnai lanko saviraiškos užsiėmimus / būrelius
28,8 proc. miesto ir 25,4 proc. kaimo jaunimo, niekada laisvalaikiu nesilanko saviraiškos
užsiėmimuose / būreliuose 40,9 proc. miesto ir 43,2 proc. kaimo jaunimo. Mieste gyvenantys
jaunuoliai dažniau laisvalaikiu vaikšto į klubus ir kavines nei kaime: dažnai eina į klubus ir
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kavines 22,6 proc. miesto ir 18,2 proc. kaimo jaunimo, niekada laisvalaikiu neina į klubus ir
kavines 23,2 proc. miesto ir 30,6 proc. kaimo jaunimo.
1.4.4.1. lentelė. Laisvalaikio leidimo būdų dažnumo lyginimas pagal gyvenamąją vietovę
(N=23805)
Laisvalaikio
Gyvenamoji
Labai
Dažnai Retai
Niekada X2
p
praleidimo būdai
vieta
dažnai (proc.) (proc.) (proc.)
(proc.)
Laisvalaikiu skaito Miestas
11,2
25,4
48,3
15,2
94,9 0,000
knygas
Kaimo vietovė
11,4
20,7
49,1
18,8
Laisvalaikiu žiūri
Miestas
21,8
44,3
30
3,8
104,8 0,000
TV
Kaimo vietovė
26,3
45
26,4
2,4
Laisvalaikiu
Miestas
20,7
32
32,5
14,7
10,4 0,015
žaidžia
Kaimo vietovė
21,9
30,9
33,3
13,8
kompiuteriu
Laisvalaikiu
Miestas
13,7
27,4
42
16,9
9,3 0,025
sportuoja namie ar Kaimo vietovė
14,3
25,6
42,8
17,3
klube
Laisvalaikiu eina
Miestas
19,1
42
33,5
5,4
8,2 0,041
pasivaikščioti
41
34,2
6,2
Kaimo vietovė
18,7
Laisvalaikiu eina į Miestas
5,8
20
56,7
17,5
teatrą, koncertus,
14,1
56,5
24,2 225,6 0,000
Kaimo vietovė
5,2
parodas
Laisvalaikiu eina į Miestas
18,9
42,9
33,8
4,4
10,4 0,016
parduotuves
Kaimo vietovė
17,7
43
34,3
5,1
Laisvalaikiu lanko Miestas
12,2
16,3
30,6
40,9
saviraiškos
15,5
31,3
43,2
Kaimo vietovė
9,9
34,5 0,000
užsiėmimus,
būrelius
Laisvalaikiu
Miestas
8,1
22,6
46,1
23,2
lankosi klubuose/
Kaimo vietovė
7,1
18,2
44,1
30,6 176,9 0,000
kavinėse
Laisvalaikiu
Miestas
23,3
37,9
30,3
8,5
1,3 0,725
užsiima hobi veikla Kaimo vietovė
23,5
38,1
30,4
8
Laisvalaikiu
Miestas
5,6
8,5
23,4
62,5
dalyvauja
Kaimo vietovė
5,2
8,4
23,9
62,5
2 0,569
nevyriausybinių
organizacijų
veikloje
Laisvalaikiu
Miestas
38,9
43,3
16,1
1,7
8,9
0,03
susitinka su
Kaimo vietovė
39,1
43,5
15,2
2,2
draugais
Laisvalaikiui skiriamo laiko rodiklis. Skirtumų miesto ir kaimo jaunimo grupėse
pagal laisvalaikiui skiriamą laiką nebuvo nustatyta.
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Savaitgalių leidimo būdų rodiklis. Statistiškai reikšmingai skiriasi tik du mieste ir
kaime gyvenančio jaunimo savaitgalių leidimo būdai. Kaimo jaunimas dažniau savaitgaliais dirba
(skirtumas 6,7 proc.; p=0,000), o miesto jaunimas dažniau savaitgaliais lanko tėvus / gimines
(skirtumas 2,9 proc.; p=0,000) (1.4.4.1. paveikslas).

Kultūrinių renginių lankymo rodiklis. Tyrimo duomenys (1.4.4.2. lentelė) rodo,
kad miesto jaunimas dažniau lankosi įvairiuose kultūriniuose renginiuose nei kaimo. Miesto
jaunimas dažniau lankosi muziejuose, per paskutinius šešis mėnesius 2-6 kartus muziejuje buvo
2,8 procentais daugiau miesto jaunimo, 1 kartą – 1,7 procentais daugiau miesto jaunimo, o
muziejuje nebuvo 4,4 procentais daugiau kaimo jaunimo. Miesto jaunimas dažniau eina į teatrą,
per paskutinius šešis mėnesius 2-6 kartus teatre buvo 4,2 procentais daugiau miesto jaunimo, 1
kartą – 3,7 procentais daugiau miesto jaunimo, o teatre nebuvo 8,1 procentais daugiau kaimo
jaunimo. Miesto jaunimas dažniau eina į kiną, per paskutinius šešis mėnesius daugiau nei 6 kartus
kine buvo 1,6 procentais daugiau miesto jaunimo, 2-6 kartus – 7,2 procentais daugiau miesto
jaunimo, 1 kartą – 2,7 procentais daugiau miesto jaunimo, o kine nebuvo 11,5 procentais daugiau
kaimo jaunimo. Miesto jaunimas dažniau skaito knygas, per paskutinius šešis mėnesius daugiau
nei 6 kartus knygą skaitė 1,8 procentais daugiau miesto jaunimo, 2-6 kartus – 2,4 procentais
daugiau miesto jaunimo, o knygų visai neskaitė 3,4 procentais daugiau kaimo jaunimo. Miesto
jaunimas dažniau lankosi parodose, per paskutinius šešis mėnesius 2-6 kartus parodose buvo 1,9
procentais daugiau miesto jaunimo, 1 kartą – 4 procentais daugiau miesto jaunimo, o parodose
nebuvo 5,8 procentais daugiau kaimo jaunimo. Miesto jaunimas dažniau eina į koncertus, per
paskutinius šešis mėnesius 2-6 kartus koncertuose buvo 2,5 procentais daugiau miesto jaunimo, 1
kartą – 1,9 procentais daugiau miesto jaunimo, o koncerte nebuvo 5,2 procentais daugiau kaimo
jaunimo.
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1.4.4.2. lentelė. Lankymosi kultūriniuose renginiuose per paskutinius 6 mėnesius lyginimas
pagal gyvenamąją vietovę (N=23805)
Kultūriniai
Gyvenamoji
Daugiau 2 - 6
1 kartą Nei
X2
p
renginiai
vieta
nei 6
kartus
(proc.) karto
kartus
(proc.)
(proc.)
(proc.)
Lankėsi
Miestas
2,9
14,5
28,1
54,4
57,2
0,000
muziejuose
Kaimo vietovė
3,1
11,7
26,4
58,8
Lankėsi teatre
Miestas
2,3
14,9
25,9
56,9
164,6
0,000
Kaimo vietovė
2,2
10,7
22,2
65
Lankėsi kine
Miestas
7,1
31,4
27,4
34,1
320,2
0,000
24,2
24,7
45,6
Kaimo vietovė
5,5
Skaitė knygas (ne Miestas
18,1
27,1
23,4
31,5
42,2
0,000
pagal mokyklinę/ Kaimo vietovė
16,3
24,7
24,1
34,9
studijų programą)
Lankėsi parodose Miestas
3,3
13,5
27,6
55,6
79,5
0,000
Kaimo vietovė
3,3
11,6
23,6
61,4
Lankėsi
Miestas
6
26,4
30,4
37,2
62,4
0,000
koncertuose
Kaimo vietovė
5,2
23,9
28,5
42,4
Pasitenkinimo laisvalaikiu rodiklis. Nors ir nežymiai, bet miesto jaunimas yra
labiau patenkintas savo laisvalaikiu, geriau vertina savo galimybes įdomiai leisti laisvalaikį ir
turimas lėšas, leidžiančias pasirinkti norimą laisvalaikio formą, kaimo jaunimas (1.4.4.3. lentelė).
Miesto dažniau nei kaimo jauni žmonės buvo linkę sutikti, kad yra patenkinti savo laisvalaikiu:
80,4 proc. miesto ir 78,6 proc. kaimo jaunimo. Miesto dažniau nei kaimo jauni žmonės buvo linkę
sutikti, kad turi galimybių įdomiai praleisti laisvalaikį: 68,4 proc. miesto ir 66,5 proc. kaimo
jaunimo. Miesto dažniau nei kaimo jauni žmonės buvo linkę sutikti, kad turi pakankamai lėšų
pasirinkti norimą laisvalaikio formą: 48,6 proc. miesto ir 47,4 proc. kaimo jaunimo.
1.4.4.3. lentelė. Pasitenkinimo laisvalaikiu, galimybių įdomiai praleisti laisvalaikį ir lėšų
leidžiančių pasirinkti norimą laisvalaikio formą pakankamumo subjektyvių vertinimų
lyginimas pagal gyvenamąją vietovę (N=23805)
Pasitenkinimo
Gyvenamoji
Visiškai Sutinku Nesuti Visiškai
p
X2
laisvalaikiu
vieta
sutinku (proc.)
nku
nesutinku
rodikliai
(proc.)
(proc.) (proc.)
Yra patenkinti
Miestas
29,2
51,2
17,1
2,5
19,8 0,000
savo laisvalaikiu
Kaimo vietovė
30,4
48,2
18,6
2,8
Turi galimybių
Miestas
23,8
44,6
27,1
4,5
24,5 0,000
įdomiai praleisti
Kaimo vietovė
24,3
42,2
27,7
5,7
laisvalaikį
Turi pakankamai Miestas
14,8
33,8
38,9
12,5
7,9 0,047
lėšų pasirinkti
Kaimo vietovė
14,1
33,3
38,8
13,7
norimą
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laisvalaikio formą
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1.5. Draugai
1.5.1. Bendras aprašymas
Tyrimo metu buvo siekta išsiaiškinti jaunimo socialinės aplinkos ir socialinio
palaikymo rodiklius. Pagal šiuos rodiklius galima spręsti apie socialinio tinklo plotį ir kokybę,
socialinės pagalbos poreikį. Socialinę aplinką sudaro šeima, draugai ir kaimynystė. Šiame skyriuje
yra aptariami draugų – bendraamžių rato – rodikliai: draugų skaičius, ar lengva susirasti draugų,
pasitenkinimas draugais ir draugų socialinis palaikymas. Šios skyriaus rodikliai skaičiuojami
visiems tiriamiesiems.
Santykių su draugais kokybės rodiklis – tai suminis rodiklis, matuojamas 5
indikatoriais apie santykių su draugais patirtis arba santykių su draugais kokybės suvokimus.
Santykių su draugais kokybė išreiškiama tokiais draugystės požymiais, kaip pasitenkinimas,
pasitikėjimas, pagalbos suteikimas, atvirumas. Kiekvienam tiriamajam indikatorių rangų reikšmės
sumuojamos ir gaunamas suminis santykių su draugais kokybės rodiklis, kurio reikšmės kinta
skalėje nuo 5 iki 20, kur 5 reiškia silpnus, nepalaikančius, o 20 reiškia stiprius, palaikančius
santykius su draugais, vadinasi, kuo didesnė rodiklio reikšmė tuo kokybiškesni santykiai su
draugais, tuo daugiau socialinio palaikymo tiriamieji sulaukia iš draugų. Pagal rodiklio reikšmes
jaunuoliai suskirstomi į tris grupes: labai žemo ir žemo (nuo 5 iki 10), vidutinio (nuo 11 iki 15),
aukšto ir labai aukšto (nuo 16 iki 20) stiprumo / tvirtumo, palaikymo santykiai su draugais
(1.5.1.1. paveikslas).

Daugiausia (47,5 proc.) jaunimo patenka į grupę, kurios santykiai su draugais
apibūdinami kaip vidutiniški, 36,1 proc. jaunuolių santykiai su draugais yra stiprūs ir 16,1 proc. –
santykiai su draugais yra silpni.
Artimų draugų skaičiaus rodiklis – tai rodiklis atspindintis socialinių santykių
platumą. Taip pat šis rodiklis atspindi gebėjimą užmegzti ir palaikyti draugiškus artimus santykius
bent su vienu ar keliais žmonėmis (1.5.1.2. paveikslas).
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Dauguma (74,7 proc.) jaunuolių nurodė, kad turi du ir daugiau artimų draugų, 20,7
proc. – vieną artimą draugą ir 3,4 proc. – nė vieno artimo draugo.
Naujų draugysčių užmezgimo lengvumas – tai dar vienas rodiklis parodantis
tiriamojo suvokimą, kaip jam sekasi užmegzti naujas draugystes, naujus draugiškus santykius.
Matuojamas keturių rangų skale, nuo labai lengva iki labai sunku (1.5.1.3. paveikslas).

Dauguma (75,7 proc.) jaunuolių mano, kad jiems labai lengvai ir lengvai sekasi
užmegzti naujas draugystes ir kurti naujus santykius, 18,9 proc. mano, kad jiems tai sekasi daryti
sunkiai, o 3,2 proc. – labai sunkiai.
Socialinio palaikymo rodiklis – tai suminis rodiklis matuojamas 7 dichotominiais
teiginiais, ar tiriamieji bendrai sulaukia socialinės paramos ir palaikymo nesvarbu iš kokių
žmonių, svarbu, kad sulaukia. Rodiklis matuojamas indikatoriais įvardijančiais įvairius socialinio
palaikymo būdus, tokius kaip išklausymas, priėmimas, padrąsinimas ir pan. Kiekvienam
tiriamajam sumuojami teigiami atsakymų variantai („taip“). Gauname rodiklį, kuris kinta nuo 0 iki
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7, kur 0 reiškia socialinio palaikymo ir paramos nebuvimą, o 7 stiprų socialinį palaikymą ir
paramą. Pagal rodiklio reikšmes jaunuoliai suskirstomi į tris grupes: labai žemo ir žemo (nuo 0 iki
3), vidutinio (nuo 4 iki 5), aukšto ir labai aukšto (nuo 6 iki 7) socialinio palaikymo (1.5.1.4.
paveikslas).

Dauguma (72,5 proc.) patenka į grupę jaunuolių, kurie patiria aukštą socialinį
palaikymą iš juos supančių žmonių, 20,1 proc. jaunuolių patiriamą socialinį palaikymą galima
apibūdinti kaip vidutinį, o 7,1 proc. – kaip žemą.
Draugų reikalingumo įrodymai. Kokybinio tyrimo metu 14-18 ir 19-29 metų
jaunuolių buvo prašoma pagrįsti, kodėl yra reikalingi draugai. (1.5.1.1. ir 1.5.1.2. lentelės).
1.5.1.1. lentelė. 14-18 metų jaunuolių įvardyti draugų reikalingumo įrodymai (N=600)
Draugų reikalingumo
įrodymai
Kritika

Proc.

Pavyzdžiai

14,3

„Draugai reikalingi kaip geriausi kritikai ir palaikytojai“.

Pragmatiniai poreikiai

12,3

„Reikia ir lavinti bendravimą, etiką. Vien bendraudamas per
kompiuterį nejauti tokio malonumo“, „tik su jais gali
tobulėti diskutuodamas apie įvairiausius dalykus. Be to,
kaip sakoma, geriausiai išmoksti viena ar kitą dalyką
bemokant apie jį draugą“.

Bendravimas

12,1

„Draugai yra būtini, nes jie tave išklauso, tau padeda,
pataria, dalijasi patirtimi. Su draugais tu gali kalbėtis
įvairiomis temomis“.

Bendra veikla

11,1

Emociniai poreikiai

10,6

Pagalba

9,4

„Pagalbos“, „draugas padės tau atlikti darbą, draugai yra tie
žmonės, kurie tau gali padėti“.

Nėra būtini

3,7

„Nereikalingi“.

„Kartu leisti laiką“, „kartu leidžiame laisvą laiką,
sportuojame“.
„Draugai reikalingi, kad padėtų, nes be jų būni vienišas“.
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1.5.1.2. lentelė. 19-29 metų jaunuolių įvardyti draugų reikalingumo įrodymai (N=600)
Draugų
reikalingumo
įrodymai
Proc.
Pavyzdžiai
Būtini dėl bendravimo
Būtini dėl laisvalaikio
Draugai tiesiog būtini
Būtini, nes padeda

20,6
15,8
8,7
8,3

Būtini, nes padeda įveikti
sunkumus
Nebūtini
Būtini, nes išklauso
Neatsakė
Svarbiausia
vieną
geriausią draugą turėti
Būtini
dėl
naudos,
pažinčių
Būtini,
nes
jautiesi
pilnavertis
Būtini dėl veiklos
Būtini,
nes
niekas
neišgyvena be jų
Būtini, nes smagiau
Nesijauti vienišas
Būtini dėl pasitikėjimo
Būtini, nes jie – turtas

6

Būtini dėl judėjimo į
priekį
Būtini, nes jie kaip šeima
Būtini, tai prigimtinis
poreikis
Nežinau
Nebūtini,
užtenka
pažįstamų
Būtini, nes su jais galiu
būti savimi

5,8
4,2
4
2,8
2,5
2,5
2,5
2,5

„Draugai-tai bendravimas“, „reikia gyvo bendravimo“.
„Su jais galima prasmingai praleisti laisvalaikį“.
„Draugai būtini“, „draugai visada reikalingi“.
„Privalome turėti artimų žmonių, kurie mums gali padėti“,
„gali suteikti pagalbą“.
„Draugai padeda išspręsti sunkumus“, „padeda nepalūžti“.
„Man nereikia“, „visiškai nebūtini“.
„Išklauso“.
„Neatsakyta“.
„Užtenka vieno draugo“, „tikrą draugą galima turėti tik
vieną“.
„Reikalingi, nes daugelyje sričių galima ką reikia greičiau
gauti“.
„Padeda jaustis pilnaverčiu žmogumi“.

0,6

„Tik draugų pagalba galima atrasti tam tikros veiklos“.
„Neįsivaizduoju gyvenimo be jų“, „būtini kaip oras“.
„žmogus be draugų kaip be gyvenimo“.
„Kartu su jais smagiau“.
„Kad nesijausti vienišam“.
„Draugai reikalingi, kad turėtum kuom pasitikėti“.
„Draugai – didžiausias žmogaus turtas“, „draugai yra
vertybė“.
„Skatina pasitempti, judėti į priekį“.

0,6
0,6

„Draugai kaip šeima“.
„Draugai tai prigimtinis poreikis“.

0,6
0,6

„Nežinau“.
„Tikrų draugų nėra, tik pažįstami“, „užtenka pažįstamų“.

0,4

„Tik su draugais galiu būti savimi“, „priima tokį, koks
esi“.

2,3
1,9
1,5
0,9
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1.5.2. Lyginimas pagal amžių
Šiame poskyryje yra pateikiami visų draugų rodiklių lyginimai pagal jaunimo
amžiaus grupes.
Santykių su draugais kokybės rodiklis. Stebimi skirtumai amžiaus grupėse pagal
santykių su draugais kokybės rodiklį (1.5.2.1. paveikslas). Daugiausia visų trijų amžiaus grupių
jaunimo palaiko vidutiniškus santykius su draugais, tačiau 24-29 metų jaunuoliai santykius su
draugais vertina, kaip vidutinius, gerus, dažniau nei kitų dviejų amžiaus grupių jaunuoliai, o 19-23
metų jaunuoliai – dažniau nei 14-18 metų jaunuoliai: 24-29 m. – 55,3 proc., 19-23 m. – 49 proc.,
14-18 m. – 41,1 proc. O 14-18 metų jaunuoliai santykius su draugais vertina, kaip silpnus,
dažniau nei kitų dviejų amžiaus grupių jaunuoliai, 19-23 metų jaunuoliai – dažniau nei 24-29 metų
jaunuoliai: 14-18 m. – 22,2 proc., 19-23 m. – 16 proc., 24-29 m. – 10,7 proc. Stiprius santykius su
draugais palaiko labai panaši dalis visų amžiaus grupių jaunimo: 14-18 m. – 36,7 proc., 19-23 m.
– 35 proc., 24-29 m. – 34,1 proc. Nustatyti skirtumai yra statistiškai reikšmingi, kai p=0,000.
Stebima bendra tendencija, kad kuo vyresni jaunuoliai, tuo stipresni santykiai su draugais.

Artimų draugų skaičius. Stebimi skirtumai amžiaus grupėse pagal artimų draugų
skaičių (1.5.2.2. paveikslas). Daugiausia jaunuolių visose trijose amžiaus grupėse turi du ir
daugiau draugų, tačiau lyginat amžiaus grupes tarpusavyje stebima, kad 24-29 metų jaunuoliai
rečiau turi du ir daugiau draugų lyginant su kitomis dviem amžiaus grupėmis, o 19-23 metų
jaunuoliai rečiau turi du ir daugiau draugų nei 14-18 metų jaunuoliai: 24-29 m. – 73 proc., 19-23
m. – 74,2 proc., 14-18 m. – 78,2 proc. Atitinkamai, lyginat amžiaus grupes tarpusavyje, tik vieną
draugą dažniausiai turi 24-29 metų, o rečiausiai 14-18 metų jaunuoliai: 24-29 m. – 23,7 proc.,
19-23 m. – 22,4 proc., 14-18 m. – 18,4 proc. jaunuolių. Nė vieno draugo neturi vienoda dalis visų
amžiaus grupių jaunuolių. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai p=0,000.
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Naujų draugysčių užmezgimo lengvumas. Stebimi skirtumai amžiaus grupėse
pagal naujų draugysčių užmezgimo lengvumą (1.5.2.3. paveikslas). Daugiausia jaunuolių visose
trijose amžiaus grupėse teigia, kad jiems yra lengva susirasti naujų draugų, tačiau 14-18 metų
jaunuoliai dažniau nei kitų dviejų grupių, o 19-23 metų dažniau nei 24-29 metų jaunuoliai nurodė,
kad jiems lengva susirasti draugų: 14-18 m. – 63 proc., 19-23 m. – 60,9 proc., 24-29 m. – 57,5
proc. jaunuolių. Taip pat daugiau 14-18 ir 19-23 metų nei 24-29 metų jaunuolių nurodė, kad jiems
yra labai lengva užmegzti naujas pažintis: 17,7 proc. 14-18 m., 17,8 proc. 19-23 m. ir 13,3 proc.
24-29 m. jaunuolių. .O 24-29 metų jaunuoliai dažniau nei kitų dviejų amžiaus grupių nurodė, kad
jiems yra sunku susirasti naujų draugų: 24-29 m. – 25,7 proc., 19-23 m. – 17,9 proc., 14-18 m. –
16 proc. jaunuolių. Nustatyti skirtumai yra statistiškai reikšmingi, kai p=0,000. Stebima bendra
tendencija, kuo vyresni, tuo sunkiau yra užmegzti naujas draugystes. Vienoda dalis, apie 3,4 proc.,
visų amžiaus grupių jaunuolių nurodė, kad užmegzti naujas draugystes yra labai sunku.

Socialinio palaikymo rodiklis. Stebimi skirtumai amžiaus grupėse pagal socialinio
palaikymo rodiklį (1.5.2.4. paveikslas). Didžiausia dalis visų amžiaus grupių jaunuolių patenka į
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aukšto socialinio palaikymo grupę, tačiau 24-29 metų jaunuoliai aukštą socialinį palaikymą patiria
dažniau nei kitų dviejų amžiaus grupių jaunuoliai ir 19-23 metų – dažniau nei 14-18 metų
jaunuoliai: 24-29 m. – 77,9 proc., 19-23 m. – 75,8 proc., 14-18 m. – 72,7 proc. jaunuolių. Vidutinį
socialinį palaikymą 14-18 metų jaunuoliai patiria dažniau nei kitų dviejų amžiaus grupių ir 19-23
metų – dažniau nei 24-29 metų jaunuoliai: 14-18 m. – 19,9 proc., 19-23 m. – 17,6 proc., 24-29 m.
– 15,8 proc. jaunuolių. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai p=0,000. Žemas draugų
palaikymas būdingas mažiausiam skaičiui jaunuolių visose amžiaus grupėse: 14-18 m. – 7,4 proc.,
19-23 m. – 6,6 proc., 24-29 m. – 6,3 proc. Stebima tendencija, kuo vyresni, tuo stipresnį socialinį
palaikymą patiria.

1.5.3. Lyginimas pagal lytį
Šiame poskyryje yra pateikiami draugų rodiklių pasiskirstymų lyginimai pagal lytį.
Santykių su draugais kokybės rodiklis. Tyrimo duomenys (1.5.3.1. paveikslas)
rodo, kad silpnus santykius su draugais palaiko 17,2 proc. vyrų ir 15,2 proc. moterų, vidutiniškus
santykius su draugais palaiko 51,4 proc. vyrų ir 44,2 proc. moterų, o stiprius santykius su draugais
palaiko 31,4 proc. vyrų ir 40,6 proc. moterų. Nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai, kai
patikimumo lygmuo p=0,000.

129

Artimų draugų skaičius. Stebimi skirtumai vyrų ir moterų grupėse pagal artimų
draugų skaičių: daugiau vyrų nei moterų turi du ir daugiau artimus draugus (skirtumas 1,1 proc.) ir
neturi nė vieno artimo draugo (skirtumas 1,2 proc.), tačiau daugiau moterų nei vyrų turi vieną
artimą draugą ar draugę (skirtumas 2,4 proc.) (1.5.3.2. paveikslas). Nustatyti skirtumai yra
statistiškai reikšmingi ir patikimumo lygmuo p=0,000.

Naujų draugysčių užmezgimo lengvumas. Stebimi nedideli, tačiau statistiškai
reikšmingi (p=0,001), skirtumai vyrų ir moterų grupėse pagal naujų draugysčių užmezgimo
lengvumo rodiklį: daugiau vyrų nei moterų patenka į labai lengvai (skirtumas 0,2 proc.), lengvai
(skirtumas 0,5 proc.) ir labai sunkiai (skirtumas 0,8 proc.) naujas draugystes mezgančiųjų grupes,
tačiau daugiau moterų nei vyrų patenka į sunkiai (skirtumas 1,5 proc.) naujas draugystes
mezgančiųjų grupę (1.5.3.3. paveikslas).
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Socialinio palaikymo rodiklis. Tyrimo duomenys (1.5.3.4. paveikslas) rodo, kad
daugiau vyrų nei moterų turi žemą (skirtumas 3,9 proc.) bei vidutinį (skirtumas 3,4 proc.) draugų
palaikymą, o aukštą draugų palaikymą turi daugiau moterų nei vyrų (skirtumas 2,6 proc.).
Vadinasi, moterų socialinio palaikymo rodiklis yra aukštesnis nei vyrų, nustatyti skirtumai
statistiškai reikšmingi, kai p=0,000.

1.5.4. Lyginimas pagal gyvenamąją vietovę
Šiame poskyryje yra pateikiami draugų rodiklių pasiskirstymų lyginimai pagal
gyvenamąją vietovę.
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Santykių su draugais kokybės rodiklis. Stebimi skirtumai miesto ir kaimo
jaunuolių grupėse pagal santykių su draugais kokybės rodiklį: daugiau kaimo nei miesto jaunuolių
patenka į silpnus (skirtumas 2 proc.) santykius su draugais turinčiųjų grupę ir daugiau miesto nei
kaimo jaunuolių patenka į stiprius (skirtumas 3,1 proc.) santykius su draugais turinčiųjų grupę
(1.5.4.1. paveikslas). Nustatyti skirtumai yra statistiškai reikšmingi ir patikimumo lygmuo
p=0,000. Miesto jaunuoliai turi stipresnius ryšius su draugais nei kaimo.

Artimų draugų skaičius. Stebimi nedideli, tačiau statistiškai reikšmingi (p=0,002),
skirtumai miesto ir kaimo jaunuolių grupėse pagal artimų draugų skaičių: daugiau kaimo nei
miesto jaunuolių neturi nė vieno artimo draugo (skirtumas 0,8 proc.), tačiau daugiau miesto nei
kaimo jaunuolių turi vieną artimą draugą ar draugę (skirtumas 1 proc.) (1.5.4.2. paveikslas).

Naujų draugysčių užmezgimo lengvumas. Lyginant naujų draugysčių užmezgimo
lengvumą pagal gyvenamąją vietovę statistiškai reikšmingų skirtumų nenustatyta.
Socialinio palaikymo rodiklis. Tyrimo duomenys (1.5.4.3. paveikslas) rodo, kad
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daugiau kaimo nei miesto jaunuolių turi žemą (skirtumas 0,8 proc.) bei vidutinį (skirtumas 2,1
proc.) draugų palaikymą, o aukštą draugų palaikymą turi daugiau miesto nei kaimo jaunuolių
(skirtumas 2,9 proc.). Vadinasi, miesto jaunuolių patiriamas socialinis palaikymas yra aukštesnis
nei kaimo, nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai p=0,000.
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1.6. Kaimynystė
1.6.1. Bendras aprašymas
Šiame skyriuje tęsiamas jaunimo socialinės aplinkos, kurią sudaro šeima, draugai ir

kaimynystė, rodiklių aprašymą. Pagal šiuos rodiklius galima spręsti apie socialinio tinklo plotį ir
kokybę. Kaimynystė yra miesto rajonas arba kvartalas, kaimas kuriame gyvena tiriamasis. Tyrimo
metu buvo svarbu išsiaiškinti kaimynystės saugumą ir jaunimo pasitenkinimą kaimynyste, kurioje
gyvena. Draugų ir šeimos socialinio palaikymo rodikliai aptariami kituose skyriuose (atitinkamai
skyriuose 1.5. Draugai ir 1.12. Psichologinė ir fizinė savijauta). Šiame skyriuje rodikliai
skaičiuojami visiems tiriamiesiems.
Kaimynystės saugumo rodiklis – tai suminis rodiklis, kurį sudaro 9 dichotominiai
teiginiai apie tai, kaip tiriamieji suvokia / žino apie kaimynystėje per pastarąjį mėnesį įvykusius
nusikaltimus, nelegalias veiklas, patyrė grėsmių asmeniniam saugumui, kurios mažina
kaimynystės saugumą, arba atspindi jos nesaugumą. Kiekvienam tiriamajam sumuojami neigiami
atsakymai („ne“), kaimynystės saugumo rodiklio reikšmės kinta nuo 0 iki 9, kur 0 reiškia saugumo
kaimynystėje nebuvimą, o 9 reiškia saugią kaimynystę, vadinasi, kuo didesnė rodiklio reikšmė,
tuo saugesnė kaimynystė. Rodiklio reikšmes galima suskirstyti į tokias grupes: 9 – saugi, 8-6 –
rizika, 5-0 pavojinga (1.6.1.1. paveikslas).

Daugiau nei pusė (55,1 proc.) jaunuolių patenka į grupę, kurioje kaimynystės gali
būti apibūdinamos kaip saugios, t.y. jose nebūna įstatymus pažeidžiančios ar kitos jaunimo
saugumą mažinančios veiklos, 29 proc. jaunuolių patenka į grupę, kurioje kaimynystes galima
apibūdinti kaip rizikingas, nes jose pasitaiko saugumą mažinančių veiklų, ir 9,8 proc. gyvena
pavojingose kaimynystėse, nes jose per pastarąjį mėnesį įvyko iki 5 įvairių saugumą mažinančių
veiklų.
Pasitenkinimo kaimynyste rodiklis - tai suminis rodiklis, matuojamas 7
indikatoriais apie santykių su kaimynais patirtis bei pasitenkinimo įvairiais santykių, gyvenimo
kaimynystėje aspektais suvokimus, atspindintis tiek kaimynystės socialinę kontrolę, tiek jos
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solidarumą. Kiekvienas indikatorius vertinamas keturių rangų skale, kuri kinta nuo „visiškai
nesutinku“ iki „visiškai sutinku“. Pasitenkinimo kaimynyste rodiklio reikšmės kinta nuo 7 iki 28.
Kur 28 reiškia silpną, o 7 reiškia aukštą pasitenkinimą kaimynyste ir santykiais joje, vadinasi, kuo
mažesnė rodiklio reikšmė tuo didesnis pasitenkinimas, solidaresni santykiai, stipresni ryšiai
kaimynystėje. Rodiklio reikšmes galima suskirstyti į tokias grupes: pasitenkinimas kaimynyste ir
santykiais joje yra žemiau vidutinio (nuo 22 iki 28), vidutinis (nuo 15 iki 21), aukštas ir labai
aukštas (nuo 7 iki 14) (1.6.1.2. paveikslas).

Daugiau nei pusė (54,8 proc.) jaunuolių patenka į grupę, kurioje pasitenkinimą
kaimynyste galima apibūdinti kaip vidutinį, 40,1 proc. jaunuolių – pasitenkinimas kaimynyste yra
aukštas, vadinasi, jie yra patenkinti įvairiais santykių su kaimynais aspektais, o 4,2 proc. jaunuolių
šiais santykiais nėra patenkinti ir jie patenka į žemo pasitenkinimo kaimynyste grupę.
Aktualios gyvenamojo rajono problemos. Kokybinio tyrimo metu abiejų 14-18 ir
19-29 metų jaunuolių buvo prašoma įvardyti jiems aktualias jų gyvenamojo rajono, kaimo ar
kvartalo problemas. Duomenys apie jaunimo įvardytas problemas pateikti 1.6.1.1. ir 1.6.1.2.
lentelėse.
1.6.1.1. lentelė. 14-18 metų jaunuolių įvardytos aktualios gyvenamojo rajono, kaimo ar
kvartalo problemos (N=600)
Problemos

Proc.

Pavyzdžiai

Laisvalaikio leidimo
galimybių trūkumas

35,6

„Jaunimo užimtumas“, „užimtumas“, „veiklos jaunimui
trūkumas“.

Aplinkos tvarkos
trūkumas

14,5

„Mano miestas yra grynas sąvartynas“, „šiukšlinimas ir
šiukšliadėžių skirtų šunų ekskrementams nebuvimas“.

Saugumo trūkumas

13,9

Nėra

11,4

„Saugumas“, „vandalizmas“, „baisu naktimis vaikščioti“,
„gaujos“.
„Problemų nėra“.
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„Arti nevykstantys būreliai ir kitos pramogos“, „tolimos
stotelės“.
„Tai yra žalingi dalykai - cigaretes ir alkoholis“, „gėrimai“.

Susisiekimo problemos

9,2

Žalingi įpročiai

6,9

Nedarbas
Apatija
Lėšų trūkumas

3,9
2,9
1,2

„Tėvų bedarbystė“, „nedarbas“.
„Motyvacijos trūkumas“.
„Stinga lėšų“.

Neišnaudotos galimybės

0,6

„Neišnaudoti apšnerkšti žemės sklypai“, „Palangoje yra
daug senų, apleistų, neremontuotų, griūvančių pastatų“.

1.6.1.2. lentelė. 19-29 metų jaunuolių įvardytos aktualios gyvenamojo rajono, kaimo ar
kvartalo problemos (N=600)
Problemos
Nedarbas
Jaunimo
trūkumas

Proc.
15,5
užimtumo 13,2

3

„Bedarbystė“, „nedarbas“.
„Nėra tinkamo jaunimo užimtumo“, „užimtumo stoka“,
„trūksta kultūrinių renginių“, „galėtų būti daugiau
pramogų“.
„Saugumas mano mieste man yra aktualiausias, kartais ir
dienos metu baisu į parką išeiti, šlaistosi visokie
narkomanai“, „saugumo trūkumas“.
„Problemų nėra“.
„Tamsiuoju paros metu neapšviestos gatvės“.
„Girtavimas“.
„Nėra asfaltuotų kelių“, „netvarkingi, duobėti keliai“.
„Nežinau“
„Emigracija, nes daugelis draugų ir pažįstamų emigravo“.
„Susisiekimas su miestu“.
„Nesutvarkyta aplinka“.
„Nėra įrengtų vaikų žaidimo aikštelių“.

3

„Nėra jaunimo susibūrimui skirtų vietų“.

2,6
2,6

„Neatsakė“.
„Automobilio statymo vieta“.

2,1

„Nėra šiukšlių dėžių“.

1,9
1,7

„Mažas darbo užmokestis“.
„Per didelės būsto šildymo kainos“.

1,7

„Nepagarba artimui“, „pasityčiojimas iš žmogaus“,
„apkalbos“.
„Infrastruktūros gerinimas“.
„Kadangi turiu mažametę dukrą, pergyvenu dėl kvaišalų

Nesaugumas

9,8

Nėra
Neapšviestos gatvės
Alkoholizmas
Prasti keliai, gatvės
Nežinau
Emigracija
Prastas susisiekimas
Netvarkinga aplinka
Vaikų žaidimo aikštelių
trūkumas
Jaunimo
susibūrimo
vietų trūkumas
Neatsakė
Automobilių stovėjimo
aikštelių trūkumas
Šiukšlių
konteinerių,
dėžių trūkumas
Mažas darbo užmokestis
Dideli mokesčiai už
komunalines paslaugas
Nepagarba žmogui

9,1
7,9
7,7
7,4
4,2
4
3,4

Bloga infrastruktūra
Narkomanija

Pavyzdžiai

1,5
1,3
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Bendravimo trūkumas

1,1

Nemokamų susirinkimų 0,9
vietų trūkumas
Niokojamas miestas
0,9
Jaunimo pasyvumas
Mažai bendraamžių
Materialinės
bazės
trūkumas
Vaikų
priežiūros
paslaugų trūkumas
Aukštos būsto kainos
Neįgaliesiems
nepritaikytas aplinka
Gamtos trūkumas
Kompetentingų
darbuotojų trūkumas
Mokytojų trūkumas
Triukšmas

platinimo nepilnamečių tarpe“, „narkotinių medžiagų
platinimas“.
„Trūksta didesnio bendravimo su kaimynais“, „žmonių
susvetimėjimas“.
„Nemokamos vietos, kur rinktis, nebuvimas“.

0,9
0,8
0,8

„Jaunimo atliekami niokojimo darbai“, „inventoriaus
gadinimas“.
„Jaunimo pasyvumas“.
„Jaunimo mažėjimas“, „mažai bendraamžių“.
„Materialinė bazė jaunimo užimtumui gerinti“.

0,8

„Nėra vaikų darželio“.

0,6
0,4

„Neįperkamas būstas“.
„Sunku kur nors patekti (nepritaikyta) neįgaliems“.

0,4
0,2

„Norisi daugiau gamtos“.
„Kompetentingų darbuotojų trūkumas“.

0,2
0,2

„Gimnazijoje trūksta mokytojų“.
„Triukšmas“.

Gyvenamojo rajono situacijos gerinimo būdai. Taip pat abiejų grupių jaunuolių
buvo prašoma pasakyti, kokius 3 darbus jie atliktų, jei taptų savo miesto ar rajono merais,
siekdami pagerinti gyvenamojo rajono, kaimo ar kvartalo situaciją (1.6.1.3. ir 1.6.1.4. lentelės).
1.6.1.3. lentelė. 14-18 metų jaunuolių įvardyti gyvenamojo rajono, kaimo ar kvartalo
situacijos gerinimo būdai (N=600)
Situacijos gerinimo
būdai
Kurtų laisvalaikio
galimybes

Proc.
52

Pavyzdžiai
„Futbolo stadiono statybos“, „vaikų žaidimų aikšteles“,
„krepšinio aikštelių pastatyčiau, „įrengčiau jaunimo centrą,
atskirą erdvę, kur jaunimas galėtų rinktis laisvalaikiu“.

Gerintų susisiekimą

17,5

„Ieškočiau galimybių atnaujinti maršrutinį transportą
mieste“, „sutvarkyčiau kelius“.

Tvarkytų aplinką

12,9

„Vietos šunims“, „kurčiau gražią aplinką“, „sutvarkyčiau
parkus“.

Kurtų iniciatyvas, didintų
pilietinį aktyvumą

12,3

„Burčiau jaunimą“, „daugiau tiesioginių susitikimų su
piliečiais“.

Stiprintų policijos
pajėgas

10,5

„Saugumui sustiprinti daugiau policijos“.

Steigtų darbo vietas

9,4

„Įkurčiau daugiau darbo vietų steigdamas firmas, verslą“,
„kurčiau darbo vietas“.
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Gerintų gatvių apšvietimą

7,8

„Gatvių apšvietimas“.

Nežino
Mažintų skurdą

6,6
4,3

„Nežinau“.
„Padėčiau neturtingiems“.

Šviestų visuomenę

2,9

„Plačiau kalbėčiau apie galimybes įsijungti į įvairias
bendruomenes“.

Tvarkytų miesto ūkį

2,9

Didintų mokyklų
finansavimą

4,3

„Labiau išnaudočiau miesto erdves“, „tvarkyčiau šilumos
ūkį Anykščiuose“.
„Skirčiau pinigų mokykloms“.

1.6.1.4. lentelė. 19-29 metų jaunuolių įvardyti gyvenamojo rajono, kaimo ar kvartalo
situacijos gerinimo būdai (N=600)
Situacijos gerinimo
Proc.
Pavyzdžiai
būdai
Kurtų darbo vietas
24,9
„Darbo vietų sukūrimas“, „sukurčiau naujas darbo vietas“
„sudaryčiau jaunimui sąlygas dirbti“.
„Sutvarkyčiau aplinką“, „švaros palaikymas“, „įrengčiau
Tvarkytų miestą
17,2
šiukšlių dėžes gyvūnų išmatom“, „mieste reiktų prisodinti
gėlių“.
Didintų
jaunimo 14,7
„Stengčiausi įgyvendinti tam tikras veiklas, susijusias su
laisvalaikio
užimtumo
jaunimo užimtumu“, „gerinčiau jaunimo užimtumą“.
galimybes
„Užtikrinčiau saugumą gatvėse vėlai vakare, kamerų
Užtikrintų saugumą
14,3
pagalba“, „stengčiausi užtikrinti piliečių saugumą,
skatinčiau policiją dirbti atsakingiau, labiau apšviesčiau
gatves“, „saugumo“, „pagerinčiau miesto apšvietimą“.
Remontuotų, tiestų kelius 13
„Kelio dangos paklojimas, neasfaltuotose kaimuose“,
„duobių užlyginimas“.
Įkurtų jaunimo centrą
8,3
„Stengčiausi inicijuoti jaunimo centro įkūrimą rajono
centre“.
Neatsakė
7,5
Nežino
7
„Nežinau“.
Gerintų
sveikatos, 6,6
„Skirti daugiau dėmesio svarbiausioms darbo institucijoms,
švietimo,
viešosios
kaip gaisrinei darbo pagalbai, ligoninės techninei, mokyklos
tvarkos
priežiūros,
švietimui“, „sveikatos priežiūros gerinimas“, „didesnis
priešgaisrinę sistemas
dėmesys švietimo įstaigoms“, „švietimo sistemos taisymas,
tobulinimas“.
Skatintų jaunimo verslą
6
„Verslumo skatinimas“, „skatinčiau verslą“.
Domėtųsi
žmonių 6,4
„Išsiaiškinčiau žmonių poreikius“, „išklausyčiau žmonių
poreikiais
pageidavimus“.
Įrengtų
sporto 8,9
„Sporto komplekso pastatymas“, „baseinas“.
kompleksus
Įrengtų, sutvarkytų vaikų 6
„Įrengčiau vaikų žaidimo aikšteles ir jas aptverčiau“.
žaidimo aikšteles
Didintų turizmą
5,8
„Didinčiau turistinį patrauklumą“.
Remtų jaunas šeimas
5,7
„Jaunų šeimų rėmimas“, „dėmesys jaunoms šeimoms“.
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Plėstų jaunimo veiklų 4,7
galimybes
Ieškotų investuotojų
4,5
Skatintų kartų tarpusavio 4,2
bendravimą
Mažintų mokesčius už 4
komunalines paslaugas
Organizuotų
miesto 4
renginius
Susitikinėtų su žmonėmis 3,6
Renovuotų namus
Didintų
kultūrinių
renginių
Skirtų
didesnį
finansavimą jaunimui
Daugiau dėmesio skirtų
jaunimui
Nieko nedarytų
Pagerintų susisiekimą

„Jaunimo veiklų didinimas“.
„Dar labiau stengčiausi pritraukti investuotojus“, „imčiausi
labiau traukti užsienio investicijas“.
„Skatinčiau bendrauti su jaunais ir senais, nes visi mes
žmonės“, „reikia tvirtesnių ryšių tarp kaimynų, todėl reikėtų
siūlyti bendrą veiklą“.
„Sumažinti paslaugas už energijos paslaugas“.
„Organizuočiau šventes“.

3,4

„Susitikinėčiau su gyventojais, kad išgirsčiau jų bėdas“,
„susitikčiau su bendruomene ir išsiaiškinčiau svarbiausias
problemas“.
„Balkonai supuvę ir niekas nesirūpina pastatais“
„Rūpinčiausi žmonių kultūriniu gyvenimu“, „kultūrinė
veikla“.
„Skirčiau pinigų jaunimo organizacijoms“.

3,2

„Daugiau dėmesio jaunimui“

3,2
3,2

„Nieko nedaryčiau“
„Stengčiausi pagerinti susisiekimą viešuoju transportu“,
„geresnis susisiekimas su miestu“.
„Nedarbingumas“, „daryčiau ką nors, kad sumažinčiau
nedarbą – remčiau verslą, traukčiau investicijas“.
„Pagal galimybes mėginčiau spręsti aktualiausias
problemas“, „išklausyti žmonių bėdas ir stengtis jas spręsti
kartu“.
„Sukurčiau stovėjimo aikštelių“.

3,6
3,4

Mažintų nedarbą, kurtų
darbo vietas
Stengtųsi
išklausyti
žmones ir padėti spęsti jų
problemas
Įrengtų
automobilių
stovėjimo aikštelių
Vykdytų
alkoholio,
rūkymo,
narkotikų
prevenciją
Kovotų su korupcija
Baustų už visuomeninio
turto gadinimą
Įsteigtų daugiau vaikų
darželių
Mažintų emigraciją

2,8

Peržiūrėtų ir perskirstytų
biudžetą
Skatintų
jaunimą po
studijų grįžti į savo
gimtus miestus
Panaikintų biurokratiją
Didintų atlyginimus

1,9

2,8
2,8
2,6
2,5
2,3

„Sugriežtinti alkoholio pardavimą jaunimui“, „galvočiau
kaip
mažinti
alkoholizmą“,
„atkreipčiau
dėmesį
narkomanijos problemai“.
„Kovoti su korupcija“, „imčiausi mažinti korupciją“.
„Atitinkamai bausčiau už bendruomenės turto gadinimą“.

2,3

„Įsteigčiau vaikų darželį“.

2,3

„Skirčiau daugiau dėmesio jaunimo užimtumui, darbui, kad
kuo mažiau jaunimo emigruotų į kitas šalis“.
„Patikrinčiau ir iš naujo perskirstyčiau biudžetą“

1,9

„Ieškočiau būdų kaip išlaikyti jaunimą mieste ir nepabėgti į
didmiesčius“, „jaunimo sugrąžinimas po studijų į rajoną“.

1,9
1,7

„Panaikinčiau biurokratiją“.
„Padidinčiau algas“.
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Įkurtų
daugiau
nevyriausybinių
organizacijų
Nemokama veiklų ir
renginių
Gerintų infrastruktūrą
Daugiau dėmesio ir
renginių skirtų vyresnio
amžiaus žmonėms
Skirtų
jaunimui
nemokamas
patalpas
veiklai
Suburtų sąžiningų ir
kompetentingų žmonių
komandą
Įkurtų pramogų centrą
Daugiau dėmesio skirtų
ekonomikai
Stiprintų
socialinę
politiką
Padėtų
benamiams
gyvūnams
Reklamuotų savo rajoną
Motyvuotų jaunimą
Suteiktų
lengvatų
jaunimui

1,5

„NVO“.

1,5
1,5
1,5

„Padaryčiau daug nemokamų būrelių“, „surengčiau
nemokamą koncertą žmonėms“.
„Pasirūpinčiau infrastruktūra“.
„Reikia remti ir pagyvenusio amžiaus žmones“.

1,1

„Suteikčiau jaunimui patalpas“.

1,1

„Suburčiau sąžiningą ir atsakingą komandą“, „suburti
kompetentingą kolektyvą“.

1,1
1,1

„Įsteigčiau pramogų centrą“.
„Dėmesys ekonomikai“.

1,8
0,9

„Stiprinčiau socialinę politiką“, „padėčiau vargstantiems,
labdara“, „padėčiau socialiai remtinoms šeimoms kuo geriau
gyventi, nes jiems to trūksta“.
„Pasirūpinčiau valkataujančiais šunimis“.

0,8
0,8
0,6

„Labiau reklamuočiau rajoną“.
„Motyvuoti jaunimą“.
„Lengvatų jaunam žmogui suteikimas“.

Miesto / rajono patrauklumo ir nepatrauklumo priežastys. Kokybinio tyrimo
metu abiejų 14-18 ir 19-29 metų jaunuolių buvo klausiama, ar jų miestas / rajonas yra patrauklus
jaunimui ir, kodėl jis yra patrauklus ar nepatrauklus. Duomenys apie jaunimo įvardytas miesto /
rajono patrauklumo ir nepatrauklumo priežastis pateikti 1.6.1.5. ir 1.6.1.6. lentelėse.
1.6.1.5. lentelė. 14-18 metų jaunuolių įvardytos miesto / rajono patrauklumo ir
nepatrauklumo priežastys (N=600)
Miesto / rajono
patrauklumo priežastys Proc.
Pavyzdžiai
Graži gamta
9,6 „Gamta labai graži“, „patrauklus gamta“.
Susibūrimo vietos
4,7 „Nemažai laisvalaikio vietų“, „yra gražių vietų kur galima
poilsiauti“, „ganėtinai yra vietų, kur gali praleist laisvalaikį“.
Jaunimo organizacijos
Patrauklus
Veikla

„Gausu jaunimui skirtų organizacijų“, „daug jaunimo
3,8 organizacijų“, „pilna organizacijų“.
3,8 „Tikrai patrauklus“.
„Veiklos apstu jauniems žmonėms“, „yra įvairiausios
3,4 veiklos“, „daug veiklos“.
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Daug renginių
Geri, draugiški žmonės

„Vyksta daug renginių“, „vyksta renginių jaunimui“, „daug
3,2 įdomių renginių“.
2,8 „Geri, taikūs žmonės“, „geri žmonės“.

Lankytinos vietos

2,6 „Yra mėgstamų lankytinų vietų“, „daug lankytinų vietų“.

Sporto aikštelės

1,7 „Turime sporto aikšteles“, „daug sporto aikštelių“.

Išvystyta infrastruktūra
Situacija gerėja
Mielas
Ramus miestas
Būreliai
Gera gyventi
Yra visko, ko reikia
Švaru, grynas oras
Kas ieško tas randa
Veiklos mokykloje
Saugus
Gimtinė
Daug jaunimo
Geras susisiekimas
Galimybė užsidirbti
Valdžia stengiasi
Akademinis miestas
Jaunimas išklausomas
Miesto / rajono
nepatrauklumo
priežastys

1,7
1,5
1,5
1,3
1,1
1,1
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,6
0,6
0,6
0,4
0,4
0,2
0,2
Proc.

„Sporto areną pastatė“, „sporto centras“.
„Situacija pagerėjo“.
„Mielas“, „labai mielas“.
„Labai ramus“, „ramus“.
„Nemažai užklasinės veiklos“.
„Čia gera gyventi“, „gera vieta gyventi“.
„Visko užtenka“.
„Švarus“, „grynas oras“.
„Kas nori veiklos, randa“
„Popamokinė veikla“
„Gana saugus“, „saugu gyventi“, „saugu“.
„Tai mano gimtinė“.
„Daug energingų žmonių“, „puikių jaunų žmonių“.
„Netoli didmiestis“.
„Gerai apmokamas darbas“.
„Valdžia stengiasi tokiu padaryti“.
„Yra universitetų“.
„Jaunimo balsas išklausomas“.
Pavyzdžiai

Veiklos trūkumas

20,8 „Nėra veiklos“, „trūksta popamokinės veiklos“.

Trūksta susibūrimo vietų

„Mažai vietų susiburti“, „nėra vietų kur galima rinktis“, „per
10,9 mažai vietų“.

Trūksta
renginių/pramogų
Mažas miestas,
provincija
Patrauklus tik vasaros
metu
Trūksta
būrelių/užsiėmimų

„Mažoka renginių“, „mažai linksmybių, renginių“, „per
9,3 mažai renginių“.
„Mažas“ , „kaimo vietovė“.
4,5
„Tik vasarą, kai karšta“.
3,8
„Trūksta būrelių“.
3,6

Neišvystyta
infrastruktūra
Patrauklumas yra
suprantamas subjektyviai

3,6 „Nėra sporto klubo, kavinės“, „nėra sporto bazių“.
„Kaip pažiūrėsi tą patrauklumą“, „kiek žmonių, tiek
3,6 nuomonių“.
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Nėra darbo
Mažai galimybių
saviraiškai
Trūksta naujovių,
įvairovės
Mažai
organizacijų/neformalaus
ugdymo
Nepatrauklus
Netvarkingas
Mažai jaunimo
Nesaugus
Prastas susisiekimas
Daug pensinio amžiaus
žmonių
Mažai informacijos apie
galimas veiklas
Mažai poilsio vietų
Transporto srautai
Trūksta tolerancijos
Mažas gyventojų
skaičius
Nėra universiteto
Nepatinka valdžia
(meras)

2,3 „Nėra darbo vietų“, „mažai darbo“.
1,9 „Nėra, kur save realizuoti“.
1,7 „Veikla labai panaši“.
1,5 „Nėra jaunimo organizacijų“.
1,5
1,3
1,3
0,9
0,8
0,6

„Nepatrauklu“.
„Didelis šiukšlinimas“.
„Daug jaunimo išvažiuoja“.
„Nesaugu“, „vakarais nesaugu“.
„Prastas susisiekimas“.
„Labai daug pensininkų“.
„Per mažai informacijos“, „mažai info apie veiklą“.

0,6
0,4
0,2
0,2
0,2

„Trūksta poilsio zonų“.
„Didelis transporto srautas“.
„Trūksta aplinkinių supratimo, tolerancijos“.
„Mažai gyventojų“.

0,2 „Nėra universiteto“.
0,2 „Ne, dėl mero“.

1.6.1.6. lentelė. 19-29 metų jaunuolių įvardytos miesto / rajono patrauklumo ir
nepatrauklumo priežastys (N=600)
Miesto / rajono
patrauklumo priežastys Proc.
Pavyzdžiai
Graži gamta
7,4
Jaunimo
organizacijų 6,9
veikla
Daug renginių
5,8
Neformalaus
galimybės
Sporto centrai

ugdymo 5,8
4,9

Galimybės laisvalaikiui

3,9

Gražus miestas
Rami aplinka
Išvystyta infrastruktūra

2,8
2,8
2,6

„Graži gamta“, „kraštovaizdis tikrai gražus“.
„Turime daug jaunimo organizacijų“, „yra jaunimo
laisvalaikio centras“.
„Gausu renginių, skirtų jaunimui“, „organizuojami įvairūs
renginiai, sporto varžybos“.
Gerai išvystytas neformalus ugdymas“, „gausu neformalaus
ugdymo organizacijų“.
„Yra sporto mokykla“, „daug visokių sporto klubų“,
„nes daug sporto salių“.
„Jaunimas gali rinktis ką nori veikti laisvalaikiu“, „daug
galimybių prasmingam laisvalaikiui“.
„Gražus miestas“, „graži gyvenama vieta“.
„Ramus miestas“, „ramu gyventi“.
„Gerai išplėtota miesto infrastruktūra“, „yra stadionas“,
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Verslo/darbo galimybės

0,9

Projektai jaunimui
Draugiška aplinka
Pigesnis pragyvenimas
Turizmo centras

0,8
0,6
0,6
0,6

Netoli didmiestis

0,6

Turi draugų ir darbą
Taip, ar iš dalies taip
Patrauklus vasaros metu
Ramus,
saugus,
bet
trūksta veiklos
Kartais
Miesto / rajono
nepatrauklumo
priežastys
Trūksta įvairios veiklos

0,4
6,9
3
2,3

„gerai išvystyta infrastruktūra“.
„Jaunimui sudarytos galimybės reikštis ir įgyvendinti
idėjas“, „daug galimybių pasireikšti“.
„Labai tvarkomas“, „sutvarkyti parkai“, „tvarkomas miesto
parkas“.
„Yra daug pramogų“.
„Patogi gyvenamoji vieta, susisiekimas“, „nedideli
atstumai“, „neblogas susisiekimas su miestu“.
„Yra kultūros namai“, „pas mus yra kultūros centras“.
„Tai universitetų miestas“.
„Miestas saugus“, „pakankamai saugus“.
„Jaunimas labai aktyvus ir taip sukuria daug renginių“, „čia
aktyvus jaunimas“.
„Po truputį atsiranda įvairių vietų, veiklų“, „daugėja
laisvalaikio praleidimo formų, jos tampa įvairesnės“.
„Patrauklus auginantiems vaikus“, „švaresnė aplinka mums
ir mūsų vaikams“.
„Patrauklus, nes yra kurortinis“, „mano miestas kurortas“.
„Yra daug erdvių, kur jaunimas gali leisti laisvalaikį“, „daug
erdvių ir vietų pasivaikščiojimams“.
„Patrauklus norintiems kurti verslą“, „gerai apmokamas
darbas“.
„Yra jaunimo centras, kuriame rengiami įvairūs projektai“.
„Draugiškas, toleruojantis jaunimas“, „draugiški žmonės“.
„Nebrangus būstas“.
„Mieste yra turizmo centras“, „išvystytas turizmas“, „yra
turizmo ir pramogų centras“.
„Miestas įsikūręs tarp didžiųjų Lietuvos miestų“, „šalia yra
didmiestis“.
„Turiu daug draugų ir puikų darbą“.
„Iš dalies taip“, „taip“.
„Patrauklus tik vasaros metu“.
„Ramus, saugus, vakarais nėra ką veikti“.

0,6

„Per šventes“, „kai būna viešų renginių“.

Proc.

Pavyzdžiai

12,3

Trūksta darbo vietų
Trūksta pramogų

9,4
9,1

Trūksta susibūrimo vietų

7,9

„Mažai veiklos jaunimui“, „didelis neužimtumas“, „mažai
ką gali veikti laisvalaikiu“.
„Darbo vietų trūkumas“, „nėra darbo“.
„Trūksta pramogų jauniems žmonėms“, „nevyksta
renginiai“.
„Trūksta laiko praleidimo vietų“, „trūksta patalpų“,
„nėra vietų kur jaunimui laisvalaikiu susitikti“.
„Trūksta popamokinės ir neformalios veiklos skatinimo“.

Galimybės saviraiškai

2,3

Sutvarkyta aplinka/parkai 2,1
Daug pramogų
Geras susisiekimas

1,9
1,9

Kultūros namai
Studentiškas miestas
Saugumas
Aktyvus jaunimas

1,9
1,9
1,9
1,5

Daugėja galimybių

1,5

Tinkama vieta
vaikus
Kurortas
Daug erdvių

1,1
0,9

auginti 1,5

Nevystomas neformalus 4,7
ugdymas
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Provincija

3

Jaunimas emigruoja
Veiklos tik mokyklinio
amžiaus jaunimui
Trūksta
pačių
noro/aktyvumo
Trūksta
lyderių,
organizacijų
Prastas susisiekimas
Nepatrauklu
Informacijos stoka

2,5
2,3

Neišvystyta
infrastruktūra
Niekas nevyksta
Nėra karjeros galimybių
Daug senų žmonių
Finansavimo/paramos
stoka veiklai
Brangios pramogos
Jaunų šeimų trūkumas

0,9

Jaunimas nerūpi
Netvarkingas/šiukšlinas
Nesaugus
Jaunimas nežino ko nori
Neigiamas požiūris į
jaunimą

1,9
1,7
1,5
1,1
0,9

0,8
0,8
0,8
0,6
0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
0,4
0,2

„Mažas miestelis“, „nėra didelis miestas“, „nepatrauklus,
nes mažas“.
„Jaunimas išvažiuoja“, „daugelis išvažiuoja“.
„Trūksta veiklų 20-30metų jaunimui“, „vyresnis jaunimas
veiklos ras netoliese esančiame didmiestyje“.
„Tik reikia iniciatyvos ir noro“, „daug veiklos yra, tik noro
reikia turėt“.
„Trūksta aktyvių ir norinčių šio to išmokti asmenybių“,
„trūksta neformalių lyderių“.
„Prastas susisiekimas tarp kaimo ir Biržų“.
„Nėra patrauklus“.
„Veikla nėra reklamuojama ir daugelis apie ją nežino“, „tik
trūksta informacijos“, „jaunimas neinformuotas apie
galimybes“.
„Trūksta sporto salės“, „nesutvarkytos sporto aikštelės,
stadionai“.
„Čia niekas nevyksta“.
„Nėra karjeros galimybių“.
„Daugiausia senyvo amžiaus žmonių“.
„Trūksta dėmesio ir paramos visuomeninei jaunimo
veiklai“.
„Esamos pramogos per brangios“.
„Jaunimo yra nedaug“, „mažai galimybių jaunai šeimai
pradėt gyvenimą“.
„Valdžiai neįdomus jaunimo užimtumas“.
„Miestas netvarkingas ir šiukšlinas“.
„Nuolat siaučia nusikalstamos grupuotės“.
„Sunkiausia, kad jaunimas nebežino ko nori“
„mūsų mieste į jaunimą žiūrima neigiamai“.

Mieste / rajone trūkstama veikla. Abiejų grupių jaunuolių buvo prašoma nurodyti,
kokios veiklos jaunimui trūksta jų mieste / rajone (1.6.1.7. ir 1.6.1.8. lentelės).
1.6.1.7. lentelė. 14-18 metų jaunuolių nuomonė apie jų mieste / rajone trūkstamas veiklas
(N=600)
Trūkstamos veiklos

Proc.

Pavyzdžiai

Sportinės veiklos

18,3

Netrūksta
Klubų, diskotekų
Aktyvių pramogų
Renginių
Veiklų

12,6
8,1
7,1
7,1
6,8

„Varžybų“, „tinklinio“, „sportinės“, „fizinės veiklos“,
„įvairesnių sporto šakų“.
„Veiklos tikrai netrūksta“, „jokios“, „netrūksta“.
„Klubų“, „diskotekų“, „linksmybių“.
„Aktyvių pramogų“, „aktyvios“.
„Įdomių renginių skirti jaunimui“.
„Trūksta veiklos“, „daugiau užsiėmimų“.
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Šokių
Laisvalaikio užimtumo
Neformaliojo švietimo
veiklų
Kino teatro
Koncertų
Vietos, kur nueiti

5,7
5,3
5,4
4,5
4,3
4,3

Nežino
Meninės veiklos
Kultūrinės veiklos
Pramogų centrų

3,4
3,4
2,8
2,3

Iš vis nėra veiklos
Jaunimo centro
Nemokamos veiklos
Kavinių
Savanoriškos veiklos
Motyvacijos
Darbo
Jaunimo darbuotojų
Vietos, kur galėtų reikštis
Projektų
Seminarų
Psichologinės pagalbos
Informacijos apie veiklas

2,1
1,9
1,5
1,5
1,5
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,4
0,4
0,4

„Šokių“, „šokių studijos“, „šokių pamokų“.
„Laisvalaikio užimtumo“.
„Popamokinės veiklos“, „užklasinės veiklos“, „neformaliojo
mokymo užsiėmimo“.
„kino teatro“.
„Koncertai retai atvažiuoja“.
„Kur leisti laiką“, „kažkokios vietelės jaunimui, kad
nesibastytų gatvėmis“.
„nežinau“.
„Piešimo“, „meninės“, „teatro“, „dramos“.
„Kultūrinės“, „kultūrinių renginių“.
„Pramogų centrų, kuriuose būtų kino teatrai, baseinai,
čiuožyklos, boulingas ir pan.“.
„Nėra renginių“, „iš vis nėra veiklos“.
„Jaunimo centro, kuriame galėtų rinktis jaunimas“.
„Nemokamos“.
„Picerijų, kavinių“.
„Savanorystės“, „visuomeninės“.
„Jaunimo motyvacijos nėra“.
„Trūksta darbo“, „darbo, kad galėtų užsidirbti“.
„Nėra žmonių, kurie dirbtų su jaunimu“.
„Kur galėtų pasireikšti“.
„Tarptautinių projektų, projektų su kitų miestų jaunimu“.
„Seminarų“.
„Psichologinės pagalbos“.
„Labai trūksta informacijos apie veiklą“.

1.6.1.8. lentelė. 19-29 metų jaunuolių nuomonė apie jų mieste / rajone trūkstamas veiklas
(N=600)
Trūkstamos veiklos

Proc.

Pavyzdžiai

Sporto ir jo vietų
Naktinio gyvenimo
Netrūksta

12,5
10,2
9,8

Darbo

8

Kultūrinės veiklos

6,4

Kino teatro
Pramogų
Renginių, koncertų

6,4
6,4
5,5

„Sportinės“, „sporto aikštynų“.
„Trūksta normalaus klubo“, „naktinio gyvenimo“.
„Vargu, ar trūksta“, „manau, kad jos yra pakankamai“,
„netrūksta“.
„Darbo“, „pastovaus ne tik sezoninio darbo“, „darbinės
veiklos“
„Kultūrinės“, „kultūrinių renginių“, „kultūrinės veiklos
pavyzdžiui įvairių būrelių (šokių, sporto), dramos ir pan.“
„Trūksta kino teatro“, „kino teatro“.
„Trūksta pramogų“, „pramogų“.
„Trūksta jaunimui skirtų renginių“, „daugiau koncertų
jaunimui“, „koncertų, normalios muzikos“.
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Užimtumo veiklų
Jaunimo centro

4,3
4,2

Meninės veiklos
Boulingo
Baseino
Kavinių
Mokymų,
seminarų,
kursų
Sporto klubo
Šokių užsiėmimų
Neformaliojo švietimo
paslaugų
Nemokamos veiklos
Nežino
Veiklos žiemą

3,8
3,6
3,4
3,2
3,1

Slidinėjimo trasų
Teatro
Savanoriško veiklos
Sveikatingumo centro,
pirčių komplekso
Geros bibliotekos

2,6
2,5
2,5
1,9
1,9
1,9

„Jaunimui trūksta veiklos, užimtumo“.
„Jaunimui trūksta atviro jaunimo centro, t.y. trūksta veiklos
pagal poreikius“.
„Meninės saviraiškos“.
„Boulingo“.
„Baseino‘, „baseinų“.
„Kavinių, barų“, „kavinių, skirtų jaunimui“.
„Trūksta mokymų ir kursų“, „mokymų“, „verslumo
mokymų“, „švietimo veiklos“.
„Sporto klubo“.
„Pramoginių šokių“.
„Aktyvių būrelių, popamokinės veiklos“.

1,5
1,3
1,1
1,1

„Renginių, kurie būtų nemokami“.
„Nežinau“.
„Trūksta įvairios veiklos žiemą“, „veiklos trūksta, manau,
žiemos sezono metu“, „aktyvaus užimtumo ne sezono
metu“.
„Slidinėjimo trasų“.
„Teatro“, „spektaklių“, „teatrinės veiklos“.
„savanoriškos veiklos“, „savanorystės“.
„Sveikatingumo centro“, “pirčių komplekso“.

0,4

„Nėra geros bibliotekos“.

1.6.2. Lyginimas pagal amžių
Šiame poskyryje yra pateikiami visų kaimynystės rodiklių lyginimai pagal jaunimo
amžiaus grupes.
Kaimynystės saugumo rodiklis. Stebimi skirtumai amžiaus grupėse pagal saugumą
kaimynystėje (1.6.2.1. paveikslas). Daugiausia jaunuolių visose trijose amžiaus grupėse savo
kaimynystę patiria kaip saugią, tačiau lyginant amžiaus grupes tarpusavyje pastebima, kad 14-18
metų jaunuoliai rečiausiai laiko savo kaimynystę saugia, lyginant su kitomis dviem amžiaus
grupėmis, o dažniausiai savo kaimynystę laiko saugia 24-29 metų amžiaus jaunuoliai: 14-18 metų
– 59,5 proc., 19-23 metų – 60,6 proc., 24-29 metų – 64,8 proc. Atitinkamai, lyginant amžiaus
grupes tarpusavyje, dažniausiai savo kaimynystę rizikinga laiko 14-18 metų jaunuoliai, o
rečiausiai – 24-29 metų jaunuoliai: 14-18 metų – 33,7 proc., 19-23 metų – 32,4 proc., 24-29 metų
– 30,6 proc. Savo kaimynystę pavojinga laiko beveik tokia pati dalis 14-18 metų ir 19-23 metų
amžiaus grupių jaunuolių, o vyriausioje amžiaus grupėje savo kaimynystę laiko pavojinga šiek
tiek mažesnė dalis jaunuolių: 14-18 metų – 6,8 proc., 19-23 metų – 7 proc., 24-29 metų – 4,6 proc.
Stebima tendencija, kuo vyresnis jaunimas, tuo savo kaimynystę laiko saugesne. Nustatyti
skirtumai statistiškai reikšmingi, kai p=0,000.
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Pasitenkinimo kaimynyste rodiklis. Stebimi statistiškai reikšmingi skirtumai
(p=0,001) pasitenkinimą kaimynyste lyginant pagal amžiaus grupes (1.6.2.2. paveikslas). Žemą
pasitenkinimą kaimynyste jaučia beveik tokia pat dalis visų amžiaus grupių jaunuolių. Daugiausia
visų amžiaus grupių jaunuolių jaučia vidutinį pasitenkinimą kaimynyste, tačiau lyginant amžiaus
grupes tarpusavyje pastebima, kad dažniausiai vidutinį pasitenkinimą savo kaimynyste išgyvena
24-29 metų, o rečiausiai – 14-18 metų amžiaus grupės jaunuoliai: 24-29metų – 58,7 proc., 1923metų – 55,2 proc., 14-18metų – 51,7 proc. Atitinkamai, lyginant amžiaus grupes tarpusavyje,
aukštą pasitenkinimą savo kaimynyste dažniausiai jaučia 14-18 metų, o rečiausiai – 24-29 metų
amžiaus jaunuoliai: 14-18 metų – 44,3 proc., 19-23 metų – 40,6 proc., 24-29 metų – 37,2 proc.
Apibendrinant galima sakyti, kad vyresni jaunuoliai dažniau jaučia vidutinį, o jaunesni – aukštą
pasitenkinimą savo kaimynyste.
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1.6.3. Lyginimas pagal lytį
Šiame poskyryje yra pateikiami kaimynystės rodiklių lyginimai pagal lytį.
Kaimynystės saugumo rodiklis. Stebimi skirtumai vyrų ir moterų grupėse pagal
kaimynystės saugumo rodiklį (1.6.3.1. paveikslas). Daugiausia abiejų lyčių atstovų savo
kaimynystę patiria kaip saugią, tačiau lyginant lytis tarpusavyje pastebima, kad moterys dažniau
savo kaimynystę laiko saugia nei vyrai (skirtumas 2,7 proc.). Daugiau vyrų nei moterų savo
kaimynystę suvokia kaip rizikingą (skirtumas 0,5 proc.) ir kaip pavojingą (skirtumas 2,2 proc.).
Moterys dažniau laiko savo kaimynystę saugia nei vyrai, nustatyti skirtumai yra statistiškai
reikšmingi ir patikimumo lygmuo p=0,000.

Pasitenkinimo kaimynyste rodiklis. Stebimi skirtumai vyrų ir moterų grupėse
pagal pasitenkinimo kaimynyste rodiklį (1.6.3.2. paveikslas). Žemą pasitenkinimą kaimynyste
jaučia šiek tiek daugiau moterų nei vyrų (skirtumas 0,4 proc.). Daugiausia abiejų lyčių atstovų
jaučia vidutinį pasitenkinimą savo kaimynyste, tačiau lyginant lytis tarpusavyje pastebima, kad
daugiau moterų nei vyrų jaučia vidutinį pasitenkinimą savo kaimynyste (skirtumas 3,2 proc.).
Aukštą pasitenkinimą kaimynyste jaučia daugiau vyrų nei moterų (skirtumas 3,7 proc.). Taigi,
moterys dažniau patiria vidutinį pasitenkinimą savo kaimynyste, o vyrai – aukštą. Nustatyti
skirtumai yra statistiškai reikšmingi ir patikimumo lygmuo p=0,000.
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1.6.4. Lyginimas pagal gyvenamąją vietovę
Šiame poskyryje yra pateikiami kaimynystės rodiklių lyginimai pagal gyvenamąją
vietovę.
Kaimynystės saugumo rodiklis. Statistiškai reikšmingų skirtumų miesto ir kaimo
jaunuolių grupėse pagal kaimynystės saugumo rodiklį nenustatyta.
Pasitenkinimo kaimynyste rodiklis. Stebimi skirtumai miesto ir kaimo jaunuolių
grupėse pagal pasitenkinimo kaimynyste rodiklį (1.6.4.2. paveikslas). Daugiau mieste nei kaime
gyvenančių jaunuolių patiria žemą (skirtumas 0,4 proc.) ir vidutinį pasitenkinimą savo kaimynyste
(skirtumas 3,3 proc.). Kaimo vietovėje gyvenantys jaunuoliai dažniau patiria aukštą pasitenkinimą
savo kaimynyste (skirtumas 3,8 proc.). Nustatyti skirtumai yra statistiškai reikšmingi ir
patikimumo lygmuo p=0,000. Kaimo vietovėje gyvenantys jaunuoliai patiria aukštesnį
pasitenkinimą savo kaimynyste nei mieste gyvenantys.
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1.7. Gyvenimo sąlygos
1.7.1. Bendras aprašymas
Jaunimo gyvenimo sąlygas apibūdina būsto sąlygų ir materialinės padėties rodikliai.
Būsto sąlygos apibūdinamos trim rodikliais: pirmasis, su kuo jaunuoliai gyvena vienuose
namuose, pvz., vieni, su tėvais, su savo šeima, ar su savo šeima ir tėvais; antrasis, kokiomis būsto
sąlygomis gyvena, t.y., kambaryje, bute ar name; trečiasis, kam priklauso būstas, kuriame gyvena,
pvz., jiems, tėvams, nuomojamas ir pan. Materialinė padėtis apibūdinama trim rodikliais: kokie
pajamų šaltiniai; kiek vidutiniškai pajamų tenka vienam šeimos nariui atskaičius mokesčius per
mėnesį; ar turi paskolų. Šio skyriaus rodikliai skaičiuojami visiems tiriamiesiems.
Būsto sąlygų rodikliai – su kuo jaunuoliai gyvena vienuose namuose (1.7.1.1.
paveikslas), kokiomis būsto sąlygomis gyvena (1.7.1.2. paveikslas), kam priklauso būstas,
kuriame jaunuoliai gyvena (1.7.1.3. paveikslas).

Dauguma (62,7 proc.) jaunuolių gyvena su tėvais arba globėjais, 11,8 proc. gyvena
su savo sukurta šeima, t.y. sutuoktiniu ar sugyventiniu ir vaikais, 7,1 proc. gyvena su draugu /
drauge, 5,1 proc. gyvena vieni, 4,6 proc. – su nuomos / bendrabučio draugais, 4,1 proc. – su savo
sukurta šeima, bet kartu su tėvais / globėjais, 1,8 proc. – su giminėmis, 1,3 proc. – su draugu /
drauge, bet tėvų namuose (1.7.1.1. paveikslas).
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Pagal būstą, kuriame gyvena, jaunuoliai pasiskirsto į dvi labai panašaus dydžio
grupes: name gyvena 48,7 proc. ir bute gyvena 46,2 proc. jaunuolių, o tiktai kambaryje gyvena 3,8
proc. (1.7.1.2. paveikslas).

Dauguma (67,1 proc.) jaunuolių gyvena jų arba sutuoktinių tėvams nuosavybes teise
priklausančiame būste, 12,8 proc. gyvena jų arba bendros nuosavybės su sutuoktiniu ar partneriu
būste, 13,1 proc. butą nuomojasi, 3,5 proc. jaunuolių būsto savininkai yra giminaičiai, o 1,7 proc.
– draugai ar draugės (1.7.1.3. paveikslas).
Materialinės padėties rodikliai – pajamų šaltiniai (1.7.1.4. paveikslas), vidutiniškai
vienam šeimos nariui tenkančios pajamos atskaičius mokesčius (1.7.1.5. paveikslas) ir paskolų
turėjimas (1.7.1.6. paveikslas).
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Daugiausia (66,3 proc.) jaunuolių gyvena išlaikomi tėvų arba jų finansiškai remiami,
40,6 proc. jaunuolių pajamų šaltinis yra atlygis už darbą, 12,1 proc. gauna pašalpas, 9,5 proc. –
stipendijas, 9,1 proc. paremia giminės, 5,8 proc. gyvena iš draugo / draugės pajamų, 4,5 proc. turi
pelno iš verslo, 1,8 proc. yra paėmę paskolą, 5,7 proc. nurodė kitus pajamų šaltinius (1.7.1.4.
paveikslas).

Didžiausia dalis jaunimo (22,6 proc.) nurodė, kad vidutiniškai vienam jų šeimos
nariui atskaičius mokesčius tenka nuo 501 iki 1000 litų pajamų per mėnesį, 22,5 proc. – nuo 351
iki 500 litų, 15,4 proc. – nuo 1001 iki 1500 litų, 15,1 proc. – iki 350 litų, 6,9 proc. nuo 1501 iki
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3000 litų ir 2,3 proc. – daugiau nei 3001 litą. Net 7,8 proc. jaunuolių į klausimą apie vidutines
pajamas neatsakė (1.7.1.5. paveikslas).

Dauguma jaunuolių (78,8 proc.) nurodė, kad neturi jokios paskolos, 8,3 proc.
paskolos neturi, bet ketina ją paimti, 4,9 proc. yra paėmę vartojamąją paskolą, 3,2 proc. – paskolą
būstui, 2,2 proc. – studijoms ir 1,1 proc. – remontui (1.7.1.6. paveikslas).
Geras gyvenimo sąlygas užtikrinantys veiksniai. Kokybinio tyrimo metu 19-29
metų jaunuolių buvo klausiama, kokie svarbiausi veiksniai lemia, kad būtų užtikrintos geros
gyvenimo sąlygos. Duomenys apie geras gyvenimo sąlygas užtikrinančius veiksnius pateikti
1.7.1.1. lentelėje.
1.7.1.1. lentelė. 19-29 metų jaunuolių nuomone, geras gyvenimo sąlygas užtikrinantys
veiksniai (N=600)
Gyvenimo
sąlygas Proc. Pavyzdžiai
užtikrinantys veiksniai
Pajamos
(pinigai, 50,4
„Pinigai“, „materialinė gerovė“, „finansai“, „finansinis
atlyginimas)
stabilumas“, „nežeminantis darbo užmokestis“, „uždarbis“.
Mėgstamas darbas
33,8
„Puikus darbas“, „mėgstamas darbas“.
Darnūs santykiai šeimoje 16
„Bendravimas su šeimos nariais, palaikymas, pasitikėjimas“,
„darni, mylinti šeima“, „visų šeimos narių tarpusavio
supratimas“, „šeima“.
Būstas
11,5
„Nuosavas būstas“, „pastovūs namai“, „stogas virš galvos“.
Geri tarpusavio santykiai 9,1
„Sutarimas tarpusavyje“.
Sveikata
7,7
„Gera sveikata“, „sveikata“.
Išsilavinimas
6,2
„Išsimokslinimas“, „išsilavinimas“.
Ekonominė ir dvasinė 6
„Gerovė, įvairi, tiek ekonominė, tiek dvasinė“.
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gerovė
Aukštas
pragyvenimo 5,6
lygis
Saugi aplinka
4,7
Turiningas laisvalaikis
Socialinės garantijos
Noras tobulėti
Pačių pastangos, valia

4,3
4,2
4,2
3,8

Draugai
Asmeninės
charakterio
savybės
Pilietinis aktyvumas
Galimybės
Nežino
Neatsakė
Vertybių
turėjimas,
laikymasis

3,2
3
1,5
1,5
0,9
0,9
0,8

„Valstybės ekonominė ir politinė padėtis“, „ekonomika“,
„aukštesnio gyvenimo kokybė“, „ekonominė šalies padėtis“.
„Saugumo jausmas“, „aplinka ir aplinkiniai“, „saugi
aplinka“.
„Turiningas laisvalaikis“.
„Soc. garantijos“.
„Noras tobulėti“.
„Svarbiausia norėti ir stengtis dėl gero gyvenimo“, „pačių
pastangos“, „didžiulės pastangos“, „valia“.
„Draugai“, „draugų ratas“.
„Charakteris“, „vidinė harmonija“, „gera nuotaika“,
„atsakingumas“.
„Pilietinis aktyvumas“.
„Saviraiškos galimybės“.
„Nežinau“.
„Neatsakė“.
„Šeimoje priimtų vertybių laikymasis“, „teisingai pasirinkta
vertybių skalė“.

1.7.2. Lyginimas pagal amžių
Šiame poskyryje yra pateikiami visų gyvenimo sąlygų rodiklių lyginimai pagal
jaunimo amžiaus grupes.
Gyvenimo sąlygų rodiklis: asmenys, su kuriais jaunuoliai gyvena. Stebimi
skirtumai amžiaus grupėse pagal asmenis, su kuriais jaunuoliai gyvena (1.7.2.1. paveikslas).
Daugiausiai 14-18 metų ir 19-23 metų amžiaus jaunuolių gyvena su tėvais ar globėjais,
atitinkamai 95,6 proc. ir 61,5 proc., o vyriausios amžiaus grupės jaunuoliai dažniausiai gyvena su
savo šeima (sutuoktiniu ar sugyventiniu, vaikais) – 34 proc. Pastebima, kad 24-29 metų amžiaus
jaunuoliai dažniau nei kitų dviejų amžiaus grupių jaunuoliai gyvena su draugu / drauge (14 proc.),
su savo šeima (sutuoktiniu ar sugyventiniu, vaikais) ir tėvais / globėjais (10,5 proc.), vieni (10,3
proc.), su draugu / drauge ir tėvais / globėjais (2,5 proc.). 19-23 metų amžiaus jaunuoliai dažniau
nei kitų amžiaus grupių jaunuoliai gyvena su nuomos / bendrabučio draugais (11 proc.), su
giminėmis (2,8 proc.). Taigi, kuo vyresni jaunuoliai, tuo labiau jie linkę atsiskirti nuo tėvų /
globėjų ir gyventi su draugais, savo šeima ar vieni, o 14-18 metų jaunuoliai dažniausiai gyvena su
tėvais / globėjais. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000.
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Gyvenimo sąlygų rodiklis: būstas, kuriame jaunuoliai gyvena. Stebimi statistiškai
reikšmingi skirtumai (kai p=0,000) amžiaus grupėse pagal būstą, kuriame jaunuoliai gyvena
(1.7.2.2. paveikslas). Name dažniausiai gyvena 14-18 metų amžiaus jaunuoliai: 14-18 metų – 56,5
proc., 19-23 metų – 46,8 proc., 24-29 metų – 41 proc., o bute dažniausiai gyvena 24-29 metų
jaunuoliai: 24-29 metų – 54,4 proc., 19-23 metų – 45,3 proc., 14 - 18 metų – 41,6 proc. Lyginant
amžiaus grupes tarpusavyje, kambaryje dažniausiai gyvena viduriniosios amžiaus grupės
jaunuoliai. Taigi, jauniausios amžiaus grupės atstovai dažniau gyvena name, o vyriausios – bute.
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Gyvenimo sąlygų rodiklis: būsto nuosavybė. Stebimi skirtumai amžiaus grupėse
pagal gyvenamojo būsto nuosavybę (1.7.2.3. paveikslas). Dažniausiai visų trijų amžiaus grupių
jaunuoliai gyvena būste, kuris priklauso jų tėvams: 14-18 metų – 89,8 proc., 19-23 metų – 64,7
proc., 24-29 metų – 37,5 proc. Vyriausios amžiaus grupės jaunuoliai, dažniau nei kitų dviejų
amžiaus grupių jaunuoliai, gyvena būste, kuris priklauso jam / jai pačiam(-iai) (13,7 proc.), yra
bendra nuosavybė su žmona / vyru (13,8 proc.), yra bendra nuosavybė su draugu/drauge (1,5
proc.), priklauso vyro / žmonos tėvams (5,3 proc.), priklauso draugui / draugei (3,4 proc.), yra
nuomojamas (20 proc.). Taigi, kuo vyresnis jaunimas, tuo dažniau gyvena nebe tėvams
priklausančiame būste. Skirtumai yra statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000.
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Materialinės padėties rodiklis: pajamų šaltiniai. Duomenų analizė atskleidė,
kad amžius turi įtakos visiems pajamų šaltiniams (1.7.2.4. paveikslas). Visi nustatyti pajamų
šaltinių skirtumai pagal amžiaus grupes yra statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo
p=0,000. Visos jaunimo amžiaus grupės gauna paramą iš tėvų, tačiau su amžiumi dalis tėvų
paramą gaunančiųjų mažėja ir didėja dalis gyvenančių iš darbinių pajamų. Taigi 100 proc. 14-18
metų jaunuolių gauna paramą iš tėvų, 19-23 metų grupėje tėvų paramą gaunančių sumažėja iki 71
proc., o 24-29 metų grupėje – iki 28,7 proc. Pajamas iš darbo gauna 82 proc. 24-29 metų, 38,8
proc. 19-24 metų ir 11,9 proc. 14-18 metų jaunuolių. Stipendiją dažniausiai gauna 19-23 metų
jaunuoliai (22,2 proc.), kitose amžiaus grupės stipendiją gaunančiųjų sumažėja iki 4,6 proc. (24-29
metų) ir 2,6 proc. (14-18 metų). Pašalpą taip pat dažniausiai gauna 19-23 metų jaunuoliai (15,1
proc.), kitose amžiaus grupės pašalpą gaunančiųjų sumažėja iki 12,6 proc. (24-29 metų) ir 8,7
proc. (14-18 metų). Su amžiumi mažėja parama iš giminių: 14-18 metų – 12 proc., 19-23 metų –
9,7 proc., 24-29 metų – 4 proc., tačiau didėja pajamos iš draugo / draugės gaunamų pajamų: 14-18
metų – 1,6 proc., 19-23 metų – 6,2 proc., 24-29 metų – 11,1 proc.
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Materialinės padėties rodiklis: vidutinės pajamos vienam šeimos nariui
atskaičius mokesčius. Stebimi skirtumai pagal amžiaus grupes lyginant pajamas (po mokesčių),
tenkančias vidutiniškai vienam šeimos nariui per mėnesį (1.7.2.5. paveikslas). Visose trijose
amžiaus grupėse dažniausiai vidutiniškai per mėnesį tenka nuo 501 iki 1000 litų, šioje pajamų
grupėje skirtumai amžiaus grupėse yra nedideli (2,2 procentų ribose). Lyginant amžiaus grupes
tarpusavyje, žemiausias pajamas dažniausiai gauna jauniausia amžiaus grupė, o didžiausias
pajamas dažniausiai gauna vyriausia amžiaus grupė. Iki 350 litų vienam asmeniui per mėnesį
dažniausiai tenka 14-18 metų amžiaus jaunuolių šeimose: 14-18 metų – 19, proc., 19-23 metų –
16,8 proc., 24-29 metų – 8,5 proc., nuo 351 iki 500 litų vienam asmeniui per mėnesį dažniausiai
tenka 19-23 metų, tačiau 14-18 metų atsilieka labai mažu skirtumu: 14-18 metų – 26,9 proc., 1923 metų – 26,4 proc., 24-29 metų – 17,6 proc. Nuo 1501 iki 3000 litų vienam asmeniui per mėnesį
dažniausiai (13,8 proc.) tenka 24-29 metų amžiaus grupės jaunuoliams, kitos dvi grupės maždaug
8 proc. rečiau. Taip pat Nuo 1001 iki 1500 litų vienam asmeniui per mėnesį dažniausiai tenka 2429 metų amžiaus grupės jaunuoliams: 14-18 metų – 13 proc., 19-23 metų – 15 proc., 24-29 metų –
25,7 proc. Apibendrinant, su amžiumi didėja vidutiniškai per mėnesį vienam šeimos nariui
tenkančios pajamos. Skirtumai yra statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000.
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Materialinės padėties rodiklis: turimos paskolos. Duomenų analizė atskleidė, kad
amžius turi įtakos turimoms paskoloms ar planams paskolas paimti (1.7.2.6. paveikslas). Visi
nustatyti paskolų skirtumai pagal amžiaus grupes yra statistiškai reikšmingi, kai patikimumo
lygmuo p=0,000. Daugiausia visų trijų grupių jaunuolių jokios paskolos neturi: 14-18 metų – 89,1
proc., 19-23 metų – 80,8 proc., 24-29 metų – 65,2 proc. Tačiau su amžiumi neturinčių paskolos
jaunuolių skaičius mažėja, o turinčių paskolas - didėja. Lyginant amžiaus grupes tarpusavyje,
daugiausia vyriausios amžiaus grupės jaunuolių yra paėmę būsto paskolą (8,7 proc.), vartojamąją
paskolą (11,5 proc.), paskolą būsto remontui (2,3 proc.), taip pat paskolą studijoms (3,8 proc.).
Taip pat su amžiumi didėja skaičius paskolos neturinčių, bet ketinančių ją imti jaunuolių: 14-18
metų – 6,8 proc., 19-23 metų – 9,2 proc., 24-29 metų – 9,5 proc.
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1.7.3. Lyginimas pagal lytį
Šiame poskyryje yra pateikiami gyvenimo sąlygų rodiklių lyginimai pagal lytį.
Gyvenimo sąlygų rodiklis: asmenys, su kuriais jaunuoliai gyvena. Stebimi
skirtumai pagal lytį lyginant asmenis, su kuriais jaunuoliai gyvena (1.7.3.1. paveikslas). Tiek vyrai
tiek moterys dažniausiai gyvena su tėvais / globėjais, tačiau lyginant pagal lytį, su tėvais /
globėjais dažniau gyvena vyrai (skirtumas 2,5 proc.). Moterys dažniau gyvena su savo šeima
(skirtumas 3,4 proc.), taip pat su savo šeima ir tėvais / globėjais (skirtumas 0,6 proc.). O vyrai
dažniau gyvena vieni (skirtumas 1,8 proc.), taip pat jie dažniau gyvena su giminėmis (skirtumas
0,3 proc.). Vadinasi, iš tų jaunuolių, kurie negyvena su savo tėvais / globėjais, moterys dažniau
gyvena su savo šeima, o vyrai - vieni ar su giminėmis. Skirtumai statistiškai reikšmingi, kai
patikimumo lygmuo p=0,000.
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Gyvenimo sąlygų rodiklis: būstas, kuriame jaunuoliai gyvena. Tyrimo
duomenys rodo (1.7.3.2. paveikslas), kad toks pat skaičius moterų gyvena bute ir name (po 47,9
proc.). Vyrai dažniau gyvena name (skirtumas 2,1 proc.), o moterys – bute (skirtumas 3,2 proc.).
Kambaryje dažniau gyvena vyrai (skirtumas 0,7 proc.). Nustatyti skirtumai yra statistiškai
reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000.
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Gyvenimo sąlygų rodiklis: būsto nuosavybė. Stebimi skirtumai pagal lytį lyginant
gyvenamojo būsto nuosavybę (1.7.3.3. paveikslas). Tiek vyrai, tiek moterys dažniausiai gyvena
tėvams priklausančiame būste, tačiau lyginant pagal lytį, dažniau tėvams priklausančiame būste
gyvena vyrai (skirtumas 2 proc.). Vyrai taip pat dažniau gyvena savo nuosavame būste (skirtumas
1,1 proc.), giminaičiams priklausančiame būste (skirtumas 0,3 proc.) ir nuomojame būste
(skirtumas 0,4 proc.). Moterys dažniau nei vyrai gyvena bendros nuosavybės su vyru būste
(skirtumas 1,7 proc.), bendros nuosavybės su draugu / drauge būste (skirtumas 0,3 proc.), vyro
tėvų būste (skirtumas 0,7 proc.), draugo / draugės būste (skirtumas 0,6 proc.). Apibendrinant,
vyrai dažniau gyvena su tėvais ir nuosavame būste, o moterys – bendros nuosavybės būste.
Nustatyti skirtumai yra statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000.

Materialinės padėties rodiklis: pajamų šaltiniai. Stebimi vyrų ir moterų skirtumai
pagal kai kuriuos pajamų šaltinius (1.7.3.4. paveikslas). Vyrai dažniau nei moterys pajamas gauna
iš atlyginimo (skirtumas 6,2 proc.; p=0,000), pelno iš verslo (skirtumas 3,2 proc.; p=0,000),
paskolų (skirtumas 0,5 proc.; p=0,003) ir kitų pajamų (skirtumas 1,8 proc.; p=0,000). Moterys
dažniau pajamas gauna iš pašalpų (skirtumas 2,9 proc.; p=0,000) ir draugo pajamų (skirtumas 2,2
proc.; p=0,000).
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Materialinės padėties šaltiniai: vidutinės pajamos, tenkančios vienam šeimos
nariui, atskaičius mokesčius. Tyrimo duomenys rodo, kad lytis turi įtakos gaunamų pajamų
dydžiui (1.7.3.5. paveikslas). Moterys dažniau nei vyrai gauna žemiausias pajamas: iki 350 litų
(skirtumas 4 proc.) ir nuo 351 iki 500 litų per mėnesį vienam asmeniui (skirtumas 2,9 proc.).
Vyrai dažniau gauna aukščiausias pajamas: virš 3001 litų (skirtumas 2 proc.), nuo 1501 iki 3000
litų (skirtumas 2,7 proc.) ir nuo 1001 iki 1500 litų (skirtumas 2,5 proc.) vienam asmeniui per
mėnesį. Apibendrinant, vyrų vidutinės pajamos tenkančios vienam asmeniui šeimoje didesnės nei
moterų. Nustatyti skirtumai yra statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000.
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Materialinės padėties rodiklis: turimos paskolos. Stebimi vyrų ir moterų skirtumai
pagal kai kurias paskolas (1.7.3.6. paveikslas). Vyrai dažniau nei moterys yra paėmę vartojamąją
paskolą (skirtumas 1 proc.; p=0,000) ir paskolos neturi, bet planuoja paimti (skirtumas 0,8 proc.;
p=0,023). Moterys dažniau neturi jokių paskolų (skirtumas 4 proc.; p=0,000).
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1.7.4. Lyginimas pagal gyvenamąją vietovę
Šiame poskyryje yra pateikiami gyvenimo sąlygų rodiklių lyginimai pagal
gyvenamąją vietovę.
Gyvenimo sąlygų rodiklis: asmenys, su kuriais jaunuoliai gyvena. Stebimi
statistiškai reikšmingi skirtumai (p=0,000) pagal gyvenamąją vietovę lyginant asmenis, su kuriais
gyvena jaunuoliai (1.7.4.1. paveikslas). Daugiausia jaunuolių gyvena su tėvais / globėjais, tačiau
lyginant pagal gyvenamąją vietovę pastebima, kad su tėvais / globėjais gyvena dažniau kaimo
vietovėje gyvenantys jaunuoliai (skirtumas 9,8 proc.). Mieste gyvenantys jaunuoliai dažniau
gyvena vieni (skirtumas 3,2 proc.), su savo šeima (skirtumas 1,8 proc.), su giminėmis (skirtumas
0,5 proc.), su draugu / drauge (skirtumas 3,8 proc.), su nuomos / bendrabučio draugais (skirtumas
2,3 proc.). Taigi, kaimo vietovėje gyvenantys jaunuoliai dažniau gyvena su tėvais, o mieste
gyvenantys jaunuoliai – su savo šeima, giminėmis, draugais.
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Gyvenimo sąlygų rodiklis: būstas, kuriame jaunuoliai gyvena. Stebimi skirtumai
pagal gyvenamąją vietovę lyginant būstą, kuriame gyvena jaunuoliai (1.7.4.2. paveikslas). Mieste
gyvenantys jaunuoliai dažniau gyvena bute (skirtumas 40,9 proc.), o kaime gyvenantys jaunuoliai
dažniau gyvena name (skirtumas 42,7 proc.). Kambaryje dažniau gyvena miesto jaunuoliai, nei
kaimo (skirtumas 1,6 proc.). Nustatyti skirtumai yra statistiškai reikšmingi, kai patikimumo
lygmuo p=0,000.
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Gyvenimo sąlygų rodiklis: būsto nuosavybė. Stebimi statistiškai reikšmingi
skirtumai (kai p=0,000) pagal gyvenamąją vietovę lyginant būsto, kuriame gyvena jaunuoliai,
nuosavybę (1.7.4.3. paveikslas). Kaimo vietovėje gyvenantys jaunuoliai dažniau gyvena tėvams
priklausančiame būste nei mieste gyvenantys jaunuoliai (skirtumas 10,7 proc.). Taip pat kaimo
vietovėje gyvenantys jaunuoliai dažniau gyvena vyro / žmonos tėvams priklausančiame būste
(skirtumas 1 proc.). Mieste gyvenantys jaunuoliai dažniau gyvena nuosavame būste (skirtumas 0,3
proc.), bendros nuosavybės su žmona / vyru būste (skirtumas 0,4 proc.), bendros nuosavybės su
draugu / drauge būste (skirtumas 0,5 proc.), giminaičių būste (skirtumas 0,7 proc.), nuomojamame
būste (skirtumas 9,8 proc.).
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Materialinės padėties rodiklis: pajamų šaltiniai. Stebimi kaimo ir miesto jaunuolių
skirtumai pagal kai kuriuos pajamų šaltinius (1.7.4.4. paveikslas). Miesto dažniau nei kaimo
jaunuoliai pajamas gauna iš atlyginimo (skirtumas 2,7 proc.; p=0,000), stipendijos (skirtumas 0,9
proc.; p=0,023), giminių paramos (skirtumas 1,1 proc.; p=0,008) ir draugo / draugės pajamų
(skirtumas 1,1 proc.; p=0,000). Kaimo jaunimas dažniau pajamas gauna iš tėvų (skirtumas 2,1
proc.; p=0,005), pašalpų (skirtumas 3,5 proc.; p=0,000) ir pelno iš verslo (skirtumas 0,9 proc.;
=0,001).
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Materialinės padėties rodiklis: vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per
mėnesį, atskaičius mokesčius. Tyrimo duomenys rodo, kad gyvenamoji vieta turi įtakos
gaunamoms pajamoms (1.7.4.5. paveikslas). Kaimo dažniau nei miesto jaunuoliai gauna
žemiausias pajamas: iki 350 litų (skirtumas 5,7 proc.) ir nuo 351 iki 500 litų per mėnesį vienam
asmeniui (skirtumas 0,4 proc.). Miesto dažniau gauna aukštesnes pajamas: nuo 1501 iki 3000 litų
(skirtumas 1,7 proc.) ir nuo 1001 iki 1500 litų (skirtumas 2,5 proc.) ir nuo 501 iki 1000 litų
(skirtumas 2,6 proc.) vienam asmeniui per mėnesį. Apibendrinant, miesto vidutinės pajamos
tenkančios vienam asmeniui šeimoje didesnės nei kaimo jaunuolių. Nustatyti skirtumai yra
statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000.
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1.8. Verslumas
1.8.1. Bendras aprašymas
Tyrimo metu buvo siekta išsiaiškinti, ar jaunimas yra verslus. Jaunimo verslumo skatinimas
ir ugdymas yra svarbi jaunimo politikos sritis. Verslūs žmonės kuria darbo vietas sau ir kitiems, todėl kuo
daugiau tokių žmonių yra visuomenėje, tuo lengvesnė yra socialinės paramos sistemos našta, mažesnis jos
poreikis. Atskirų asmenų verslumas visuomenėje sprendžia nedarbo problemas, tačiau jis gali būti siejamas
ir su pilietiškumu. Verslumas reiškia ekonominį aktyvumą, tai dar viena dalyvavimo ir pilietiškumo
apraiška, nes vystydami verslo veiklas asmenys dalyvauja visuomenės ekonominės ir socialinės gerovės
kūrime. Šiame tyrime yra keletas jaunimo verslumą apibūdinančių rodiklių, tai dalyvavimo versle ir to
dalyvavimo būdų, susipažinimo su jaunimo verslumo skatinimo Lietuvoje politika ir nuomonės, ar
Lietuvoje yra sudarytos sąlygos jaunimui vystyti verslą, rodikliai. Šio skyriaus rodikliai skaičiuojami
visiems tiriamiesiems.

Verslumo rodiklis – matuojamas nominaline skale apie nuosavo verslo turėjimą,
dalyvavimą šeimos versle ir pan. (1.8.1.1. paveikslas).

Daugiausia jaunuolių (86 proc.) savo verslo neturi, tačiau 4,4 proc. jaunuolių
planuoja pradėti verslą, 2,8 proc. dalyvauja šeimos versle, 2,7 proc. vadovauja savo verslo veiklai,
1,1 proc. yra verslo partneriai. 0,9 proc. jaunuolių bandė save versle, bet jiems nepavyko.
Susipažinimo su jaunimo verslumo skatinimo politika Lietuvoje rodiklis –
matuojamas dichotominiu klausimu, ar susipažinę su jaunimo verslumo skatinimo politika
Lietuvoje (1.8.1.2. paveikslas).
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Tyrimo duomenys rodo, kad dauguma jaunuolių (76,2 proc.) nėra susipažinę su
jaunimo verslumo skatinimo politika Lietuvoje ir 18 proc. jaunuolių su jaunimo verslumo
skatinimo politika Lietuvoje yra susipažinę.
Nuomonės apie tai, ar Lietuvoje sudarytos sąlygos jauniems žmonėms plėtoti
verslą, rodiklis – matuojamas dichotominiu klausimu, ar mano, kad Lietuvoje yra sudarytos
sąlygos jauniems žmonėms plėtoti verslą (1.8.1.3. paveikslas).

Daugiau nei pusė jaunuolių (52,8 proc.) nesutinka, kad Lietuvoje yra sudarytos
sąlygos jauniems žmonėms plėtoti verslą, dešimtadalis (10,1 proc.) sutinka. Daugiau nei trečdalis
(36 proc.) atsakymo į šį klausimą nežino.
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1.8.2. Lyginimas pagal amžių
Šiame poskyryje yra pateikiami visų verslumo rodiklių lyginimai pagal jaunimo
amžiaus grupes.
Verslumo rodiklis. Stebimi skirtumai pagal amžiaus grupes lyginant dalyvavimą
versle (1.8.2.1. paveikslas). Daugiausia visų trijų amžiaus grupių jaunuolių savo verslo neturi,
tačiau tyrimo rezultatai rodo, kad kuo jaunesni jaunuoliai, tuo dažniau jie neturi savo verslo: 14-18
metų – 92,6 proc., 19-23 metų – 88,9 proc., 24-29 metų – 80,2 proc. Lyginant amžiaus grupes
tarpusavyje vyriausios amžiaus grupės atstovai dažniau vadovauja savo verslui, yra verslo
partneriai, taip pat dažniau nei kitos amžiaus grupės planuoja pradėti savo verslą. Vadinasi, kuo
vyresni jaunuoliai, tuo aktyvesni versle, dažniau dalyvauja jame skirtingomis formomis.
Dalyvaujančių šeimos versle yra panaši dalis visose amžiaus grupėse (skirtumai svyruoja tarp 0,6
proc.). Planuojančių pradėti savo verslą dalis didėja su kiekviena amžiaus grupe, 14-18 metų
jaunuolių tarpe ši dalis yra mažiausia: 14-18 metų – 3,3 proc., 19-23 metų – 4,5 proc., 24-29
metų – 5,4 proc. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000.

Susipažinimo su jaunimo verslumo skatinimo politika Lietuvoje rodiklis.
Amžiaus grupėse pagal susipažinimą su Lietuvos jaunimo verslumo skatinimo politika, statistiškai
reikšmingų skirtumų nenustatyta.
Nuomonės apie tai, ar Lietuvoje sudarytos sąlygos jauniems žmonėms plėtoti
verslą, rodiklis. Stebimi statistiškai reikšmingi (p=0,000) skirtumai nuomonę apie tai, ar
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Lietuvoje sudarytos sąlygos jauniems žmonėms plėtoti verslą, lyginant pagal amžiaus grupes
(1.8.2.2. paveikslas). Kuo jaunesni jaunuoliai, tuo dažniau jie sutinka, kad Lietuvoje yra sudarytos
sąlygos jauniems žmonėms plėtoti verslą: 14-18 metų – 11,8 proc., 19-23 metų – 10,7 proc., 2429 metų – 9,2 proc., o kuo vyresni, tuo dažniau nesutinka: 14-18 metų – 53 proc., 19-23 metų –
56,3 proc., 24-29 metų – 57,6 proc. Atsakymo į šį klausimą nežinančių dalis didžiausia yra 14-18
metų amžiaus grupėje.

1.8.3. Lyginimas pagal lytį
Šiame poskyryje yra pateikiami verslumo rodiklių pasiskirstymų lyginimai pagal
lytį.
Verslumo rodiklis. Stebimi dalyvavimo versle skirtumai pagal lytį (1.8.3.1.
paveikslas). Daugiau moterų nei vyrų neturi savo verslo (skirtumas 8,1 proc.). Vyrai dažniau nei
moterys vadovauja savo verslo veiklai (skirtumas 2 proc.), yra verslo partneriai (skirtumas 0,9
proc.), dalyvauja šeimos versle (skirtumas 1,2 proc.), nesėkmingai bandė save versle (skirtumas
0,6 proc.) ir dažniau planuoja pradėti verslą (skirtumas 3,2 proc.). Vadinasi, vyrai dažniau nei
moterys dalyvauja versle, jie versle yra aktyvesni nei moterys. Nustatyti skirtumai statistiškai
reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000.
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Susipažinimo su jaunimo verslumo skatinimo politika Lietuvoje rodiklis.
Jaunuolių susipažinimas su jaunimo verslumo skatinimo politika Lietuvoje skiriasi lyčių grupėse
(1.8.3.2. paveikslas). Dažniau vyrai nei moterys nurodo, kad yra susipažinę su jaunimo verslumo
skatinimo politika Lietuvoje (skirtumas 2,3 proc.). Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai
patikimumo lygmuo p=0,000.

Nuomonės apie tai, ar Lietuvoje sudarytos sąlygos jauniems žmonėms plėtoti
verslą, rodiklis. Sutinkančių, kad Lietuvoje sudarytos sąlygos jauniems žmonėms plėtoti verslą,
dalis skiriasi lyčių grupėse (1.8.3.3. paveikslas). Dažniau vyrai nei moterys sutinka, kad Lietuvoje
yra sudarytos sąlygos jauniems žmonėms plėtoti verslą (skirtumas 1,4 proc.). Taip pat dažniau
vyrai nei moterys nesutinka, kad Lietuvoje yra sudarytos sąlygos jauniems žmonėms plėtoti verslą
(skirtumas 0,6 proc.). Tačiau moterys dažniau nurodo, kad nežino atsakymo į šį klausimą
(skirtumas 2,1 proc.). Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000.
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1.8.4. Lyginimas pagal gyvenamąją vietovę
Šiame poskyryje yra pateikiami verslumo rodiklių pasiskirstymų lyginimai pagal
gyvenamąją vietovę.
Verslumo rodiklis. Dalyvavimo versle skirtumai pagal gyvenamąją vietovę yra
nedideli (1.8.4.1. paveikslas) tačiau statistiškai reikšmingi (p=0,000). Didesnė dalis mieste
gyvenančių neturi savo verslo (skirtumas 0,7 proc.), planuoja pradėti savo verslą (skirtumas 0,2
proc.) ir yra verslo partneriai (skirtumas 0,4 proc.). Kaimo vietovėje gyvenantys jaunuoliai
dažniau vadovauja savo verslo veiklai (skirtumas 0,2 proc.) ir dalyvauja šeimos versle (skirtumas
0,9 proc.).
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Susipažinimo su jaunimo verslumo skatinimo politika Lietuvoje rodiklis.
Stebimi nedideli, tačiau statistiškai reikšmingi (p=0,001), skirtumai pagal gyvenamąją vietovę,
lyginant jaunimo susipažinimą su jaunimo verslumo skatinimo politika Lietuvoje. Didesnė kaimo
vietovėje gyvenančių jaunuolių dalis susipažinusi su verslumo skatinimo politika Lietuvoje
(skirtumas 1,8 proc.) (1.8.4.2. paveikslas).
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Nuomonės apie tai, ar Lietuvoje sudarytos sąlygos jauniems žmonėms plėtoti
verslą, rodiklis. Skiriasi, sutinkančių, kad Lietuvoje sudarytos sąlygos jauniems žmonėms plėtoti
verslą, dalis miesto ir kaimo jaunuolių grupėse (1.8.4.3. paveikslas). Kaimo vietovėje gyvenantys
jaunuoliai dažniau sutinka, kad Lietuvoje sudarytos sąlygos jauniems žmonėms plėtoti verslą
(skirtumas 0,9 proc.). Taip pat kaimo vietovėje gyvenantys jaunuoliai dažniau nesutinka, kad
Lietuvoje sudarytos sąlygos jauniems žmonėms plėtoti verslą (skirtumas 1,9 proc.). Tačiau mieste
gyvenantys jaunuoliai dažniau nežino atsakymo į šį klausimą (skirtumas 2,8 proc.). Nustatyti
skirtumai statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000.
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1.9. Dalyvavimas
1.9.1. Bendras aprašymas
Dalyvavimas šiame tyrime suprantamas labai plačiai, kaip politinis - pilietinis ir
pilietinis - visuomeninis aktyvumas, kuris pasireiškia įvairiomis formomis, ne tik dalyvavimu
rinkimuose, bet domėjimusi politika, partijų ir politikų politine veikla, dalyvavimu pilietinėse,
labdaros akcijose, dalyvavimu savanoriškoje ir nevyriausybinių organizacijų veikloje. Tyrime yra
rodikliai skirti pačių tiriamųjų politiniam - pilietiniam, pilietiniam - labdaringam ir visuomeniniam
(savivaldoje) aktyvumui matuoti, taip pat rodikliai skirti išsiaiškinti jaunuolių aplinkos politinį,
pilietinį, visuomeninį aktyvumą. Aktyvumo mokinių ir studentų savivaldose rodikliai yra
aptariami prie mokyklos (skyrius 1.1. Mokykla) ir studijų (skyrius 1.2. Studijos) rodiklių. Šio
skyriaus rodiklius galima suskirstyti į dvi grupes: politinį - pilietinį dalyvavimą ir pilietinį visuomeninį dalyvavimą apibūdinantys rodikliai. Politinio - pilietinio dalyvavimo grupę sudaro
politinio - pilietinio aktyvumo, aplinkos politinio - pilietinio aktyvumo ir požiūrio į politikus bei
politiką rodikliai. Pilietinio - visuomeninio dalyvavimo rodiklių grupę sudaro pilietiškumo labdaringumo, dalyvavimo nevyriausybinių organizacijų bei savanoriškoje veikloje, dalyvavimo
nevyriausybinių organizacijų veikloje lygmens bei motyvų, priklausymo neformalioms grupėms ir
aplinkos pilietiškumo - labdaringumo rodikliai.
Politinio - pilietinio aktyvumo rodiklis - tai suminis rodiklis, matuojamas 8
dichotominiais indikatoriais apie dalyvavimą rinkimuose, domėjimąsi politinių partijų
programomis bei politikų veikla, dalyvavimą politinių partijų veikloje ir pan. Kiekvienam
tiriamajam suskaičiuojami teigiami atsakymai, politinio - pilietinio aktyvumo rodiklio reikšmės
kinta nuo 0 iki 8. Kur 0 reiškia visišką pasyvumą, o 8 reiškia visišką aktyvumą. Rodiklio reikšmes
galima suskirstyti į tokias grupes: žemo (nuo 0 iki 2), vidutinio (nuo 3 iki 5), aukšto (nuo 6 iki 8)
politinio - pilietinio aktyvumo (1.9.1.1. paveikslas).
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Dauguma (62,5 proc.) patenka į grupę jaunuolių, kurių politinį - pilietinį aktyvumą
galima apibūdinti kaip žemą, nes jie beveik nesidomi partijų veikla ir šalies politiniu gyvenimu,
27,3 proc. patenka į vidutinio ir tiktai 6,8 proc. – aukšto politinio - pilietinio aktyvumo grupes.
Aplinkos politinio - pilietinio aktyvumo rodiklis - tai suminis rodiklis, matuojamas
5 indikatoriais apie politinio - pilietinio aktyvumo apraiškas jaunuolį supančių žmonių (tėvų,
mokytojų, draugų) elgesyje, pokalbių temose. Kiekvieną indikatorių tiriamieji prašomi įvertinti
keturių rangų skale nuo „visiškai sutinku“ iki „visiškai nesutinku“. Aplinkos politinio - pilietinio
aktyvumo rodiklio reikšmės kinta nuo 5 iki 20. Kur 20 reiškia žemą, o 5 reiškia aukštą aplinkos
politinį - pilietinį aktyvumą, vadinasi, kuo aukštesnė rodiklio reikšmė tuo mažesnis aplinkos
politinis - pilietinis aktyvumas, mažesnis domėjimasis politika ir politiniais įvykiais. Rodiklio
reikšmes galima suskirstyti į tokias grupes: aplinkos politinis - pilietinis aktyvumas yra žemo (nuo
16 iki 20), vidutinio (nuo 11 iki 15), aukšto (nuo 5 iki 10) lygio (1.9.1.2. paveikslas).

Dauguma (64,9 proc.) patenka į grupę jaunuolių, kurių socialinę aplinką galima
apibūdinti kaip vidutinio politinio-pilietinio aktyvumo, 18,2 proc. – aukšto politinio - pilietinio
aktyvumo, t.y. tėvai, draugai, mokytojai / dėstytojai kalbasi su jaunimu, skatina domėtis
politiniais įvykiais ir šalies aktualijomis, o 16,2 proc. jaunuolių gyvena žemo politinio - pilietinio
aktyvumo aplinkoje.
Požiūrio į politiką negatyvumo rodiklis - tai suminis rodiklis, matuojamas 6
indikatoriais tiriančiais nuostatas į politiką, politikus, partijas ir jų veiksmus, atspindi požiūrio į
politiką negatyvumą. Kiekvieną indikatorių tiriamieji prašomi įvertinti keturių rangų skale nuo
„visiškai sutinku“ iki „visiškai nesutinku“. Požiūrio į politiką negatyvumo rodiklio reikšmės kinta
nuo 24 iki 6, kur 24 reiškia žemą, o 6 reiškia aukštą požiūrio į politiką negatyvumo lygį, vadinasi,
kuo mažesnė rodiklio reikšmė tuo aukštesnis požiūrio į politiką negatyvumo lygis. Rodiklio
reikšmes galima suskirstyti į tokias grupes: požiūrio į politiką negatyvumo lygis yra žemas (nuo
18 iki 24), vidutinis (nuo 12 iki 17), aukštas (nuo 6 iki 11) (1.9.1.3. paveikslas).
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Dauguma (65,7 proc.) patenka į grupę jaunuolių, kurių požiūris į politiką, partijas ir
valdžią yra vidutinio negatyvumo, 2 proc. – aukšto negatyvumo, vadinasi, politiką, partijas ir
valdžią vertina labai negatyviai, o 26,9 proc. – žemo negatyvumo, vadinasi, politiką, partijas ir
valdžią vertina pozityviai.
Pilietiškumo - labdaringumo rodiklis - tai suminis rodiklis, matuojamas 6
indikatoriais atspindinčiais pilietinio aktyvumo ir labdaringumo apraiškas, pvz., dalyvavimą ir
aukojimą labdaros paramos renginiuose, dalyvavimą kaimynystės gyventojų susirinkimuose ir
pan. Kiekvienas indikatorius vertinamas keturių rangų dažnumo skale, tiriamųjų prašoma nurodyti
kaip dažnai per paskutinius 6 mėnesius jiems teko dalyvauti tam tikrose veiklose nuo „labai
dažnai“ iki „niekada“. Pilietiškumo - labdaringumo rodiklio reikšmės kinta nuo 24 iki 6, kur 24
reiškia žemą, o 6 reiškia aukštą pilietiškumo - labdaringumo lygį, vadinasi, kuo mažesnė rodiklio
reikšmė tuo aukštesnis pilietiškumo - labdaringumo lygis. Rodiklio reikšmes galima suskirstyti į
tokias grupes: pilietiškumo - labdaringumo lygis yra žemas (nuo 18 iki 24), vidutinis (nuo 12 iki
17), aukštas (nuo 6 iki 11) (1.9.1.4. paveikslas).
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Dauguma (71 proc.) jaunuolių patenka į žemo pilietiškumo - labdaringumo grupę,
vadinasi, per pastaruosius 6 mėnesius jie beveik nedalyvavo pilietinėse akcijose, viešose
diskusijose, neaukojo labdarai ir pan., 24,4 proc. – vidutinio ir tik 3,6 proc. – aukšto pilietiškumo labdaringumo grupes.
Narystės nevyriausybinėse organizacijoje rodiklis – matuojamas dichotomine
skale, dalyvauja arba nedalyvauja (1.9.1.5. paveikslas).

Nevyriausybinių organizacijų veikloje dalyvauja ir yra nevyriausybinių organizacijų
nariai 9,2 proc. jaunuolių, jokiai nevyriausybinei organizacijai nepriklauso 84,3 proc. jaunuolių, o
6,2 proc. į klausimą apie narystę neatsakė.
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Dalyvavimo NVO (įsitraukimo) veikloje lygmenys – 8 dichotominėmis skalėmis
matuojami teiginiai apie įvairius įsitraukimo į NVO veiklą būdus, atspindinčius dalyvavimo /
įsitraukimo / įsipareigojimo organizacijai lygmenis (1.9.1.6. paveikslas). Šie klausimai skirti tik
tiems, kurie nurodė, kad yra nevyriausybinių organizacijų nariai, t.y. 2193 jaunuoliams (9.2 proc.
visų tiriamųjų).

Tyrimo duomenys rodo, kad jaunuoliai, nevyriausybinių organizacijų nariai, yra
aktyvūs, nes dalyvauja įvairiose organizacijų veiklose. Per pastaruosius 6 mėnesius 89,9 proc.
domėjosi savo organizacijos veikla; 87,5 proc. bendravo su kitais organizacijos nariais; 86,9 proc.
dalyvavo organizacijos renginiuose; 71,6 proc. organizavo organizacijos renginius, vykdė jos
veiklas; 65,7 proc. dalyvavo organizacijos valdymo organų rinkimuose; 57,1 proc. turėjo
organizacijoje pareigas arba buvo atsakingi už kokias nors veiklos sritis; 32,9 proc. ėjo
organizacijose vadovaujančias pareigas ir 84,1 proc. jaunuolių draugai, bendradarbiai, giminės
žinojo, kad jie yra organizacijų nariai.
Dalyvavimo NVO motyvai – matuojamas 10 dalyvavimo nevyriausybinių
organizacijų veikloje motyvus apibūdinančių teiginių, nevyriausybinių organizacijų nariai
kiekvieną teiginį vertino 4 rangų skale nuo „visiškai sutinku“ iki „visiškai nesutinku“. Pateikiamas
procentinis atsakymų variantų pasiskirstymas (1.9.1.7. paveikslas).
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Tyrimo duomenys rodo, kad dauguma nevyriausybinių organizacijų narių yra linkę
sutikti su visais pateiktais dalyvavimo nevyriausybinių organizacijų veikloje motyvais. Toliau
motyvai pristatomi nuo didžiausio iki mažiausio pritarimo sulaukusiojo. Taigi, nevyriausybinių
organizacijų nariai buvo linkę sutikti, kad dalyvauti organizacijų veikloje juos motyvuoja:
galimybės susitikti ir bendrauti su įdomiais žmonėmis – 91,8 proc.; patrauklios organizacijos
idėjos – 90,5 proc.; patrauklios organizacijos veiklos formos – 90,3 proc.; dalinimasis turimomis
žiniomis ir gebėjimais – 89,2 proc.; didėjantis pasitikėjimas savimi – 88,5 proc.; draugų rato
plėtimas – 87,2 proc.; kontaktų su svarbiais žmonėmis užmezgimas – 86,6 proc.; jų draugų,
artimųjų dalyvavimas organizacijų veikloje – 75,4 proc.; įdomus lyderis – 71,2 proc.
Dalyvavimo savanoriškoje veikloje rodiklis – matuojamas keturių rangų skale, ar
per pastaruosius 6 mėnesius dalyvavo savanoriškoje veikloje: dalyvavo seniau ir dabar, dalyvauja
dabar, nedalyvauja, bet dalyvavo anksčiau, nedalyvauja ir nedalyvavo. Savanoriška veikla
apibūdinama, kaip be jokio piniginio atlygio, savo valia / noru pasirinktas ir dirbamas darbas,
kuris dirbamas ne šeimos nariams ar giminėmis padėti (1.9.1.8. paveikslas).
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Pusė (50,8 proc.) jaunuolių nurodė, kad dalyvauja arba yra dalyvavę savanoriškoje
veikloje, 46,6 proc. – savanoriškoje veikloje nedalyvauja ir nėra dalyvavę, o 2,7 proc. į klausimą
neatsakė.
Priklausymo neformaliai grupei ar stiliui (pvz.: reperiai, metalistai, gotai, baikeriai,
pankai, rokeriai, hipiai, skinhedai ir kt.) rodiklis – matuojamas dichotomine skale, dalyvauja arba
nedalyvauja (1.9.1.9. paveikslas).

.
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Neformalioms jaunimo grupėms, pavyzdžiui, reperiams, gotams, skinhedams ir kt.
priklauso 7,3 proc. jaunimo.
Aplinkos pilietiškumo ir labdaringumo rodiklis - tai suminis rodiklis, matuojamas
7 indikatoriais, atspindinčiais jaunuolių tėvų, draugų pilietinio aktyvumo ir labdaringumo
apraiškas, pvz., dalyvavimą ir aukojimą labdaros paramos renginiuose, dalyvavimą NVO veikloje,
pagalbą kaimynams ir pan. Kiekvienas indikatorius vertinamas keturių rangų dažnumo skale,
tiriamųjų prašoma nurodyti kaip dažnai jų tėvai vieni arba su jais, jų draugai dalyvauja tam tikrose
veiklose. Aplinkos pilietiškumo ir labdaringumo rodiklio reikšmės kinta nuo 28 iki 7, kur 28
reiškia žemą, o 7 reiškia aukštą aplinkos pilietiškumo - labdaringumo lygį, vadinasi, kuo mažesnė
rodiklio reikšmė tuo aukštesnis aplinkos pilietiškumo - labdaringumo lygis. Rodiklio reikšmes
galima suskirstyti į tokias grupes: aplinkos pilietiškumo - labdaringumo lygis yra žemas (nuo 22
iki 28), vidutinis (nuo 16 iki 21), aukštas (nuo 7 iki 15) (1.9.1.10. paveikslas).

Pusė (52,2 proc.) tiriamųjų patenka į grupę jaunuolių, kurių socialinę aplinką galima
apibūdinti kaip vidutinio pilietiškumo - labdaringumo lygmens, 23,8 proc. – aukšto pilietiškumo labdaringumo, t.y. tėvai dalyvauja NVO veiklose, jų tėvai ir jie patys padeda kaimynams, aukoja
labdarai ir pan., o 23,4 proc. jaunuolių gyvena žemo pilietiškumo - labdaringumo aplinkoje.
Nuostatos pilietinės visuomenės atžvilgiu – matuojamos 6 teiginiais, atspindinčiais
tam tikras nuostatas visuomenės atžvilgiu, kiekvienas teiginys vertinamas 4 rangų skalėje nuo
„visiškai sutinku“ iki „visiškai nesutinku“ (1.9.1.11. paveikslas).
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Tyrimo duomenys atskleidė, kad teigiamos nuostatos sulaukė apie 60 proc. tiriamųjų
pritarimo, o pritariančių neigiamoms nuostatoms dalis siekė 38 proc. Jaunimas buvo linkęs sutikti,
kad jie jaučiasi laisvi pilietiškai / visuomeniškai elgtis – 66,6 proc.; kad piliečių veikla yra
palaikoma bendrapiliečių / aplinkinių / artimųjų – 61,9 proc.; kad savo šalyje jie jaučiasi saugūs –
59,4 proc.; kad žmonės, dalyvaujantys pilietinėse veiklose, įtarinėjami turintys savanaudiškų tikslų
– 38 proc.; kad žmonės, dalyvaujantys pilietinėse veiklose, laikomi keistuoliais – 26,5 proc.; kad
tik silpni ir nevykėliai dalyvauja nevyriausybinių organizacijų veikloje – 12,4 proc.
Pilietinio aktyvumo ir pasyvumo priežastys. Kokybinio tyrimo metu abiejų 14-18
ir 19-29 metų jaunuolių buvo klausiama, kokios priežastys lemia, kad jie, kaip piliečiai, yra labai
aktyvūs, pvz., dalyvauja pilietinėse akcijose, jaunimo organizacijų ir kt. visuomeninėse veiklose,
arba, kokios priežastys lemia, kad nėra aktyvūs. Duomenys apie jaunimo įvardytas pilietinio
aktyvumo ir pasyvumo priežastis pateikti 1.9.1.1. ir 1.9.1.2. lentelėse.
1.9.1.1. lentelė. 14-18 metų jaunuolių įvardytos pilietinio aktyvumo ir pasyvumo priežastys
(N=600)
Priežastys
Proc.
Pavyzdžiai
Aktyvumo priežastys
Įdomu ir patinka

21,1

„Mane daug kas domina“, „esu aktyvi, nes tai įdomu“,
„nes man yra noras“.
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Charakterio savybės, vidiniai 11,3
motyvai
Nori
prisidėti
prie 10,6
visuomenės gerovės kūrimo

„Charakteris; man nepatinka sėdėti vietoje ir nieko
neveikti“, „mano vidinės paskatos“, „negaliu būti tyli,
kaip pelė“.
„Įdomu užsiimti visuomenei naudinga veikla“, „noras
gyventi geriau“, „prisidėti prie savo miesto ir Lietuvos
gerovės“.

Mokymosi galimybės

10

„Noras tobulėti, kurti, pažinti“, „man patinka lavintis,
tobulėti“, „duoda labai daug gyvenimiškos ir darbinės
patirties“.

Jau yra aktyvūs
Naudingai praleistas laikas

9,3
7,4

„Super aktyvus“, „aktyvi“.
„Patinka savo laisvalaikį leisti naudingai“, „įprasmina
laisvalaikį“, „noras išnaudoti laiką maksimaliai“.

Galimybė
pasireikšti, 6,4
realizuoti savo gebėjimus

„Noriu kažką kurti jaunimo tarpe“, „NVO veiklose
galiu visapusiškai save realizuoti“, „aš noriu parodyti
kokia esu gabi, protinga“.

Patinka bendravimas

6

„Man patinka bendrauti“, „mėgstu bendravimą ir šiltus
santykius“.

Tėvų įtaka, auklėjimas

5,7

„Tėvų auklėjimas“, „mano aktyvumą lemia ir tėvų
auklėjimas“, „tėvai ragina“.

Noras padėti kitiems

5,5

„Didelis noras padėti kitiems“, „man patinka būti su
žmonėmis jiems padėti“.

Atsakomybės jausmas už tai 5,1
kas vyksta

„Aktualu, kas vyksta mano mokykloje, rajone,
valstybėje“, „neesu abejinga problemoms“, „pirmiausia
reikia pradėti nuo savęs“.

Mokyklos, mokytojų įtaka
Draugų įtaka

4,9
4,5

„Mokyklos auklėjimas“, „kviečia mokytojai“.
„Turiu draugų kurie mane traukia link tos veiklos“,
„pakviečia draugai“.

Patriotiškumo, pilietiškumo, 3,8
pareigos jausmai

„Mano pačios pilietiškumas“, „jaučiu pareigą būti
pilietiška“.

Neatsakė/nežino
Investicija į ateitį

„Nežino“, „niekas nelemia“.
„Galvojimas apie ateitį“, „susirūpinimas savo ir savo
aplinkos žmonių ateitimi“.
„Noras susirasti draugų“, „dėl naujų draugų ir
bendraminčių“, „padeda rasti bendraminčių“.

Galimybė
draugų

susirasti

3,6
3,6
naujų 2,6

Informacija apie galimybes

1,1

„Daug ką lemia informacija“, „lemia tai, jog yra
informacijos“.

Nauda sau

0,9

„Iš visų veiklų galima gauti nemažai naudos“,
„naudinga man“.

Didelis pasirinkimas
Nemokama veikla

0,8
0,4

„Nes rajone daug veiklų“.
„Galimybė praleisti įdomiai
nemokėti“.

laisvalaikį ir nieko

Pasyvumo priežastys
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Neįdomu

6

„Man tiesiog neįdomu“, „neįdomu ten dalyvauti“,
„neįdomu“.

Trūksta laiko
Nėra veiklų ir NVO

6
5,5

„Nėra laiko visur suspėti“, „neturiu laiko“.
„Nes mano kaime nėra kuo užsiimti“, „nėra jokios
jaunimo organizacijos“.

Didelis krūvis
Trūksta motyvacijos

3,2
2,5

„Daug mokausi“, „per didelis mokymosi krūvis“.
„Demotyvuoja aktyvumą“.

Charakterio savybės

1,9

„Aš esu neaktyvus, tokia išsiugdė mano asmenybė su
laiku“, „nes mėgstu vienatvę“.

Prastas susisiekimas

1,3

„Stinga veiklos Obeliuose, o į Rokiškį neprivažinėsi“,
„nes gyvenu toli nuo mokyklos“.

Trūksta informacijos apie 0,9
esamas veiklas
Tingumas
0,9
Aplinkiniai nedalyvauja
0,8

„Trūksta žinių apie rengiamą veiklą“.

Negauna naudos
Pasitikėjimo savimi trūkumas
Pilietiškumo trūkumas
Pervargimas
Nusivylimas žmonėmis

0,8
0,8
0,6
0,6
0,6

„Kas man iš to?“, „nieko neduoda“.
„Nepatinka viešumas, nepasitiki savo jėgomis“.
„Nes man pilietiški dalykai man nelabai svarbūs“.
„Pervargimas“.
„Akivaizdus žmonių veidmainiškumas“.

Netinkama mityba
Tėvų neigiama nuomonė
Nėra atlygio

0,2
0,2
0,2

„Nesveikas maistas“.
„Neigiama tėvų nuomonė“.
„Galbūt sudomintų, jei būtų siūlomas atlygis“.

„Tinginystė“, „esu gan tingi“.
„Mano aplinka neaktyvi“, „nesu aktyvi, nes neturiu
draugų“.

1.9.1.2. lentelė. 19-29 metų jaunuolių įvardytos pilietinio aktyvumo ir pasyvumo veiksniai
(N=600)
Priežastys
Proc.
Pavyzdžiai
Aktyvumo priežastys
Yra aktyvūs

8,3

„Labai aktyvus laisvo laiko beveik neturiu, dalyvauju
visur kur tik galiu“, „mūsų rajone gyvena aktyvus
jaunimas“.

Įdomi veikla, kelia geras 6,9
emocijas
Galimybė
prisidėti
prie 6,2
visuomenės gerovės kūrimo

„Man įdomu dalyvauti“, „įdomi visa veikla“, „man
smagu daryti kažką naudingą“.
„Noriu, jog ateities kartos galėtu laisvai gyventi“,
„Reikia būti aktyviam, jeigu nori kažko pasiekti arba
pagerinti gyvenimo sąlygas“, „man svarbu, kur ir kaip
augs mano vaikai“.

Noras tobulėti, įgauti patirties

„Noras tobulėti ir ugdyti save“, „tobulėjimas“,
„dalyvaudamas kažkokioje veikloje ugdai pats save“.

5,1
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Patriotiniai
visuomeniškumas

jausmai, 3,8

„To priežastys yra grynai patriotinės“, „esu labai
pilietiška ir visuomeniška“.

Charakterio savybės

2,6

„Todėl, kad toks mano būdas“, „visada esu aktyvi, toks
mano charakteris“.

Galimybė save realizuoti

2,6

„Savo veikla įprasminu save“, „ką nors veikiant apima
jausmas, kad darai kažką, kas turi reikšmės, o ne, kad
esi bereikšmis“.

Mato prasmę, naudą

2,5

„Matau tame visokeriopą naudą“, „prasmė“.

Noras padėti kitiems

2,5

„Smagu kažkam padėti, padaryt gerų darbų“, „noras
padėti kitiems“.

Su tuo sieja asmenines 2,3
ateities perspektyvas

„Karjeros siekimas“, „man patinka dalyvauti , sieju su
karjeros galimybėmis“.

Tėvų auklėjimas ir pavyzdys

„Dėl auklėjimo suprantu savo atsakomybės jausmą ir
pilietines pareigas“, „tėvų pavyzdys“, „nuo mažens
auklėjo tėvai“.

Galimybė susirasti
draugų, bendraminčių

2,1

naujų 1,9

Patinka
bendravimas
žmonėmis

su 1,7

„Nauji draugai“, „pažintys, nauji draugai“.
„Patinka bendrauti su žmonėmis“, „patinka bendrauti“.

Aplinkos įtaka (mokyklos, 1,5
draugų)

„Tai turbūt „atsinešiau“ iš mokyklos“, „draugai
dirbantys bei tarnaujantys tautai“, „pagal statistinį
lietuvį, esu aktyvi, nes tiesiog kilau iš tokios aplinkos“.

Galimybė pasirūpinti kitais, 1,3
neabejingas problemoms

„Man rūpi, kas dedasi aplinkui“, „man rūpi visuomenės
problemos ir norint kažką keisti pirmiausia juk reikia
pradėti nuo savęs“, „man ne tas pats, kas vyksta
aplinkui“, „rūpestis kitais žmonėmis, meilė šalia
esančiam“.
„Dabar jau susiformavęs tam tikras gyvenimo būdas“.

Gyvenimo būdas

0,4

Pasyvumo priežastys
Laiko trūkumas
Motyvacijos trūkumas

15,7
11,5

„Laiko stoka“, „nes nespėju“, „tam nebeliko laiko“.
„Nedalyvauju nes nėra suinteresuotumo“, „nes
nedomina“, „jaučiu motyvacijos trūkumą“.

Rūpesčiai šeimoje, buityje

6,6

„Auginu vaiką, rūpinuosi vyru ir namais“, „reikia laiko
šeimai“, „šiuo metu auginu mažą vaiką, dėl to esu
neaktyvi pilietė“.

Nėra
nevyriausybinių 6,8
organizacijų arba apie jas
nežino

„Bendruomenėje nėra jaunimo organizacijų“, „nes
niekas nekviečia dalyvauti veikloje“, „šiaip mažai žinau
apie organizacijų veiklą“.

Neatsakė / nežino

„Nežinau“, „klausimas ne man“, „nelemia“.

6
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Užimtumas darbe, moksluose

5,1

Nusivylimas valdžia, politine 3,9
sistema
Nepasitikėjimas savimi

1,7

Charakterio savybės

1,1

„Laisvalaikio dalį skiriu mokslams“, „tenka daug dirbti,
kad išlaikytum šeimą“, „nesu aktyvus dėl užimtumo
darbe“.
„Valstybės politika „varo“ mane iš šalies“, „neesu labai
aktyvi, tai lemia valdžios abejingumas šalies jaunimui“,
„nusivylęs esamos vyriausybės kuriamais įstatymais ir
jų įgyvendinimu“.
„Jaučiu neužtikrintumą savimi, ar atėjusi į tam tikrą
organizaciją galėčiau sėkmingai įnešti savąjį indėlį
organizacijos veikloje“.
„Esu namisėda“, „man ramiau sėdėti namuose“.

Visuomenės
abejingas 0,9
požiūris, nevertinimas

„Šių aktyvių veiklų niekas neįvertina taip, kaip jos yra
to vertos“.

Prastas
miestu

„Atstumas nuo miesto, maršrutinių autobusų grafikas“,
„turiu daug noro veikti, bet negaliu, nes gyvenu ne
mieste“.
„Trūksta bendraminčių organizacijose“.

susisiekimas

su 0,8

Nėra
bendraminčių 0,8
nevyriausybinėse
organizacijose
Nusivylimas nevyriausybinių 0,8
organizacijų nariais, jų siekiu
pasipelnyti
Tingėjimas
0,8
Lėšų trūkumas

„Matau, kad žmonės dažniausiai stengiasi pasipelnyti“,
„nuvilia kiti žmonės“, „po kurio laiko pastebėjau, kad
dažniausiai pagr. organizatoriai siekia tik pasipelnyti“.
„Tingėjimas“, „tinginystė“, „nes esu tinginys“.

0,6

„Nėra pinigų“, „šiuo metu sunki materialinė padėtis“,
„neturiu lėšų veikti, eiti kažkur“.

Gera būti su draugais, be 0,6
NVO

„Koks tikslas lįsti i pilietines akcijas, organizacijas, jei
mes ir savo chebroj gerai gyvenam“, „man įdomiau
leisti laiką su draugais“.

Sveikatos problemos

„Dėl judėjimo negalės“.

0,2

Pilietinio aktyvumo skatinimo būdai. Taip pat abiejų grupių jaunuolių buvo
prašoma nurodyti, ką reikėtų padaryti, kad jaunimas taptų aktyvesniais, pvz., dalyvautų pilietinėse
akcijose, miesto / rajono gyvenime, jaunimo organizacijose ir pan. (1.9.1.3. ir 1.9.1.4. lentelės).
1.9.1.3. lentelė. 14-18 metų jaunuolių įvardyti pilietinio aktyvumo skatinimo būdai (N=600)
Pilietinio
aktyvumo
skatinimo būdai
Proc.
Pavyzdžiai
Skatinti dalyvavimą įvairiais 44,9
būdais ir apdovanojimais
Patraukliais
būdais 22,1
reklamuoti jaunimo ir NVO
veiklas

„Skatinti jaunimą burtis į neformalias organizacijas“,
„labai sudominti“, „paskatinimo“, „raginti juos kad ir
gerais pažymiais“.
„Moksleivius plačiau supažindinti su jaunimo veikla“,
„reikėtų labiau reklamuotis pačioms organizacijoms“,
„visas įmanomas veiklas pateikti kuo patrauklesne
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forma“.
Informuoti jaunimą
pilietines veiklas

apie 9,8

„Skleisti informaciją apie jų veiklą“, „suteikti daugiau
informacijos“, „šviesti, šviesti, šviesti apie jas“.

Didinti
veiklų
įvairovę 9,6
mokyklose
Nežino/neatsakė
7,9
Domėtis jaunimo interesais ir 6,2
problemomis

„Sudominti naujomis veiklomis“, „daugiau įvairesnės
veiklos mokykloje reikėtų“.
„Nežinau“, „negaliu pasakyti“.
„Sužinoti kas jiems patinka, kuo jie domisi“,
„išklausyti“, „daugiau kreipti dėmesį į iškylančias
jaunimui aktualias problemas“.
„Kviesti dalyvauti įžymius žmones, dainininkai,
„žvaigždės“, ar politikos atstovus“, „rodyti gerą
pavyzdį“.
„Skatinti jaunimą vykdyti ir įgyvendinti savo idėjas“,
„juos pačius po truputį įtraukti į renginius“, „renginius
organizuoti turėtų ir patys mokiniai“.
„Nieko“.
„daugiau pramogų“, „organizuoti išvykas“, „vežti i
ekskursijas“.
„Nuo mažų dienų jiems skiepyti pilietiškumą ir norą
padėti kitiems“, „pilietiškumo akcijų“.

Rodyti
jaunimui
žmonių pavyzdžius

žymių 5,5

Įtraukti jaunimą į veiklų 5,3
organizavimą ir vykdymą
Nieko nereikia daryti
Organizuoti jaunimui daugiau
pramogų, išvykų, ekskursijų
Nuo
mažens
ugdyti
pilietiškumą ir norą padėti
kitiems
Įtraukti tėvus, kad jie rodytų
jauniems žmonėms pavyzdį
Rengti jaunimo lyderius

4,5
4,2
3,2
3
2,6

Skatinti jaunimo pasitikėjimą 2,6
savimi, palaikyti, pagirti
Skirti jaunimui pinigų už 2,3
dalyvavimą
Mažinti namų darbų krūvį
1,9
Jauni
žmonės
ir
pakankamai aktyvūs
Gerinti susisiekimą

taip 1,3
1,3

Skirti finansavimą jaunimo 1,1
pilietinei veiklai
Išjungti
kompiuterius
ir 1,1
internetą
Skatinti bendradarbiavimą
0,9
Leisti jaunimui pasirinkti 0,8
lankyti ar nelankyti

„Pavyzdį turėtų jiems rodyti tėvai“, „priverst jų šeimas
dalyvaut kartu“, „reikia kad kartu tėvai dalyvautų, tai
leistų ir mus“.
„Kažkas jiems turi vadovauti arba bent skatinti, daugiau
organizuoti“, „lyderių“, „lyderių ruošimo“.
„Gal pagyrimai, palaikymas“, „reikėtų moksleiviams
padėti pasitikėti savimi“, „padrąsinti“.
„Už dalyvavimą duoti pinigų“, „nebent reikėtų
sumokėti pinigų kad eitų“.
„Sumažinti mokymosi krūvį“, „daugiau laisvo laiko“,
„mažinti mokslo ir namų darbų krūvį“.
„Man atrodo, kad pakankamai aktyvūs“.
„Sudaryti sąlygas į jas atvykti“, „sudaryti tokias
sąlygas, kad jie galėtų atvykti (būtų apmokestinti bent
per pus jų kelionės bilietai)“.
„Daugiau finansavimo“, „o tam reikia ir finansavimo“.
„Išnaikinti internetą ir kompiuterius“, „išjungti pc vieną
kartą“.
„Bendrauti su jaunimu, įtraukiant jį į visuomeninę
veiklą“, „galbūt daugiau bendradarbiauti su jaunimu“.
„Nereikia nieko brukti ar versti daryti. Kiekvienas turi
savo pasirinkimą“, „pasakyti, kad jei nepatiks, galėsite
daugiau nedalyvauti“.
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Padaryti
savanorystę 0,8
privalomu dalyku

„Įvesti visuomenei naudingo darbo pamokas“, „tiesiog
parodyti veiklą, skatinti, o jei tuo nesidomės, priversti“.

Vykdyti
žalingų
prevenciją

„Mažinamas rūkymas, alkoholinių gėrimų vartojimas“.

įpročių 0,4

1.9.1.4. lentelė. 19-29 metų jaunuolių įvardyti pilietinio aktyvumo skatinimo būdai (N=600)
Pilietinio
aktyvumo
skatinimo būdai
Proc.
Pavyzdžiai
Sudominti jaunimą

14,2

Skatinti
jaunimą
už 12
dalyvavimą
įvairiais
apdovanojimais

Informuoti jaunimą apie 9,6
galimybes
Dalyvavimas priklauso nuo 5,8
jaunų žmonių noro
Motyvuoti jaunimą
5
Organizuoti jaunimui įvairių
renginių
Suteikti galimybę jaunimui
dalyvauti
projektuose,
organizacijose
Atsižvelgti
į
jaunimo
nuomonę
Tinkamai auklėti jaunimą
šeimoje, mokykloje ir kt.
aplinkose

4,7

Skirti
daugiau
dėmesio
ugdymui mokykloje
Nežino
Informuoti jaunimą apie
renginius
Jaunimui reikia charizmatinių
lyderių, kurie galėtų sekti

4,5

„Jaunimą šiais laikais reikia stipriai sudominti, kad
kažkur pasiryžtų dalyvauti“, „išmokti juos sudominti“.
„Reikia paskatinimo“, „skatinti dalyvavimą“, „pasiūlyti
tam tikrą atlygį, už dalyvavimą švarinimosi akcijose
bilietai į koncertą ar pan.“, „kad jaunimas už
dalyvavimą turėtų kažkokios naudos“, „už dalyvavimą
turi būti atlyginama kokiomis nors dovanomis“, „už
puikią darbo veiklą skirti atlygį“.
„Platesnė sklaida apie“, „suteikti informaciją apie
galimybes“.
„Čia priklauso nuo jaunimo, ko jis nori“.
„Motyvuoti“, „gal tinkamiau parinkti motyvacines
priemones“.
„Kuo daugiau aktyvių renginių, tuo jaunimas
aktyvesnis“.
„Suteikti galimybę dalyvauti įvairiuose projektuose,
organizacijose ir kt.“.

4,2

„Parodyti, kad jų nuomonė kažkam rūpi“.

4,2

3,8

„Tinkamai auklėti“, „viskas prasideda nuo šeimos –
kokios vertybės ten įskiepijamos“, „daug įtakos daro
auklėjimas šeimoje, mokykloje, aplinkoje, kurioje
jaunimas auga“.
„Skirti didesnį dėmesį jo ugdymui mokyklose“.

3,8
3

„Nežinau“.
„Daugiau informacijos apie vykstančius renginius“.

3

„Reikia pritraukti charizmatiškais lyderiais“, „reiktų
surasti idėjiškai stiprių lyderių, autoritetų, kurie juos
skatintų tai daryti“, „vadovų - asmenybių“, „lyderių“.
„Jie ir taip yra labai aktyvūs“.
„Bendrauti ir kalbėtis su jais“, „labiau skatinti
bendradarbiauti“.
„Rodyti savo pavyzdžiu“.

Jaunimas ir taip aktyvus
2,8
Kalbėti, bendradarbiauti su 2,5
jaunimu
Suaugusieji
turi
rodyti 2,5
jaunimui teigiamą pavyzdį
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Vienyti jaunimą ir dirbti su
juo
Rengti jaunimo akcijas
Jaunimo organizacijos turi
telkti jaunimą veiklai
Stabdyti
priklausomybes,
atitraukti
nuo
interneto,
lošimo, alkoholio, rūkymo
Valdžia turi rūpintis jaunimu
Nuoširdžiai domėtis jaunais
žmonėmis
Pasitikėti jaunimu
Įtraukti jaunimą į sprendimų
priėmimą, suteiktą laisvę
spręsti
Pripažinti jaunus žmones
Įdomiau ugdyti pilietiškumą
Sudaryti sąlygas jaunimui
likti Lietuvoje
Daugiau
dėmesio
skirti
jaunimo problemoms
Rodyti (viešinti) jaunimo
veiklos rezultatus
Kelti ekonomikos lygį
Parodyti, kokia kitų miestų
patirtis
Neatsakė
Pritraukti per įžymių žmonių
istorijas
Įtraukti tėvus į veiklas
Remti
jaunimo
veiklas
finansiškai

2,3

„Suburti jaunimą ir su juo dirbti“.

2,3
2,1

„Daryti daug akcijų“.
„Reiktų jaunimui dalyvauti jaunimo organizacijose,
kuriose užsiimtų su jais ir rengtų įvairias veiklas“.
„Išlysti iš interneto, lošimų“, „neleisti tiek daug gert“.

2,1
1,9
1,7
1,7
1,5
1,3
1,3

„Valdžiai labiau rūpintis jaunimu“.
„Reikia, kad žmogus pajaustų, kad yra svarbus ir
reikalingas“, „nuoširdžiai juo domėtis“.
„Pasitikėti jaunimu“.
„duoti laisvę“, „kuo daugiau jaunimo įtraukti į
sprendimų priėmimo procesą“

1,1

„Pripažinti“.
„Reikėtų įdomiai pristatyti pilietinių akcijų idėjas“, „per
pilietiškumo pamokas ne kalbėti, o eiti ir veikti“.
„Sudaryti sąlygas likti Lietuvoje“.

0,9

„Daugiau kalbėti apie jaunimo problemas“.

0,9

„aktyvumą lemia galimybė pasidžiaugti akivaizdžiais
savo darbo rezultatais“, „matyti rezultatą“
„Kelti ekonomikos lygį“.
„Dalintis gerąja kitų miestų patirtimi“, „dalintis
požiūriais su kitų miestų, šalių bendraamžiais“.

0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,6

„Reikia, kad juos sudomintų patrauklūs autoritetai, pvz:
žalgirio krepšininkai ir pan.“.
„Reiktų, kad tėvai įsitrauktų į įvairias veiklas“.
„Reiktų daugiau pinigų tose jaunimo organizacijose“,
„skirti lėšas“.

Galimos pilietiškumo apraiškos. Abiejų grupių jaunuolių buvo prašoma nurodyti,
ką jie norėtų atlikti savo miestui, kaip piliečiai (1.9.1.5. ir 1.9.1.6. lentelės).
1.9.1.5. lentelė. 14-18 metų jaunuolių galimos pilietiškumo apraiškos (N=600)
Kaip pilietis savo miestui / Proc.
Pavyzdžiai
kaimui galėtų:
Tvarkyti, gražinti miestą, 20,8
„Surinkti šiukšles šalia mūsų ežero“, „dalyvauti talkoje
dalyvauti talkoje
gražinant miestą“, „sutvarkyti jį“.
Prisidėti prie miesto gerovės 9,8
„Prisidėti prie gyvenimo sąlygų gerinimo“, „padėčiau
gerinti miestą visapusiškai“, „tapti meru ir pagerint visų
gyvenimą“.
Nežino, ką galėtų padaryti
9,4
„Nežinau“.
Neatsakė
7,5
„Neatsakė“.
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Nieko

7,2

Patenkinti jaunimo įdomios 6,8
veiklos poreikius
Surengti renginį, koncertą
6,8
Išgarsinti miestą pasaulyje
4,9
Prisidėti prie pilietinių akcijų
Likti gyventi ir dirbti savo
mieste
Ir taip daug atlieka savo
miestui
Savanoriauti
Įkurti jaunimo centrą
Padėti seniems žmonėms
Padėti savivaldybei spręsti
aktualias problemas
Kurti
jaukią
mokyklos
atmosferą
Padėti užtikrinti saugumą
mieste
Kovoti su žalingais įpročiais,
priklausomybėmis
(alkoholiu,
rūkymu,
kompiuteriu)
Kurti darbo vietas jaunimui
Įkurti būrelių
Organizuoti
kultūros
renginius
Padaryti, ką nors gero, kad
kiti įsimintų
Įsteigti fotografijos būrelį
Gerai mokytis

„Visiškai nieko, esu patenkintas tokiame mieste kaip
dabar“.
„Kad būtų daug veiklos jaunimui ir jiems būtų įdomu“.

3
2,5

„Rengti renginius“, „pakviesti dainininkus“.
„Išgarsinti ne tik Lietuvoje ar Europoje, bet ir
pasaulyje“, „norėčiau ateityje jį pagarsinti“.
„Prisidėti prie pilietinių akcijų“.
„Likti čia gyventi“, „norėčiau čia grįžti ir dirbti“.

2,5

„Viską ką noriu, tą ir atlieku“.

2,3

„Norėčiau prisidėti prie miesto gerovės savanoryste“,
„būti savanore“.
„Norėčiau įkurti jaunimo centrą“.
„Padėti pagyvenusio amžiaus žmonėms“.
„Pasišnekėti su savivaldybe apie aktualias problemas“,
„prisidėti prie savivaldybės veiklos“.
„Norėčiau kurti malonią atmosferą savo mokyklos
mokiniams“, „padėčiau tvarkyti mokyklos stadioną“.
„Kaip nors padėt miesto policininkams“, „svarbu jaustis
saugiai“.
„Padėti vartoti mažiau alkoholio“, „įrodyti, kad
rūkymas ir alkoholio (vartojimas nėra pats geriausias
laiko praleidimas“, „naikinti kompiuterius“.

2,1
1,3
1,3
1,3
1,1
1,1

0,9
0,9
0,8
0,8
0,4
0,4

„Steigti darbo vietas jaunimui“.
„Įkurti visokių būrelių“.
„kelti kultūrinę veiklą“, „organizuoti daugiau kultūrinių
renginių“
„Aš savo miestelio mokykloje norėčiau padaryti ką nors
tokio, kad mane prisimintų ilgai“.
„Įsteigti fotografavimo būrelį“.
„Gerai mokytis“.

1.9.1.6. lentelė. 19-29 metų jaunuolių galimos pilietiškumo apraiškos (N=600)
Kaip pilietis savo miestui / Proc.
Pavyzdys
kaimui galėtų:
Vykdyti
visuomenines, 12,8
„Prisidėti prie miesto socialinio ir kultūrinio
naudingas veiklas
gyvenimo“, „norėčiau dirbti visuomeninį darbą“,
„užsiimti veikla, kuri būtų naudinga“, „galėčiau
pagelbėti darbo jėga“.
Sutvarkyti, puošti aplinką
10,9
„Sutvarkyti aplinką“, „kad būtų daug gėlių prisodinta
visur“.
Nežino, ko reiktų
10
„Nežinau ko miestui reikia iš manęs“.
Nieko
8,3
„Nieko, nes neapsimoka“.
Organizuoti gerumo akciją
6,6
„Ištisus metus vykdoma akcija, kurios pagalba
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Gerinti ifrastruktūrą

6

Dalyvauti miesto politiniame
gyvenime
Vystyti verslą, kurti darbo
vietas
Populiarinti, kurti sąlygas
kultūrinei veiklai
Užimti žmonės sportine,
kultūrine veikla
Prisidėti
prie
pilietinių
iniciatyvų

5,8

Didinti
jaunimo
bendradarbiavimą
Garsinti
savo
miestą
pasaulyje
Tvarkyti miestą
Dirbti ir mokėti mokesčius
Neemigruoti
Pritraukti jaunimą
Organizuoti renginius
Rodyti gerą pilietiškumo
pavyzdį kitiems jaunesniems
Būti sąžiningu
Jau atlieka savo pareigas

5,1
5,1
4,5
3,9
3,4
3,4
3,4
3,2
3,2
3,2
3
2,3
2,3
2,3

Neatsakė
Pritraukti investicijų

2,1
1,7

Tausoti turtą

1,5

Spręsti bedarbystės,
atlyginių problemas
Savanoriauti
Kurti geresnę ateitį

mažų 1,5
1,3
1,3

Skatinti pozityvų mąstymą

0,9

Padaryti patrauklų žmonėms
Didinti patriotiškumą
Globoti benamius gyvūnus

0,9
0,9
0,8

Užtikrinti saugumą.

0,8

galėtume padėti vargstantiems“.
„Daugiau dėmesio skirti infrastruktūrai“, „padidinti
kiemų aikšteles“, „įsteigčiau bendruomenės namus
visiems žmonėms“.
„Norėčiau dalyvauti miesto politinėje veikloje“,
„pakeisčiau rajono valdžią“.
„Įkvėpti jaunimą, ypač jaunas merginas pradėti savo
verslą“, „kurti darbo vietas“.
„Pradėti pratinti žmones prie kultūros visomis
prasmėmis“, „sudaryti sąlygas meninei veiklai“.
„Nuolat sportu užimti apie 200“.
„Ugdyti pilietiškumą ir miesto dvasią“, „prisidėti prie
pilietinių iniciatyvų šalies ir mano miesto
gyventojams“.
„Suburti visą jaunimą ir paskatinti veikti dėl savęs“,
„padėti bendradarbiauti“.
„Garsinti miestelį ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje“,
„prisidėti garsinant“.
„Išvalyti“.
„Dirbti pagal pareigas“, „dirbti ir mokėti mokesčius“.
„Čia visų pirma likti“.
„Pritraukti daugiau jaunimo“.
„Organizuočiau daugiau renginių“.
„Rodyti gerą pavyzdį jaunajai kartai“, „būti pavyzdžiu“,
„įpūsti daugiau sąmoningumo, pilietiškumo ir kultūros“
„Būti tvarkingu ir sąžiningu piliečiu“.
„Ką noriu atlikti, tą paprastai ir atlieku“, „padedu
gerinti gyvenimą jaunimui“.
„Neatsakė“.
„Paskatinti investicijas gerovės plėtrai“, „prisidėti
pritraukiant investicijas“.
„Tausoti miesto turtą, gyventojus“, „tausoti tai kas yra
padaryta“.
„Padėti spręsti bedarbystės problemas“, „didinti
atlyginimus“.
„Padėti dalijant labdarą“.
„Palikti kažką reikšmingo ir naudingo ateities kartoms“,
„padaryti palankesnes sąlygas augti ir gyventi“.
„Skatinti jaunimo pozityvų mąstymą“, „įnešti
optimizmo“.
„Padaryti jį patraukliu visiems“.
„Būti patriotiškesniais“, „daugiau patriotiškumo“.
„Globoti benamius gyvūnus“, „įrengti benamių gyvūnų
prieglaudą“.
„Užtikrinti saugumą“, „sugriežtinčiau rajono saugumą“.
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1.9.2. Lyginimas pagal amžių
Šiame poskyryje yra pateikiami visų dalyvavimo rodiklių lyginimai pagal jaunimo
amžiaus grupes.
Politinio – pilietinio aktyvumo rodiklis. Stebimi skirtumai amžiaus grupėse pagal
politinio - pilietinio aktyvumo rodiklį (1.9.2.1. paveikslas). Žemo politinio - pilietinio aktyvumo
grupėje didžiausia dalis yra 14-18 metų, o mažiausia – 24-29 metų jaunuolių: 14-18 metų – 86,7
proc., 19-23 metų – 62,3 proc., 24-29 metų – 43,7 proc. O vidutinio ir aukšto aktyvumo grupėse
yra atvirkščiai, didžiausios dalys yra 24-29 metų, o mažiausios – 14-18 metų jaunuolių. Vidutinio
aktyvumo grupėje: 14-18 metų – 11,9 proc., 19-23 metų – 30,1 proc., 24-29 metų – 42,9 proc., o
aukšto aktyvumo grupėje: 14-18 metų – 1,4 proc., 19-23 metų – 7,6 proc., 24-29 metų – 13,3 proc.
jaunuolių. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000. Stebima
tendencija, kuo vyresni jaunuoliai, tuo jie pasižymi didesniu politiniu - pilietiniu aktyvumu.

Aplinkos politinio - pilietinio aktyvumo rodiklis. Stebimi skirtumai amžiaus
grupėse pagal aplinkos politinio - pilietinio aktyvumo rodiklį (1.9.2.2. paveikslas). Žemo politinio
- pilietinio aktyvumo grupėje didžiausia dalis yra 14-18 metų, o mažiausia – 24-29 metų
jaunuolių: 14-18 metų – 18,9 proc., 19-23 metų – 16 proc., 24-29 metų – 13,6 proc. O aukšto
aktyvumo grupėse yra atvirkščiai, didžiausia dalis yra 24-29 metų, o mažiausia – 14-18 metų
jaunuolių: 14-18 metų – 15,5 proc., 19-23 metų – 17,6 proc., 24-29 metų – 21,2 proc. Nustatyti
skirtumai statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000. Stebima tendencija, kuo
vyresni jaunuoliai, tuo jų aplinka pasižymi didesniu politiniu - pilietiniu aktyvumu.
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Požiūrio į politiką negatyvumo rodiklis. Skirtumai amžiaus grupėse pagal požiūrio
į politiką negatyvumo rodiklį yra maži, tačiau statistiškai reikšmingi (p=0,007). Jauniausios
amžiaus grupės buvo šiek tiek daugiau aukšto požiūrio į politiką negatyvumo grupėse (skirtumai
yra apie 0,6 proc.). Vyriausios jaunuolių amžiaus grupės didžiausia dalis vidutinio požiūrio į
politiką negatyvumo grupėje: 14-18 metų – 71,2 proc., 19-23 metų – 70,1 proc., 24-29 metų –
71,2 proc. (1.9.2.3. paveikslas). Viduriniosios jaunuolių amžiaus grupės didžiausia dalis žemo
požiūrio į politiką negatyvumo grupėje: 14-18 metų – 26,4 proc., 19-23 metų – 27,7 proc., 24-29
metų – 25,9 proc. (1.9.2.3. paveikslas).
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Pilietiškumo - labdaringumo rodiklis. Pilietiškumo - labdaringumo rodiklio
skirtumai amžiaus grupėse yra maži, tačiau statistiškai reikšmingi (p=0,000). Žemo pilietiškumo labdaringumo grupėje didžiausia dalis 19-23 metų, o mažiausia – 14-18 metų jaunuolių: 14-18
metų – 70,4 proc., 19-23 metų – 72,3 proc., 24-29 metų – 71,9 proc. Vidutino pilietiškumo labdaringumo grupėje didžiausia dalis 14-18 metų, o mažiausia – 24-29 metų jaunuolių: 14-18
metų – 24,7 proc., 19-23 metų – 24,1 proc., 24-29 metų – 25,4 proc. Aukšto pilietiškumo labdaringumo grupėje didžiausia dalis 14-18 metų, o mažiausia – 24-29 metų jaunuolių: 14-18
metų – 4,9 proc., 19-23 metų – 3,6 proc., 24-29 metų – 2,6 proc. (1.9.2.4. paveikslas).

Narystės nevyriausybinėse organizacijoje
nevyriausybinėse organizacijose įtakos neturi.

rodiklis.

Amžius

narystei

Dalyvavimo NVO (įsitraukimo) veikloje lygmenys. Dalyvavimo nevyriausybinių
organizacijų veikloje būdų lyginimas pagal amžiaus grupes atskleidė, kad amžius turi įtakos ne
visiems dalyvavimo būdams, statistiškai reikšmingi skirtumai nustatyti tik dalyje iš jų. Per
pastaruosius 6 mėnesius 24-29 metų jaunuoliai dažniau nei kiti domėjosi organizacijos veikla: 1418 metų – 88,6 proc., 19-23 metų – 89,1 proc., 24-29 metų – 94 proc. (p=0,001). Taip pat 24-29
metų jaunuoliai dažniau nei kiti bendravo su kitais organizacijos nariais: 14-18 metų – 85,9 proc.,
19-23 metų – 85,3 proc., 24-29 metų – 92,5 proc. (p=0,000). 24-29 metų jaunuoliai dažniausiai
dalyvavo organizacijos valdymo organų rinkimuose: 14-18 metų – 64,4 proc., 19-23 metų – 61,7
proc., 24-29 metų – 73,3 proc. (p=0,000). 24-29 metų jaunuolių draugai, bendradarbiai, giminės
dažniau nei kitų žino, kad jie yra organizacijų nariais: 14-18 metų – 82,2 proc., 19-23 metų – 82,1
proc., 24-29 metų – 90,8 proc. (p=0,000). Apibendrinant galima pasakyti, kad 24-29 metų amžiaus
grupė yra aktyvesnė nevyriausybinių organizacijų veikloje, pagal daugumą dalyvavimo būdų,
lyginant su kitomis jaunimo amžiaus grupėmis (1.9.2.5. paveikslas).
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Dalyvavimo NVO motyvai. Duomenų analizė atskleidė, kad dalyvavimo
nevyriausybinių organizacijų veikloje motyvams amžius beveik neturi įtakos, 1.9.2.1 lentelėje
pateikti duomenys rodo, kad tiktai dviejų motyvų svarbumas statistiškai reikšmingai skiriasi
amžiaus grupėse. Kuo jaunesni, tuo dažniau išreiškė visišką sutikimą su teiginiais, kad dalyvauti
nevyriausybinių organizacijų veikloje juos motyvuoja galimybės susitikti ir bendrauti su įdomiais
žmonėmis: 14-18 metų – 55,3 proc., 19-23 metų – 50,9 proc., 24-29 metų – 43,7 proc. Antras
motyvas – dalyvavimo metu didėjantis pasitikėjimas savimi: 14-18 metų – 49,2 proc., 19-23 metų
– 40,3 proc., 24-29 metų – 36,8 proc.
1.9.2.1. lentelė. Dalyvavimo nevyriausybinių organizacijų veikloje motyvų lyginimas pagal
amžiaus grupes (proc., N=2193)
Dalyvavimo
Amžiaus
Visiškai Sutinku Nesutinku Visiškai
X2
p
NVO veikloje
grupės
sutinku (proc.) (proc.)
nesutinku
motyvai
(proc.)
(proc.)
Patrauklios idėjos

Patrauklios
veiklos formos

14 - 18 m.
19 - 23 m.
24 - 29 m.
14 - 18 m.
19 - 23 m.
24 - 29 m.

45,7
45,1
40,8
41,5
39
40,2

44,5
44,9
50,7
49,3
50,9
50,2

8,2
9
7,5
7,8
9
8,5

1,7
1,1
1
1,4
1,1
1,1

7,9

0,245

1,7

0,942
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Mano draugų,
artimųjų
dalyvavimas
Įdomus lyderis

Draugų rato
plėtimas
Galimybės įgyti
naujų gebėjimų ir
žinių, kurios bus
naudingos ateityje
Galimybės
susitikti,
bendrauti su
įdomiais
žmonėmis
Didesnio
pasitikėjimo
savimi įgijimas
Kontaktų su
svarbiais
asmenimis
užmezgimas
Dalinimasis
turimomis
žiniomis ir
gebėjimais

14 - 18 m.
19 - 23 m.
24 - 29 m.
14 - 18 m.
19 - 23 m.
24 - 29 m.
14 - 18 m.
19 - 23 m.
24 - 29 m.
14 - 18 m.
19 - 23 m.

30,2
31,3
29
26,5
28,1
28,3
41
37,9
34,6
54
51,7

46,2
46,9
43,6
45,5
42,6
44,5
46,8
49,6
51,2
38,1
40,1

21,1
17,8
23,3
24,6
25,3
23,8
10,6
10,6
12,6
6,8
6,8

2,5
4
4,1
3,4
4
3,5
1,6
1,9
1,6
1,2
1,4

24 - 29 m.
14 - 18 m.

45,5
55,3

44,8
35,9

8,7
7,5

1
1,3

19 - 23 m.

50,9

40,4

7,3

1,4

24 - 29 m.
14 - 18 m.
19 - 23 m.
24 - 29 m.
14 - 18 m.
19 - 23 m.

43,7
49,2
40,3
36,8
41,8
40,6

49,1
40,8
47,3
51,1
44,6
45,1

6,7
8,6
10,5
11,5
11,8
12,6

0,5
1,4
1,9
0,7
1,8
1,7

24 - 29 m.
14 - 18 m.
19 - 23 m.

40,2
39,7
41,1

47,5
49,1
47,6

11,4
19,2
8,9

0,8
2
2,4

24 - 29 m.

40,1

49,3

8,9

1,7

9,6

0,143

1,8

0,933

6,9

0,335

11,4

0,076

26,8

0,000

28

0,000

3,9

0,684

1,2

0,977

Dalyvavimo savanoriškoje veikloje rodiklis. Stebimi dalyvavimo per pastaruosius
6 mėnesius savanoriškose veiklose skirtumai amžiaus grupėse (1.9.2.6. paveikslas). Stebima
tendencija, kad kuo jaunesnė amžiaus grupė, tuo didesnė dalis yra šiuo metu dalyvaujančių arba
anksčiau dalyvavusių savanoriškose veiklose: 14-18 metų – 22,4 proc., 19-23 metų – 19,5 proc.,
24-29 metų – 17,7 proc. Atitinkamai, kuo vyresnė amžiaus grupė, tuo didesnė niekada
nedalyvavusiųjų savanoriškose veiklose dalis: 14-18 metų – 45,9 proc., 19-23 metų – 49,4 proc.,
24-29 metų – 51,1 proc. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo
(p=0,000).
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Dalyvavimas savanoriškoje veikloje ir galėjimas ją įvardinti. Stebimi dalyvavimo
savanoriškose veiklose skirtumai amžiaus grupėse (1.9.2.7. paveikslas). Stebima tendencija, kad
kuo jaunesnė amžiaus grupė, tuo didesnė dalis nurodė, kad dalyvauja ar yra dalyvavę
savanoriškose veiklose, bet nežino, kaip jas įvardyti: 14-18 metų – 34,5 proc., 19-23 metų – 32,5
proc., 24-29 metų – 27,9 proc. Atitinkamai, kuo vyresnė amžiaus grupė, tuo didesnė dalis
dalyvauja ar dalyvavo savanoriškose veiklose ir gali jas įvardyti: 14-18 metų – 38,9 proc., 19-23
metų – 44,6 proc., 24-29 metų – 47,5 proc. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai
patikimumo lygmuo (p=0,000).
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Priklausymo neformaliai grupei ar stiliui rodiklis. Priklausymas neformalioms
grupės ar stiliaus susijęs su amžiumi, kuo jaunesni, tuo dažniau priklauso neformalioms grupėms,
nes neformalioms grupėms priklauso 9,6 proc. 14-18 metų amžiaus grupės, 7,2 proc. 19-23 metų
amžiaus grupės ir 5,2 proc. 24-29 metų amžiaus grupės jaunuolių (p=0,000) (1.9.2.7. paveikslas).
Priklausančių neformalioms grupuotėms jaunuolių grupėje yra 14-18 metų – 49,1 proc., 19-23
metų – 30,1 proc., 24-29 metų – 20,8 proc. jaunuolių (N=1727).

Aplinkos pilietiškumo ir labdaringumo rodiklis. Stebimi skirtumai jaunimo
amžiaus grupėse pagal aplinkos pilietiškumo - labdaringumo rodiklį (1.9.2.8. paveikslas). Žemo
aplinkos pilietiškumo - labdaringumo grupėje didžiausia dalis yra 19-23 metų, o mažiausia – 14204

18 metų jaunuolių: 14-18 metų – 23,8 proc., 19-23 metų – 26,1 proc., 24-29 metų – 25 proc.
Vidutinio aplinkos pilietiškumo - labdaringumo grupėje didžiausia dalis yra 24-29 metų, o
mažiausia – 14-18 metų jaunuolių: 14-18 metų – 52,7 proc., 19-23 metų – 53,9 proc., 24-29 metų
– 55,5 proc. O aukšto aplinkos pilietiškumo - labdaringumo grupėje yra atvirkščiai, didžiausia
dalis yra 14-18 metų, o mažiausia – 24-29 metų jaunuolių: 14-18 metų – 23,5 proc., 19-23 metų –
20 proc., 24-29 metų – 19,5 proc. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai patikimumo
lygmuo p=0,000.

Nuostatos pilietinės visuomenės atžvilgiu. Duomenų analizė atskleidė, kad amžius
turi įtakos nuostatoms pilietinės visuomenės atžvilgiu (1.9.2.1 lentelė), pritarimas visoms
nuostatoms statistiškai reikšmingai skiriasi jaunimo amžiaus grupėse. Kuo jaunesni, tuo dažniau
buvo linkę sutikti, kad savo šalyje jie jaučiasi saugūs: 24-29 metų – 55,7 proc., 19-23 metų – 60,4
proc., 14-18 metų – 68,2 proc.; kad jie jaučiasi laisvi pilietiškai / visuomeniškai elgtis: 24-29 metų
– 67,9 proc., 19-23 metų – 68,1 proc., 14-18 metų – 75,4 proc.; kad piliečių veikla yra palaikoma
bendrapiliečių / aplinkinių / artimųjų: 24-29 metų – 63,9 proc., 19-23 metų – 65,9 proc., 14-18
metų – 71,9 proc. Kuo jaunesni, tuo rečiau buvo linkę sutikti, kad žmonės, dalyvaujantys
pilietinėse veiklose, laikomi keistuoliais: 24-29 metų – 29,6 proc., 19-23 metų – 28,3 proc., 14-18
metų – 27 proc. Kuo vyresni, tuo dažniau buvo linkę nesutikti, kad tik silpni ir nevykėliai
dalyvauja nevyriausybinių organizacijų veikloje:14-18 metų – 51,4 proc., 19-23 metų – 54,9 proc.,
24-29 metų – 57,1 proc.
1.9.2.2. lentelė. Nuostatų pilietinės visuomenės atžvilgiu lyginimas pagal amžiaus grupes
proc., N=23805)
Amžiaus
Visiškai Sutinku Nesutinku Visiškai
X2
Nuostatos
p
pilietinės
grupės
sutinku (proc.) (proc.)
nesutinku
visuomenės
(proc.)
(proc.)
atžvilgiu
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Jūs saugiai
jaučiatės savo
šalyje
Jūs jaučiatės
laisvi pilietiškai/
visuomeniškai
veikti
Piliečių veikla yra
palaikoma
bendrapiliečių/
aplinkinių/
artimųjų
Žmonės,
dalyvaujantys
pilietinėse
veiklose, laikomi
turint keistuoliais
Žmonės,
dalyvaujantys
pilietinėse
veiklose, laikomi
turintys
savanaudiškų
interesų
Tik silpni ir
nevykėliai
dalyvauja
nevyriausybinių
organizacijų/
visuomeninėje
veikloje

14 - 18 m.
19 - 23 m.
24 - 29 m.
14 - 18 m.
19 - 23 m.

16,2
13,6
11,8
17
14,1

52
46,8
43,9
58,4
54

27,3
34,3
37,4
21,1
28

4,6
5,4
7
3,5
4

24 - 29 m.
14 - 18 m.

12,5
13,7

51,4
58,2

31,2
24,2

4,9
3,9

19 - 23 m.

11,7

54,2

30,1

4,1

24 - 29 m.
14 - 18 m.

10,9
5,9

53
21,1

31,5
58,2

4,6
14,9

19 - 23 m.

4,4

24,3

56,5

14,9

24 - 29 m.

4,7

24,9

55,5

14,9

14 - 18 m.

8,3

31,7

47,2

12,8

19 - 23 m.

6,8

33,4

46,7

13,1

24 - 29 m.

6,7

33,4

46,6

13,3

14 - 18 m.

4,4

11,6

51,4

32,6

19 - 23 m.

3,1

11

54,9

31,1

24 - 29 m.

2,8

7,2

57,1

32,9

260,1

0,000

247,6

0,000

119,4

0,000

47,7

0,000

21

0,002

131

0,000

1.9.3. Lyginimas pagal lytį
Šiame poskyryje yra pateikiami dalyvavimo rodiklių pasiskirstymų lyginimai pagal
lytį.
Politinio - pilietinio aktyvumo rodiklis. Stebimi skirtumai vyrų ir moterų grupėse
pagal politinio - pilietinio aktyvumo rodiklį: daugiau vyrų nei moterų patenka į žemo aktyvumo
grupę (skirtumas 1,4 proc.) ir daugiau moterų nei vyrų patenka į vidutinio politinio - pilietinio
aktyvumo grupę (skirtumas 1,9 proc.) (1.9.3.1. paveikslas). Nustatyti skirtumai yra statistiškai
reikšmingi ir patikimumo lygmuo p=0,007.
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Aplinkos politinio - pilietinio aktyvumo rodiklis. Statistiškai reikšmingų skirtumų
vyrų ir moterų grupėse pagal aplinkos politinio - pilietinio aktyvumo rodiklį nenustatyta.
Požiūrio į politiką negatyvumo rodiklis. Stebimi skirtumai vyrų ir moterų grupėse
pagal požiūrio į politiką negatyvumo rodiklį: daugiau vyrų nei moterų patenka į žemo požiūrio į
politiką negatyvumo grupę (skirtumas 5,1 proc.) ir daugiau moterų nei vyrų patenka į vidutinio
požiūrio į politiką negatyvumo grupę (skirtumas 5,2 proc.) (1.9.3.2. paveikslas). Nustatyti
skirtumai yra statistiškai reikšmingi ir patikimumo lygmuo p=0,000.

Pilietiškumo - labdaringumo rodiklis. Stebimi skirtumai vyrų ir moterų grupėse
pagal pilietiškumo - labdaringumo rodiklį: daugiau vyrų nei moterų patenka į žemo pilietiškumo labdaringumo grupę (skirtumas 4,1 proc.) ir daugiau moterų nei vyrų patenka į vidutinio
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pilietiškumo - labdaringumo grupę (skirtumas 6,1 proc.) (1.9.3.3. paveikslas). Nustatyti skirtumai
yra statistiškai reikšmingi ir patikimumo lygmuo p=0,000.

Narystės nevyriausybinėse organizacijoje rodiklis. Beveik vienoda vyrų ir moterų
dalis yra nevyriausybinių organizacijų nariai. Statistiškai reikšmingų skirtumų lyčių grupėse
nenustatyta.
Dalyvavimo NVO (įsitraukimo) veikloje lygmenys. Tyrimo duomenų analizė
atskleidė, kad lytis turi įtakos dalyvavimui nevyriausybinių organizacijų veikloje, moterys yra
aktyvesnes nevyriausybinių organizacijų veikloje beveik visais tirtais būdais (1.9.3.4. paveikslas).
Moterys dažniau nei vyrai per paskutinius 6 mėnesius domėjosi organizacijos veikla (skirtumas
3,9 proc.; p=0,001); bendravo su kitais organizacijos nariais (skirtumas 4,2 proc.; p=0,002);
dalyvavo organizacijos renginiuose (skirtumas 4,9 proc.; p=0,000); organizavo organizacijos
renginius, vykdė jos veiklas (skirtumas 5,3 proc.; p=0,006); jaunuolių draugai, bendradarbiai,
giminės žinojo, kad jie yra organizacijų nariai (skirtumas 4,4 proc.; p=0,004). Tačiau vyrai dažniau
nei moterys ėjo vadovaujančias pareigas organizacijoje (skirtumas 6,2 proc.; p=0,030).
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Dalyvavimo NVO motyvai. Stebimi statistiškai reikšmingi skirtumai vyrų ir moterų
grupėse beveik pagal visus dalyvavimo nevyriausybinių organizacijų veikloje motyvus (1.9.3.1.
lentelė). Moterys dažniau nei vyrai linkę sutikti, kad dalyvauti nevyriausybinių organizacijų
veikloje, jas motyvuoja patrauklios organizacijos idėjos: 92,1 proc. moterų ir 88,8 proc. vyrų.
Moterys dažniau nei vyrai linkę sutikti, kad dalyvauti nevyriausybinių organizacijų veikloje, jas
motyvuoja patrauklios organizacijos veiklos formos: 91,4 proc. moterų ir 88,9 proc. vyrų.
Moterys dažniau nei vyrai linkę sutikti, kad dalyvauti nevyriausybinių organizacijų veikloje, jas
motyvuoja draugų rato plėtimas: 88,6 proc. moterų ir 85,5 proc. vyrų. Moterys dažniau nei vyrai
linkę sutikti, kad dalyvauti nevyriausybinių organizacijų veikloje, jas motyvuoja galimybės įgyti
naujų gebėjimų ir žinių, kurios bus naudingos ateityje: 94,9 proc. moterų ir 88,3 proc. vyrų.
Moterys dažniau nei vyrai linkę sutikti, kad dalyvauti nevyriausybinių organizacijų veikloje, jas
motyvuoja galimybės susitikti ir bendrauti su įdomiais žmonėmis: 93,9 proc. moterų ir 90 proc.
vyrų. Moterys dažniau nei vyrai linkę sutikti, kad dalyvauti nevyriausybinių organizacijų veikloje,
jas motyvuoja didėjantis pasitikėjimas savimi: 91,3 proc. moterų ir 85,2 proc. vyrų. Moterys
dažniau nei vyrai linkę sutikti, kad dalyvauti nevyriausybinių organizacijų veikloje, jas motyvuoja
kontaktų su svarbiais žmonėmis užmezgimas: 87,5 proc. moterų ir 85,7 proc. vyrų. Moterys
dažniau nei vyrai linkę sutikti, kad dalyvauti nevyriausybinių organizacijų veikloje, jas motyvuoja
dalinimasis turimomis žiniomis ir gebėjimais: 92,4 proc. moterų ir 85,4 proc. vyrų. Ir tik vienam
motyvui vyrai buvo dažniau linkę pritarti nei moterys, kad dalyvauti nevyriausybinių organizacijų
veikloje motyvuoja jų draugų, artimųjų dalyvavimas organizacijų veikloje: 76,2 proc. vyrų ir 74,7
proc. moterų.
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1.9.3.1. lentelė. Dalyvavimo nevyriausybinių organizacijų veikloje motyvų lyginimas pagal
lytį (proc., N=2193)
Dalyvavimo
NVO veikloje
motyvai

Lytis

Patrauklios
idėjos

Vyras
Moteris
Vyras
Moteris
Vyras

42,3
44,9
35,8
43,5
28,3

46,5
47,2
53,1
47,9
47,9

9,2
7,4
9,2
7,8
19,6

2
0,6
1,8
0,8
4,3

Moteris
Vyras
Moteris
Vyras
Moteris

31,1
26,8
27,7
35,7
40,8

43,6
45,9
42,2
49,8
47,8

22,2
23,2
26,9
12,2
10,4

3
4
3,2
2,4
0,9

Vyras

45,2

43,1

9,8

1,9

Moteris

55,8

39,1

4,6

0,5

Vyras

45,4

44,6

8,1

1,9

Patrauklios
veiklos formos
Mano draugų,
artimųjų
dalyvavimas
Įdomus lyderis
Draugų rato
plėtimas
Galimybės
įgyti naujų
gebėjimų ir
žinių, kurios
bus naudingos
ateityje
Galimybės
susitikti,
bendrauti su
įdomiais
žmonėmis
Didesnio
pasitikėjimo
savimi įgijimas
Kontaktų su
svarbiais
asmenimis
užmezgimas
Dalinimasis
turimomis
žiniomis ir
gebėjimais

Visiškai
sutinku
(proc.)

Sutinku Nesutinku Visiškai
(proc.) (proc.)
nesutinku
(proc.)

Moteris
Vyras

55,4
37,6

38,5
47,6

5,7
12,6

0,4
2,2

Moteris

47,4

43,9

8

0,8

Vyras

38,6

47,1

11,9

2,4

Moteris

43,2

44,3

11,9

0,6

Vyras

37,7

47,7

11,4

3,3

Moteris

43,1

49,3

6,6

1

X2

p

11,5

0,009

16,6

0,001

8

0,048

5,8

0,123

12,6

0,006

43,3

0,000

30,3

0,000

32,4

0,000

15,8

0,001

31,4

0,000

Dalyvavimo savanoriškoje veikloje rodiklis. Stebimi statistiškai reikšmingi
skirtumai vyrų ir moterų grupėse pagal dalyvavimą savanoriškoje veikloje (p=0,000) (1.9.3.5.
paveikslas). Moterys dažniau nurodė, kad per pastaruosius 6 mėnesius jos dalyvavo ir dabar
dalyvauja savanoriškoje veikloje (skirtumas 2,6 proc.) ir kad šiuo metu nedalyvauja, bet dalyvavo
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(skirtumas 1,1 proc.). Vyrai dažniau nurodė, kad per pastaruosius 6 mėnesius nedalyvavo ir šiuo
metu nedalyvauja savanoriškoje veikloje (skirtumas 4,1 proc.).

Dalyvavimas savanoriškoje veikloje ir galėjimas ją įvardyti. Stebimi statistiškai
reikšmingi skirtumai vyrų ir moterų grupėse pagal dalyvavimą savanoriškoje veikloje (p=0,000)
(1.9.3.6. paveikslas). Moterys dažniau nurodė, kad dalyvauja ar yra dalyvavę savanoriškoje
veikloje ir gali ją apibūdinti (skirtumas 4,1 proc.), dalyvavo, bet negali apibūdinti (skirtumas 1,1
proc.). Vyrai dažniau nurodė, kad nedalyvavo ir šiuo metu nedalyvauja savanoriškoje veikloje
(skirtumas 7,1 proc.).

Priklausymo neformaliai grupei ar stiliui rodiklis. Vyrai dažniau nei moterys
priklauso įvairioms neformalioms jaunimo grupėms arba stiliams, nes neformalioms grupėms
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priklauso 9,9 proc. vyrų ir 5,2 proc. moterų (skirtumas 4,7 proc.; p=0,000) (1.9.3.7. paveikslas).
Priklausančių neformalioms grupuotėms jaunuolių grupėje yra 63,6 proc. vyrų ir 36,4 proc.
moterų (N=1727).

Aplinkos pilietiškumo ir labdaringumo rodiklis. Stebimi skirtumai vyrų ir moterų
grupėse pagal aplinkos pilietiškumo - labdaringumo rodiklį: daugiau vyrų nei moterų patenka į
žemo aplinkos pilietiškumo - labdaringumo grupę (skirtumas 4,8 proc.) ir daugiau moterų nei
vyrų patenka į vidutinio (skirtumas 2,9 proc.) ir aukšto aplinkos pilietiškumo - labdaringumo
(skirtumas 6 proc.) grupes (1.9.3.9. paveikslas). Nustatyti skirtumai yra statistiškai reikšmingi ir
patikimumo lygmuo p=0,000.
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Nuostatos pilietinės visuomenės atžvilgiu. Duomenų analizė atskleidė, kad lytis
turi įtakos nuostatoms pilietinės visuomenės atžvilgiu (1.9.2.1. lentelė), pritarimas lyčių grupėse
visoms nuostatoms statistiškai reikšmingai skiriasi. Vyrai dažniau nei moterys visiškai sutiko, kad
savo šalyje jie jaučiasi saugūs: 15,6 proc. vyrų ir 11,6 proc. moterų; kad jie jaučiasi laisvi
pilietiškai / visuomeniškai elgtis: 15,2 proc. vyrų ir 13,2 proc. moterų; kad piliečių veikla yra
palaikoma bendrapiliečių / aplinkinių / artimųjų: 12,8 proc. vyrų ir 10,4 proc. moterų. Vyrai
dažniau nei moterys buvo linkę sutikti, kad žmonės, dalyvaujantys pilietinėse veiklose, laikomi
keistuoliais: 31,2 proc. vyrų ir 25,4 proc. moterų; kad žmonės, dalyvaujantys pilietinėse veiklose,
įtarinėjami turintys savanaudiškų tikslų: 42,9 proc. vyrų ir 38,6 proc. moterų; kad tik silpni ir
nevykėliai dalyvauja nevyriausybinių organizacijų veikloje: 17,2 proc. vyrų ir 9,5 proc. moterų.
1.9.3.2. lentelė. Nuostatų pilietinės visuomenės atžvilgiu lyginimas pagal lytį (proc., N=23805)
p
Nuostatos
Visiškai Sutinku Nesutinku Visiškai
X2
pilietinės
Lytis
sutinku (proc.)
(proc.)
nesutinku
visuomenės
(proc.)
(proc.)
atžvilgiu
Jūs saugiai
jaučiatės savo
šalyje
Jūs jaučiatės laisvi
pilietiškai/
visuomeniškai
veikti
Piliečių veikla yra
palaikoma
bendrapiliečių/
aplinkinių/ artimųjų

Vyras

15,6

47,5

30,7

6,2

Moteris

11,6

47,2

35,9

5,3

Vyras

15,2

53,8

26,5

4,5

Moteris

13,2

56,1

27

3,7

Vyras

12,8

53,6

28,9

4,8

Moteris

10,4

56,5

29,3

3,8

122

0,000

29,3

0,000

47

0,000
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Žmonės,
dalyvaujantys
pilietinėse veiklose,
laikomi turint
keistuoliais
Žmonės,
dalyvaujantys
pilietinėse veiklose,
laikomi turintys
savanaudiškų
interesų
Tik silpni ir
nevykėliai
dalyvauja
nevyriausybinių
organizacijų/
visuomeninėje
veikloje

Vyras

6

25,2

54

14,9

Moteris

4

21,4

60,8

13,7

Vyras

8,5

34,4

44,2

13

Moteris

6,3

32,3

49,5

11,9

Vyras

4,5

12,7

53,5

29,3

Moteris

2,4

7,1

55,2

128,5

0,000

82,1

0,000

310,9

0,000

35,2

1.9.4. Lyginimas pagal gyvenamąją vietovę
Šiame poskyryje yra pateikiami dalyvavimo rodiklių pasiskirstymų lyginimai pagal
gyvenamąją vietovę.
Politinio - pilietinio aktyvumo rodiklis. Stebimi skirtumai miesto ir kaimo
jaunuolių grupėse pagal politinio - pilietinio aktyvumo rodiklį: daugiau kaimo nei miesto
jaunuolių patenka į žemo politinio - pilietinio aktyvumo grupę (skirtumas 5,3 proc.); daugiau
miesto nei kaimo jaunuolių patenka į vidutinio (skirtumas 3,2 proc.) ir aukšto politinio - pilietinio
aktyvumo (skirtumas 1,1 proc.) grupes (1.9.4.1. paveikslas). Nustatyti skirtumai yra statistiškai
reikšmingi ir patikimumo lygmuo p=0,000.
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Aplinkos politinio - pilietinio aktyvumo rodiklis. Stebimi skirtumai miesto ir
kaimo jaunuolių grupėse pagal aplinkos politinio - pilietinio aktyvumo rodiklį: daugiau kaimo nei
miesto jaunuolių patenka į žemo aplinkos politinio - pilietinio aktyvumo grupę (skirtumas 2,4
proc.); daugiau miesto nei kaimo jaunuolių patenka į vidutinio (skirtumas 1,6 proc.) ir aukšto
aplinkos politinio - pilietinio aktyvumo (skirtumas 0,8 proc.) grupes (1.9.4.2. paveikslas).
Nustatyti skirtumai yra statistiškai reikšmingi ir patikimumo lygmuo p=0,000.

Požiūrio į politiką negatyvumo rodiklis. Statistiškai reikšmingų skirtumų miesto ir
kaimo jaunuolių grupėse pagal požiūrio į politiką negatyvumo rodiklį nenustatyta.
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Pilietiškumo - labdaringumo rodiklis. Stebimi skirtumai miesto ir kaimo jaunuolių
grupėse pagal pilietiškumo - labdaringumo rodiklį: daugiau kaimo nei miesto jaunuolių patenka į
žemo pilietiškumo - labdaringumo grupę (skirtumas 3 proc.); daugiau miesto nei kaimo jaunuolių
patenka į vidutinio pilietiškumo - labdaringumo grupę (skirtumas 3,2 proc.) (1.9.4.3. paveikslas).
Nustatyti skirtumai yra statistiškai reikšmingi ir patikimumo lygmuo p=0,000.

Narystės nevyriausybinėse organizacijoje rodiklis. Beveik vienoda kaimo ir
miesto jaunuolių dalis yra nevyriausybinių organizacijų nariai. Statistiškai reikšmingų skirtumų
kaimo ir miesto grupėse nenustatyta.
Dalyvavimo NVO (įsitraukimo) veikloje lygmenys. Tyrimo duomenų analizė
atskleidė, kad gyvenamoji vieta turi įtakos dalyvavimui nevyriausybinių organizacijų veikloje,
miesto jaunuoliai yra aktyvesni nevyriausybinių organizacijų veikloje visais tirtais būdais (1.9.4.4.
paveikslas). Miesto dažniau nei kaimo jaunuoliai per paskutinius 6 mėnesius domėjosi
organizacijos veikla (skirtumas 4,9 proc.; p=0,000); bendravo su kitais organizacijos nariais
(skirtumas 3,3 proc.; p=0,024); dalyvavo organizacijos renginiuose (skirtumas 4,9 proc.;
p=0,001); dalyvavo organizacijos valdymo organų rinkimuose (skirtumas 6,2 proc.; p=0,004);
organizavo organizacijos renginius, vykdė jos veiklas (skirtumas 9,4 proc.; p=0,000); turėjo
organizacijoje pareigas arba buvo atsakingi už kokias nors veiklos sritis (skirtumas 5,4 proc.;
p=0,015); jaunuolių draugai, bendradarbiai, giminės žinojo, kad jie yra organizacijų nariai
(skirtumas 7,7 proc.; p=0,000).
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Dalyvavimo NVO motyvai. Stebimi statistiškai reikšmingi skirtumai miesto ir
kaimo jaunuolių grupėse tik pagal kai kuriuos dalyvavimo nevyriausybinių organizacijų veikloje
motyvus (1.9.4.1. lentelė). Miesto dažniau nei kaimo jaunuoliai linkę sutikti, kad dalyvauti
nevyriausybinių organizacijų veikloje, juos motyvuoja galimybės įgyti naujų gebėjimų ir žinių,
kurios bus naudingos ateityje: 92,7 proc. miesto ir 90,2 proc. kaimo; galimybės susitikti ir
bendrauti su įdomiais žmonėmis: 92,9 proc. miesto ir 90,6 proc. kaimo; dalinimasis turimomis
žiniomis ir gebėjimais: 90,8 proc. miesto ir 82,6 proc. kaimo jaunuolių. Kaimo jaunuoliai dažniau
buvo linkę visiškai sutikti, kad juos motyvuoja draugų, artimųjų dalyvavimas organizacijų
veikloje: 32,5 proc. kaimo ir 28,3 miesto jaunuolių.
1.9.4.1. lentelė. Dalyvavimo nevyriausybinių organizacijų veikloje motyvų lyginimas pagal
gyvenamąją vietovę (proc., N=2193)
Gyvenamoji Visiškai Sutinku Nesutinku Visiškai
X2
p
Dalyvavimo
vietovė
sutinku
(proc.)
(proc.)
nesutinku
NVO veikloje
(proc.)
(proc.)
motyvai
Patrauklios
idėjos
Patrauklios
veiklos formos

Miestas
Kaimo
vietovė
Miestas
Kaimo
vietovė

43,7

47,4

7,5

1,4

43,5
40,8

46
50,6

9,5
7,3

0,9
1,2

38,1

49,9

10,6

1,3

3,5

0,318

7,3

0,064
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Mano draugų,
artimųjų
dalyvavimas
Įdomus lyderis
Draugų rato
plėtimas
Galimybės
įgyti naujų
gebėjimų ir
žinių, kurios
bus naudingos
ateityje
Galimybės
susitikti,
bendrauti su
įdomiais
žmonėmis
Didesnio
pasitikėjimo
savimi įgijimas
Kontaktų su
svarbiais
asmenimis
užmezgimas
Dalinimasis
turimomis
žiniomis ir
gebėjimais

Miestas
Kaimo
vietovė
Miestas
Kaimo
vietovė
Miestas
Kaimo
vietovė

28,3

47

20,5

4,2

32,5
26,2

43,1
44,7

22
25,2

2,4
3,8

29,2
38,8

42,6
49,1

25,2
10,6

3,1
1,5

37,7

48

12,4

1,9

Miestas

53,3

39,4

6,5

0,8

Kaimo
vietovė

46,3

43,9

8

1,9

Miestas

53,3

39,6

6

1,1

Kaimo
vietovė
Miestas
Kaimo
vietovė
Miestas
Kaimo
vietovė
Miestas
Kaimo
vietovė

45,9
43,1

44,7
46

8,2
9,6

1,2
1,3

42,3

44,9

11,1

1,7

41,1

46,5

10,9

1,4

40,8
42

43,8
48,8

13,9
7,4

1,5
1,9

38

48,2

11,6

9,8

0,021

2,9

0,413

2,1

0,552

13,7

0,003

12

0,008

2

0,574

4,6

0,205

12,1

0,007

2,3

Dalyvavimo savanoriškoje veikloje rodiklis. Statistiškai reikšmingų skirtumų
kaimo ir miesto jaunuolių grupėse pagal dalyvavimą per paskutinius 6 mėnesius savanoriškose
veikloje nenustatyta.
Dalyvavimas savanoriškoje veikloje ir galėjimas ją apibūdinti. Stebimi
statistiškai reikšmingi skirtumai miesto ir kaimo jaunuolių grupėse pagal dalyvavimą
savanoriškoje veikloje (p=0,000) (1.9.4.5. paveikslas). Miesto jaunuoliai dažniau nurodė, kad
dalyvauja ar yra dalyvavę savanoriškoje veikloje ir gali ją apibūdinti (skirtumas 4,2 proc.). Kaimo
jaunuoliai dažniau nurodė, kad dalyvavo, bet negali apibūdinti (skirtumas 3 proc.) ir kad
nedalyvavo bei šiuo metu nedalyvauja savanoriškoje veikloje (skirtumas 1,2 proc.).
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Priklausymo neformaliai grupei ar stiliui rodiklis. Miesto dažniau nei kaimo
jaunimas priklauso įvairioms neformalioms jaunimo grupėms arba stiliams, nes neformalioms
grupėms priklauso 7,7 proc. miesto ir 7 proc. kaimo jaunimo (skirtumas 0,7 proc.; p=0,007)
(1.9.4.8. paveikslas). Priklausančių neformalioms grupuotėms jaunuolių grupėje yra 66,2 proc.
miesto ir 33,8 proc. kaimo jaunuolių (N=1727).

Aplinkos pilietiškumo ir labdaringumo rodiklis. Stebimi skirtumai miesto ir
kaimo jaunuolių grupėse pagal aplinkos pilietiškumo - labdaringumo rodiklį: dažniau kaimo nei
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miesto jaunuoliai patenka į žemo (skirtumas 1,1 proc.) ir aukšto (skirtumas 2 proc.) aplinkos
pilietiškumo - labdaringumo grupes; daugiau miesto nei kaimo jaunuolių patenka į vidutinio
aplinkos pilietiškumo - labdaringumo grupę (skirtumas 3,1 proc.) (1.9.4.3. paveikslas). Nustatyti
skirtumai yra statistiškai reikšmingi ir patikimumo lygmuo p=0,000.

Nuostatos pilietinės visuomenės atžvilgiu. Duomenų analizė atskleidė, kad
gyvenamoji vietovė turi įtakos tik kai kurioms nuostatoms pilietinės visuomenės atžvilgiu (1.9.4.2.
lentelė). Kaimo dažniau nei miesto jaunuoliai buvo linkę sutikti, kad savo šalyje jie jaučiasi
saugūs: 61,2 proc. kaimo ir 60,6 proc. miesto; kad tik silpni ir nevykėliai dalyvauja
nevyriausybinių organizacijų veikloje: 14,3 proc. kaimo ir 12,6 proc. miesto. Miesto šiek tiek
dažniau nei kaimo jaunuoliai buvo linkę sutikti, kad piliečių veikla yra palaikoma bendrapiliečių /
aplinkinių / artimųjų: 66,9 proc. miesto ir 66,2 proc. kaimo.
1.9.4.2. lentelė. Nuostatų pilietinės visuomenės atžvilgiu lyginimas pagal gyvenamąją vietovę
(proc., N=23805)
Nuostatos
pilietinės
visuomenės
atžvilgiu
Jūs saugiai
jaučiatės savo
šalyje
Jūs jaučiatės
laisvi pilietiškai/
visuomeniškai
veikti

Gyvenamoji
vietovė

Miestas
Kaimo
vietovė
Miestas
Kaimo
vietovė

Visiškai
sutinku
(proc.)

Sutinku
(proc.)

Nesutinku Visiškai
(proc.)
nesutinku
(proc.)

13

47,6

33,8

5,5

14,4

46,8

32,7

6,1

13,9

55,1

27

3,9

14,6

54,7

26,4

4,4

X2

p

12,5

0,006

5

0,173
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Piliečių veikla
yra palaikoma
bendrapiliečių/
aplinkinių/
artimųjų
Žmonės,
dalyvaujantys
pilietinėse
veiklose,
laikomi turint
keistuoliais
Žmonės,
dalyvaujantys
pilietinėse
veiklose,
laikomi turintys
savanaudiškų
interesų
Tik silpni ir
nevykėliai
dalyvauja
nevyriausybinių
organizacijų/
visuomeninėje
veikloje

Miestas

11,4

55,4

29,3

3,8

Kaimo
vietovė

11,7

54,5

28,8

5

Miestas

4,8

23,3

57,7

14,2

Kaimo
vietovė

5,3

23

57,3

14,4

Miestas

7,1

33,1

47,2

12,5

Kaimo
vietovė

7,7

33,5

46,6

12,2

Miestas

3,2

9,4

54

33,5

Kaimo
vietovė

3,9

10,4

55,3

17,1

0,001

2,2

0,541

3,2

0,367

30,1

0,000

30,4
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1.10. Įpročiai
1.10.1. Bendras aprašymas
Šioje tyrimo dalyje aptariami žalingų įpročių rodikliai. Priklausomybės yra rimta ir
aktuali jaunimo problema. Plečiasi priklausomybių rūšys, šalia priklausomybių nuo alkoholio,
narkotikų, atsiranda ir plinta priklausomybės nuo interneto, lošimo, kompiuterinių žaidimų ir kt.
Šio tyrimo metu buvo vertinamas jaunimo alkoholio vartojimo dažnumas, priklausomybė nuo
alkoholio bei jo vartojimo priežastys, santykis su narkotikų vartojimu, žinojimas, kur gali kreiptis
pagalbos dėl narkotikų vartojimo, rūkymo, interneto vartojimo įpročiai, įsitraukimas į lošimus bei
migdomųjų / raminamųjų vaistų vartojimo dažnumas.
Alkoholio vartojimo rodiklis – matuojamas alkoholio vartojimo per paskutinius 6
mėnesius dažnumo 5 rangų skale, kuri kinta nuo „niekada“ iki „keturis ir daugiau kartų per
savaitę“. Jaunimo pasiskirstymas pagal atsakymų pasirinkimus pateikiamas 1.10.1.1. paveiksle.

Jaunuoliai alkoholį vartoja įvairiu dažnumu. Alkoholio visiškai nevartoja 9,6 proc.
jaunimo, 12,5 proc. alkoholio nevartojo pastaruosius 6 mėnesius. Vadinasi, maždaug penktadalis
(22,1 proc.) jaunimo gyvena blaiviai. Apie dešimtadalį (11,6 proc.) jaunimo galima priskirti prie
dažnų alkoholio vartotojų, 2,9 proc. iš jų turi priklausomybę alkoholiui, nes per pastaruosius 6
mėnesius alkoholį vartojo keturis ir daugiau kartų per savaitę. Per paskutinius šešis mėnesius du –
keturis kartus per mėnesį alkoholį vartojo 33,6 proc., o kartą per mėnesį ir rečiau - 31,7 proc.
jaunuolių.
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Priklausomybės nuo alkoholio rodiklis – tai suminis rodiklis, matuojamas 5
dichotominiais teiginiais, apie alkoholio vartojimo įpročius. Rodiklio reikšmės kinta nuo 0 iki 5,
kur 5 rodo priklausomybę nuo alkoholio. Reikšmes galima suskirstyti į tokias grupes: nėra rizikos
(0 balų), rizika (nuo 1 iki 2) ir didelis pavojus arba priklausomybė nuo alkoholio (nuo 3 iki 5)
(1.10.1.2. paveikslas).

Jaunuolių pasiskirstymas pagal priklausomybės nuo alkoholio rodiklį rodo, kad šiek
tiek daugiau nei pusė jaunuolių (54,8 proc.) neturi priklausomybės nuo alkoholio, tačiau 29,9 proc.
jaunuolių yra rizika priklausomybei atsirasti, o 1,6 proc. jaunuolių yra priklausomi nuo alkoholio.
Alkoholio vartojimo priežastys – matuojama vertinant 9 alkoholio vartojimo
priežastis su galimybe įrašyti savąją ir prašoma pasirinkti keletą, dėl kurių pastarąjį mėnesį vartojo
alkoholį. Priežasčių paminėjimo dažnumas pateikiamas 1.10.1.3. paveiksle.
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Dažniausiai nurodyta alkoholio vartojimo pastarąjį mėnesį priežastis yra noras
atsipalaiduoti (39,3 proc.). Kitos trys dažniausiai nurodomos priežastys yra (27,9 proc.), noras
pasijusti laimingesniu (12 proc.) ir noras užmiršti problemas (11 proc.). Dar trys rečiau nurodomos
tačiau svarbios priežastys yra siekimas apsvaigti (7,9 proc.), neturėjimas ką veikti (7,9 proc.) ir
nenoras išsiskirti iš draugų rato (6,5 proc.). Ir dvi rečiausiai nurodomos priežastys tai, kad buvo
kitų verčiami vartoti (1,2 proc.) bei smalsumas (2,6 proc.)
Santykis su narkotikų vartojimu – siekiama išsiaiškinti ar vartoja narkotikus, kaip
dažnai vartoja ir ar vartojimas yra pastovus. Matuojama šešių rangų skale kintančia nuo „vartoju
pastoviai“ iki „nenoriu atsakyti“ (1.10.1.4. paveikslas).

Didžioji dauguma jaunuolių nurodė, kad nėra bandę narkotikų ir nenorintys jų
bandyti (78,2 proc.), 4,3 proc. jaunuolių narkotikų vartoti nebandė, bet norėtų pabandyti. Kartą
narkotikų bandė 6 proc., keletą kartų bandė 5,1 proc. jaunuolių. Kad narkotikus vartoja pastoviai,
nurodė 1,1 proc. jaunuolių, dar 3,8 proc. nenorėjo atsakyti į šį klausimą.
Žinojimas kur gali kreiptis pagalbos – siekiama išsiaiškinti, ar žino, kur gali
kreiptis pagalbos dėl narkotikų vartojimo, galėtų nesunkiai sužinoti, nežino ar tai visai nerūpi
(1.10.1.5. paveikslas).
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Daugiausia (36,8 proc.) jaunuolių nurodė, kad informacija apie tai, kur kreiptis
pagalbos dėl narkotikų vartojimo, jiems nerūpi. Ketvirtadalis (25,1 proc.) jaunuolių žino, kur gali
kreiptis pagalbos, o 21,6 proc. teigia galintys tai nesunkiai sužinoti. Nežino, kur gali kreiptis
pagalbos 11,6 proc. jaunuolių, o 2,1 proc. mano, kad pagalbos narkotikus vartojantiems nėra.
Rūkymo įpročių rodiklis – matuojamas rūkymo per paskutines 30 dienų dažnumo 8
rangų skale, kuri kinta nuo „niekada nerūkiau“ iki surūkau „daugiau negu 20 cigarečių per dieną“
(1.10.1.6. paveikslas).
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Daugiau nei pusė jaunuolių (55 proc.) per paskutines 30 dienų iš viso nerūkė, dar 8,5
proc. jaunuolių teigė jau metę rūkyti. Apie dešimtadalį jaunuolių galima priskirti retai ar mažai
rūkančiųjų grupei, nes per pastarąjį mėnesį jie per savaitę rūkė mažiau negu vieną cigaretę (5,1
proc.) arba mažiau negu vieną cigaretę per dieną (3,9 proc.). Ketvirtadalis jaunuolių (26,1 proc.)
rūko kasdien, 1-5 cigaretes per dieną surūko 11,9 proc. jaunuolių, 6-10 cigarečių per dieną – 8,9
proc., 11-20 cigarečių per dieną – 4,2 proc. ir daugiau nei 20 cigarečių per dieną surūko 1,1 proc.
jaunuolių.
Interneto naudojimo įpročiai – matuojami 2 rodikliais. Pirmas, kaip dažnai per
paskutinį mėnesį naudojosi internetu, 5 rangų skalė nuo „kasdien“ iki „kartą per savaitę“ (1.10.1.7.
paveikslas). Antras, kiek vidutiniškai laiko per dieną praleidžia internete, 4 rangų skalė nuo „iki 1
val.“ iki „5 valandas ir ilgiau“ (1.10.1.8. paveikslas).

Dauguma jaunuolių (76,1 proc.) internetu naudojasi kasdien, 11, 5 proc. jaunuolių
internetu naudojasi 4-5 kartus per savaitę, 6,9 proc. – 2-3 kartus per savaitę, 2,9 proc. – kartą per
savaitę. 1,2 proc. jaunuolių visai nesinaudoja internetu.
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Tyrimo duomenys rodo, kad dažniausiai (45,8 proc.) jaunuoliai prie interneto
praleidžia 1-3 val. per dieną. Iki 1 val. per dieną internetu naudojasi 20,2 proc., 3-5 val. per dieną
– 20,7 proc., o 5 val. ir daugiau per dieną – 11,2 proc. jaunimo.
Lošimo įpročių rodiklis – matuojami 6 lošimo būdai, jie vertinami 4 rangų
dažnumo skalėmis nuo „labai dažnai“ iki „niekada“ (1.10.1.9. paveikslas).
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Lošimo būdų dažnumo pasiskirstymas rodo, kad jaunuoliai visais tirtais būdais,
išskyrus loterijas, lošia retai. Toliau išvardyti lošimo būdai nuo dažniausiai iki rečiausiai
pasitaikančių. Labai dažnai ir dažnai lošiama loterijose (16,7 proc.), televizijos, radijo ir spaudos
skelbiamuose konkursuose (7,6 proc.), lažybose (6,8 proc.), kazino rulete ir juodasis džekas (3,9
proc.), lošimo automatais (3,6 proc.) ir bingo (2,9 proc.). Retai lošiama loterijose (34,3 proc.),
televizijos, radio ir spaudos skelbiamuose konkursuose (19,1 proc.), lažybose (13,5 proc.), lošimo
automatais (9,1 proc.), bingo (5,7 proc.) ir kazino rulete bei juodasis džekas (5,6 proc.).
Migdomųjų / raminamųjų vaistų vartojimo rodiklis – matuojamas migdomųjų /
raminamųjų vaistų vartojimo per paskutinius 6 mėnesius 5 rangų dažnumo skale, kuri kinta nuo
„niekada“ iki „keturis ir daugiau kartų per savaitę“ (1.10.1.10. paveikslas).
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Per paskutinius šešis mėnesius 82,4 proc. jaunuolių migdomųjų / raminamųjų vaistų
nevartojo, 9,6 proc. vartojo 1 kartą per mėnesį, 3,4 proc. – 2-4 kartus per mėnesį, 1,4 proc. – 2-3
kartus per savaitę, 1,2 proc. – 4 ar daugiau kartų per savaitę. Apibendrinant, per paskutinius šešis
mėnesius migdomuosius / raminamuosius vaistus vartojo 15,6 proc. jaunuolių.
Bendraamžių žalingi įpročiai. Kokybinio tyrimo metu 14-18 ir 19-29 metų
jaunuolių buvo prašoma įvardinti, kokius žalingus įpročius turi jų bendraamžiai. Duomenys apie
jaunimo bendraamžių žalingus įpročius pateikti 1.10.1.1. ir 1.10.1.2. lentelėse.
1.10.1.1. lentelė. 14-18 metų jaunuolių įvardyti bendraamžių žalingi įpročiai (N=600)
Žalingi įpročiai

Proc.

Pavyzdžiai

Rūkymas

89,1

Alkoholio vartojimas
Narkotikų vartojimas

81,9
29,2

„Mano bendraamžiai rūko“, „cigaretės“, „didžiausias tai
yra rūkymas“.
„Alkoholizmas“, „gėrimas“, „vartoja alkoholį“.
„Žolės" rūkymas“, „psichotropinių medžiagų vartojimas“,
„kvaišalai“.
„Necenzūriniai žodžiai“, „keikiasi“, „keiksmažodžių
gausybė“.
„Priklausomybė
nuo
kompiuterio“,
„internetinė
priklausomybė“, „ilgas sėdėjimas prie kompiuterių“.

Necenzūrinių
žodžių 7,5
vartojimas
Pomėgis leisti laiką prie 5,8
kompiuterio
Neatsakė/nežino
Smurtavimas

3,4
3,2

Tyčiojimasis iš kitų

2,1

Kitų negerbimas
Pasyvumas

2,1
1,9

„Įvairiai, visko būna“, „kai kas turi“, „neturiu nuomonės“.
„Mušasi“, „noras muštis“, „mušasi, stumdosi“, „kaimai
kariauja tarpusavyje be reikalo“.
„Tyčiojasi“, „noras tyčiotis iš kitų“, „siekimas
pasityčioti“.
„Nemandagumas“, „negerbia kitų“, „kitų negerbimas“.
„Pasyvumas“, „nesugebėjimas produktyviai praleisti
laisvo laiko“, „nenoras nieko daryti“.
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Tingėjimas

1,9

Pasidavimas kitų įtakai

1,7

Nusikalstamas elgesys

1,5

Tolerancijos stoka
Neturi

1,5
0,9

Mažas fizinis aktyvumas

0,9

Netinkami
mitybos
įpročiai
Atsakomybės
trūkumas
(trumpalaikiai
lytiniai
santykiai,
šiukšlinimas,
išlaidavimas)
Pesimizmas
Pomėgis laiką leisti prie
televizoriaus
Mokyklos nelankymas
Melavimas
Išdidumas
Azartiniai žaidimai
Nesaikingas naudojimasis
telefonu

0,9
0,9

0,8
0,6
0,6
0,6
0,6
0,4
0,2

„Tinginystė“, „tingėjimas“, „žalingiausias įprotis –
tinginystė“.
„Bandos" jausmas“, „neturi nuomonės“, „neturi savo
galvos“.
„Vagystės, chuliganizmas“, „vandalizmas“, „daro
nusikaltimus“.
„Tolerancijos stoka“, „rasizmas“, „netolerancija“.
„Mokykloje nėra geriančių ar rūkančių mokinių“, „mano
bendraamžiai ir jaunesni ar vyresni nevartoja nieko“.
„Mažas fizinis aktyvumas“, „besaikis sėdėjimas namuose
prie kompų“.
„Per dažnas kavos vartojimas“, „laikosi nesąmoningų
dietų“.
„Išleidžia daug pinigų“, „šiukšlinimas“, „ištvirkauja“.

„Pesimizmas“, „pesimistiškumas“.
„Nieko neveikimas televizorius“, „ilgas sėdėjimas prie
televizoriaus“.
„Bėga iš pamokų“, „neina į pamokas“.
„Meluoja“, „melagystės“ , „melas“.
„Pasikėlimas“, „noras pasirodyti prieš kitus“.
„Azartiniai lošimai“, „pridėčiau lažybas ir pokerį“.
„Priklausomybė nuo mobiliojo telefono“.

1.10.1.2. lentelė. 19-29 metų jaunuolių įvardyti bendraamžių žalingi įpročiai (N=600)
Žalingi įpročiai

Proc.

Pavyzdžiai

Alkoholio vartojimas

84,7

Rūkymas

76,2

Narkotikų vartojimas

34,7

„Labai daug vartoja alkoholį“, „piktnaudžiavimas
alkoholiu“, „geria“.
„Rūkymas ir dar kartą rūkymas“, „nemažai rūko“,
„cigaretės“.
„Vartoja lengvas psichotropines medžiagas“, „lengvieji
narkotikai“, „rūko žolę“.
„Kompiuteriniai žaidimai“, „per daug sėdi prie
kompiuterių“,
„priklausomybė
nuo
interneto,
kompiuterio“.
„Neturėjimas ką veikti“, „apatija, abejingumas“, „apatija
aplinkai“.
„Tinginystė“, „nenoras ieškoti darbo“, „tingi“.
„Neturėjimas atsakomybės jausmo“, „įžūlus vairavimas“,
„nuolatinė sekso partnerių kaita“.

Pomėgis leisti laiką prie 9,6
kompiuterio
Pasyvumas

5,1

Tingėjimas
3
Atsakomybės
trūkumas 3
(trumpalaikiai
lytiniai
santykiai, nedrausmingas
vairavimas)
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Netinkami
mitybos 2,3
įpročiai
Nusikalstamas elgesys
2,1
Necenzūrinių
žodžių 2,1
vartojimas

„Vandalizmas“, „nusikaltimai“, „chuliganizmas“.
„Keiksmažodžiavimas“, „chamizmas“, „kalba necenzūrine
kalba“.

Neatsakė/nežino
Abejingumas,
poreikių tenkinimas

„Jų daug“, „nežinau“.
„Abejingumas viskam, kas nesusiję su savo norų
tenkinimu“.

2,1
savų 1,5

„Kavos gėrimas“, „nesveikas maistas“, „persivalgymas“.

Negerbia kitų

1,3

„Nepagarba vyresniems“, „negerbia aplinkinių žmonių“.

Žaidžia
žaidimus
Smurtavimas

azartinius 1,3
1,1

„Dauguma agresyvus, linkę smurtauti“, „kumščių, o ne
žodžių naudojimas“

Šiukšlinimas

0,8

„Šiukšlinimas ir mąstymas „po manęs nors ir tvanas“.

Mažas fizinis aktyvumas

0,8

„Mažas fizinis aktyvumas“, „fizinis pasyvumas“.

„Azartiniai lošimai“, „lošimas“.

Pomėgis leisti laiką prie 0,6
TV
Melavimas
0,6
Nepasitenkinimas,
0,6
pesimizmas

„Melavimas“, „melas“.
„Perdėtas pesimizmas Lietuvos atžvilgiu“, „bambėjimas,
kad viskas blogai“.

Savanaudiškumas

„Materialumas“, „gobšumas“, „savęs išaukštinimas“ .

0,6

„Per didelis įnykimas į TV“, „daug žiūri televizoriaus“.

Nesaikingas naudojimasis 0,4
telefonu

„Telefonai“, „priklausomybė nuo mobiliakų“.

Neturi

„Su tais, kuriais bendrauju, neturi žalingų įpročių“,
„aplinkoje itin išreikštų nematau“.

0,4

Taip pat abiejų amžiaus grupių jaunuolių buvo prašoma nurodyti, ką jie pirmiausia
padarytų, jei nuo jų priklausytų žalingų įpročių prevencija (1.10.1.3. ir 1.10.1.4. lentelės).
1.10.1.3. lentelė. 14-18 metų jaunuolių įvardyti žalingų įpročių prevencijos būdai (N=600)
Prevencijos būdai

Proc.

Drausti alkoholio ir tabako 12,3
prekybą
Kontroliuoti
10,7
Informuoti apie žalą

10,6

Didinti amžių, nuo kurio 9,6
galima parduoti alkoholį,
tabako gaminius
Nieko, tai priklauso nuo 8,9

Pavyzdžiai
„Iš apyvartos išimčiau rūkalus“, „uždrausčiau šalyje
alkoholio pardavinėjimą“, „uždrausčiau prekybą“.
„Drausti įsigijimą nepilnamečiams“, „užrakinčiau
mokyklą“, „patikrinčiau jų kuprines ir striukes“.
„Kalbėčiau apie žalingų įpročių pasekmes“, „informacijos
skleidimas apie žalą“, „supažindinčiau su žala“.
„Neparduočiau alkoholio iki 25m.“, „uždrausčiau tabako
gaminius iki 21m.“.
„O gi nieko, jei nori tegu save nuodija“.
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asmens
Nežino
Bausti
vartojančius
nepilnamečius
Patraukli
prevencinė
reklama
Bausti
pardavėjus
už
pardavimą
nepilnamečiams
Didinti jaunimo užimtumą

7,9
6,9
6,8
5,8

„Bausčiau už pardavinėjimą nepilnamečiams“, „labai
griežtai bausčiau pardavėjus“.

5,5

„Įkalbinėčiau dalyvauti kur nors“, „stengčiausi juos
įtraukti į įdomią jiems veiklą“, „bandyčiau juos užimti“.
„Didesnė kontrolė viešose vietose“.

Drausti,
kontroliuoti 4,7
vartojimą viešumoje
Didinti kvaišalų kainas 4,5
(akcizą)
Tėvai turi kontroliuoti
4,3
Drausti vartojimą
4,3
Mažinti prekybą
3,6
Drausti rūkyti mokyklos 5,1
teritorijoje, kontroliuoti
Švietimas integruotas
dalykų mokymą

į 2,8
2,3

Įtikinimas
Bendrauti
su
žmonėmis
Skatinti mesti

jaunais 2,1

Projektinė veikla
Steigti
nevyriausybines
organizacijas
Bausti tėvus
Rodyti pavyzdį
Steigti
specialias,
alkoholių
ir
tabako
gaminių parduotuvės
Didinti baudas
Keisti požiūrį
Įvairių
įstaigų
bendradarbiavimas

„Nežinau, nes jie vis tiek pasislėpę tai darytų“.
„Labai griežtai bausčiau visus nepilnamečius“,
„bausčiau“.
„Daugiau patraukliai atrodančių prevencinių reklamų“.

2,1
1,7
1,5
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,6

„Nerealiai pakelčiau rūkalų kainas“, „pakelčiau svaigalų
ir narkotinių medžiagų kainas“, „pakelčiau akcizą“.
„Tėvai turi neduoti pinigų“, „praneščiau tėvams, kad
tikrintų vaikus“.
„Neleisčiau jiems rūkyti“, „uždrausčiau rūkyti“.
„Mažinti rūkalų ir alkoholio pardavimą“.
„Mokyklose rūkyti turėtų būti griežtai draudžiama“,
„tvarka mokykloje“, „sustiprinčiau stebėjimą mokyklose
ir viešose vietose“, „budėčiau prie jų lankomų rūkymo
vietų“.
„Pamokos etika, tikyba, per kurias turėtų būti mokoma
tolerancijos ir kitų etiketo bruožų“, „psichologijos
pamokas vesčiau“.
„Reikia visuotinių akcijų su žmonėm „žvaigždėm“, kad
juos įtikintų“, „įtikinėčiau, kad kenksminga“.
„Bendraučiau“, „pirmiausia pradėčiau nuo bendravimo“.
„Pasiūlyčiau kažkokį prizą už žalingo įpročio
atsikratymą“, „stengčiausi juos atpratinti nuo žalingų
įpročių“.
„Padaryčiau projektą“, „organizuoti projektus“.
„Kurti daugiau organizacijų“, „įsteigčiau jaunimo
organizacijų“.
„Bausčiau tėvus, kad viską leidžia daryti savo vaikams“.
„Suaugusieji turi rodyti pavyzdį“.
„Padaryčiau atskiras parduotuves“.
„Didinti baudas“
„Bandyčiau pašalinti išankstinį nusistatymą“.
„Skatinčiau policiją aktyviau bendradarbiauti su švietimo
įstaigomis“.
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1.10.1.4. lentelė. 19-29 metų jaunuolių įvardyti žalingų įpročių prevencijos būdai (N=600)
Prevencijos būdai
Švietimas

Griežtesnė kvaišalų
pardavimo kontrolė
Jaunimo užimtumo
organizavimas
Informuoti apie žalą
Drausti pardavinėti
alkoholį, cigaretes
Neturi žalingų įpročių
Tėvų auklėjimas
Nežino
Rodyti pavyzdį
Bausti vartojančius
Didinti cigarečių ir
alkoholio kainas (akcizą)
Asmeninis reikalas
Didinti amžių, nuo kurio
galima parduoti alkoholį
Viešos akcijos
Drausti vartoti viešose
vietose, bausti
Bendrauti su jaunais
žmonėmis
Mažinti prekybą alkoholiu
Rodyti alternatyvius
bendravimo ir laisvalaikio
leidimo būdus
Profesionali pagalba
Steigti specializuotas
alkoholio ir rūkalų
parduotuves
Steigtų savigalbos grupes,

Proc.

18,8

21,5
11,1
9,6
8,9
6,8
6
5,7
5,5
5,3
5,3
5,1
4,5
4,5
4,3
4,2
3,6
2,6

Pavyzdžiai
„Mokyklose sveikatingumo pamoka“, „jau darželiuose
aiškinčiau apie sveiką gyvenseną“, „nauja švietimo
sistema“, „prevencinės paskaitos“, „daug dėmesio skirti
prevencijai“.
„Labiau kontroliuočiau“, „kad tikrai būtų parduodama tik
nuo 18m.“, „baudas dėti“, „sugriežtinti pardavimo
reglamentavimą“, „alkoholio ir rūkalų pardavimas tik
darbo dienomis ir tam tikromis valandomis“.
„Organizuoti kitokias veiklas“, „aktyvus laisvalaikis“,
„duoti jiems daugiau darbo“.
„Šviesčiau apie žalą“, „rodyčiau gyvus pavyzdžius iš
gyvenimo“.
„Drausti cigaretes Lietuvoje“, „uždrausčiau svaigalus“.
„Aš neturiu žalingų įpročių“, „negaliu atsakyti“,
„klausimas ne man“.
„Svarbiausias tėvų vaidmuo“, „viskas priklauso nuo tėvų“.
„Nežinau“.
„Rodyčiau pavyzdį, kad viskas įmanoma“.
„Bausčiau pinigine bausme“, „vartojančius narkotikus
grūsčiau į kalėjimus, priverstines darbo stovyklas“.
„Trigubai padidinčiau cigarečių kainą“, „sukelčiau prekių
kainas“, „akcizo didinimas min 10 kartų“.
„Priklauso nuo paties žmogaus“, „pačiam nuspręsti ar
vartoti, ką vartoti“.
„neparduočiau alkoholio iki 25 m.“, „pirkimas tik nuo 21
m. Ir ne anksčiau“.
„Viešas akcijas STOP tam arba tam“, „organizuoti
„nerūkymo akciją““.
„Didint baudas už viešą vartojimą“, „drausti rūkyti, gerti
viešumoje“.
„Skatinčiau bendravimą“, „daugiau kalbėčiausi“.
„Mažinti alkoholio prekybą“, „mažinti pasiūlą“.
„Rodyti, kad susipažinti ir bendrauti galima ir kitaip“,
„stengčiaus jaunimą sudomint kitais dalykais“.

2,1

„Galimybė gauti psichologinę pagalbą“, „prikalbinti
pasinaudoti profesionalia pagalba“, „gydyti jaunimą, kurie
turi žalingų įpročių“, „gydyti“.
„Specializuotos alkoholio ir rūkalų pardavimo vietos“,
„parduodama atskirose parduotuvėse“.

1,7

„Steigčiau AA, alanon, suaugusių alkoholikų vaikų

2,5
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pvz., Anoniminius
alkoholikus
Pranešti artimiesiems
Dabartinė situacija gera

savitarpio pagalbos grupes“.
1,3
0,4

„Viešinti vardus, pavardes, informuoti artimus“.
„Pakankamai padaryta“, „viskas yra gerai daroma“.

1.10.2. Lyginimas pagal amžių
Šiame poskyryje yra pateikiami visų įpročių rodiklių lyginimai pagal jaunimo
amžiaus grupes.
Alkoholio vartojimo rodiklis. Stebimi skirtumai amžiaus grupėse pagal alkoholio
vartojimo dažnumą (1.10.2.1. paveikslas). Kuo jaunesni jaunuoliai, tuo dažniau per paskutinius
šešis mėnesius nevartojo alkoholio nė karto: 14-18 metų – 20,1 proc., 19-23 metų – 9,3 proc., 2429 metų – 6,5 proc. Taip pat, kuo jaunesni, tuo dažniau visiškai nevartoja alkoholio: 14-18 metų –
15,8 proc., 19-23 metų – 7,4 proc., 24-29 metų – 5,5 proc. Tyrimo rezultatai rodo, kad kuo
vyresnis jaunimas, tuo dažniau vartoja alkoholį kartą per mėnesį ar rečiau: 14-18 metų – 31,1
proc., 19-23 metų – 31,6 proc., 24-29 metų – 32,6 proc.; du – keturis kartus per mėnesį: 14-18
metų – 25,3 proc., 19-23 metų – 37,7 proc., 24-29 metų – 40,6 proc.; du – tris kartus per savaitę:
14-18 metų – 4,9 proc., 19-23 metų – 10,7 proc., 24-29 metų – 12 proc. Keturis ir daugiau kartų
per savaitę alkoholį vartoja beveik vienoda dalis visų amžiaus grupių jaunuolių. Stebima alkoholio
vartojimo priklausomybės nuo amžiaus tendencija, kuo jaunuoliai vyresni, tuo dažniau vartoja
alkoholį. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000.

Priklausomybės nuo alkoholio rodiklis. Stebimi skirtumai pagal amžiaus grupes
lyginant priklausomybės nuo alkoholio rodiklį (1.10.2.2. paveikslas). Lyginant amžiaus grupes
tarpusavyje, daugiausia neturinčių priklausomybės alkoholiui yra tarp 14-18 metų amžiaus
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jaunuolių: 14-18 metų – 68,7 proc., 19-23 metų – 64,7 proc., 24-29 metų – 66,7 proc. Daugiausia
jaunuolių, kurie turi riziką priklausomybei atsirasti yra tarp 19-23 metų amžiaus grupės jaunuolių
(33,3 proc.), mažiau tarp 24-29 metų jaunuolių (31,5 proc.), mažiausiai tarp 14-18 metų amžiaus
grupės jaunuolių (30 proc.). Tarp turinčių priklausomybę nuo alkoholio didžiausia dalį sudaro 1923 metų amžiaus jaunuoliai (2 proc.), mažesnę – 24-29 metų amžiaus jaunuoliai (1,8 proc.),
mažiausią – 14-18 metų amžiaus jaunuoliai (1,3 proc.). Taigi, amžius turi įtakos priklausomybės
nuo alkoholio rodikliui. Didžiausią riziką įgyti priklausomybę nuo alkoholio turi viduriniosios, 1923 metų, amžiaus grupės jaunuoliai, mažiausią – jauniausios, 14-18 metų, amžiaus grupės
jaunuoliai. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000.

Alkoholio vartojimo priežastys. Stebimi skirtumai amžiaus grupėse pagal alkoholio
vartojimo priežastis (1.10.2.3. paveikslas), aptariami tik statistiškai reikšmingi skirtumai. Lyginant
amžiaus grupes tarpusavyje pastebima, kad su amžiumi mažėja nevartojančių alkoholio: 14-18
metų – 38,1 proc., 19-23 metų – 18,4 proc., 24-29 metų – 14 proc. (p=0,000). Taip pat su amžiumi
daugėja jaunuolių, kurie vartoja alkoholį norėdami atsipalaiduoti: 14-18 metų – 30 proc., 19-23
metų – 44,1 proc., 24-29 metų – 45,8 proc. (p=0,000). Su amžiumi daugėja ir jaunuolių,
nurodžiusių kitas alkoholio vartojimo priežastis: 14-18 metų – 22,1 proc., 19-23 metų – 30,6 proc.,
24-29 metų – 37,4 proc. (p=0,000). Viduriniosios amžiaus grupės jaunuoliai, dažniau nei kiti
nurodė, jog vartojo alkoholį, nes norėjo pasijusti laimingesni (14,3 proc., p=0,000), siekė apsvaigti
(8,5 proc., p=0,001), neturėjo ką veikti (8,1 proc., p=0,000), norėjo užmiršti savo problemas (12,8
proc., p=0,000). Iš smalsumo alkoholį vartojo dažniau jaunesni jaunuoliai nei vyresni: 14-18 metų
– 3,7 proc., 19-23 metų – 2,5 proc., 24-29 metų – 1,2 proc. (p=0,000).
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Santykis su narkotikų vartojimu. Stebimi skirtumai amžiaus grupėse lyginant
jaunuolių santykį su narkotikų vartojimu (1.10.2.4. paveikslas). Tyrimo rezultatai rodo, kad
daugiausia jauniausios amžiaus grupės jaunuolių nebandė ir nenorėtų pabandyti narkotikų (82,3
proc.), tačiau kuo jaunesni jaunuoliai, tuo dažniau norėtų pabandyti narkotikų: 14-18 metų – 5,1
proc., 19-23 metų – 4,2 proc., 24-29 metų – 3,4 proc. Kuo jaunesni, tuo dažniau narkotikus vartoja
pastoviai: 14-18 metų – 1,4 proc., 19-23 metų – 1,3 proc., 24-29 metų – 0,7 proc. Su amžiumi
daugėja jaunimo, kurie kartą ar keletą kartų vartojo narkotikus, taip pat jaunimo, kuris nenorėjo
atsakyti į šį klausimą. Skirtumai yra statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000.
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Žinojimas kur gali kreiptis pagalbos. Stebimi skirtumai pagal amžiaus grupes
lyginant jaunuolių žinojimą, kur gali kreiptis pagalbos dėl narkotikų vartojimo (1.10.2.5.
paveikslas). Kuo vyresni, tuo rečiau nurodo, kad pagalba dėl narkotikų vartojimo jiems nerūpi: 1418 metų – 41,2 proc., 19-23 metų – 28,3 proc., 24-29 metų – 33,5 proc. Taip pat su amžiumi
mažėja jaunuolių, nežinančių, kur gali kreiptis pagalbos: 14-18 metų – 13,8 proc., 19-23 metų –
11,4 proc., 24-29 metų – 10,5 proc. Žinančių, kur gali kreiptis pagalbos, jaunuolių dalis visose
amžiaus grupėse yra panaši, tačiau su amžiumi daugėja jaunuolių, kurie nežino, bet galėtų
nesunkiai sužinoti, kur galima kreiptis pagalbos: 14-18 metų – 17,2 proc., 19-23 metų – 21,2
proc., 24-29 metų – 27,7 proc. Taigi, kuo jaunesni jaunuoliai, tuo dažniau nežino, kur gali kreiptis
pagalbos dėl narkotikų vartojimo, ir dažniau šis klausimas nerūpi. Nustatyti skirtumai statistiškai
reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000.
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Rūkymo įpročių rodiklis. Stebimi skirtumai jaunuolių rūkymo įpročius lyginant
pagal amžiaus grupes (1.10.2.6. paveikslas). Su amžiumi daugėja rūkyti metusių jaunuolių
skaičius ir mažėja nerūkiusių per paskutines 30 dienų. Kuo jaunesnis jaunimas, tuo dažniau
paskutinį mėnesį per savaitę rūkė mažiau negu vieną cigaretę: 14-18 metų – 5,9 proc., 19-23 metų
– 5 proc., 24-29 metų – 4 proc.; rūkė mažiau negu vieną cigaretę per dieną: 14-18 metų – 4,2
proc., 19-23 metų – 3,9 proc., 24-29 metų – 3,7 proc. Suaugę jaunuoliai paskutines 30 dienų
kasdien surūko daugiau cigarečių nei mokyklinio amžiaus jaunuoliai: 19-23 metų ir 24-29 metų
jaunuoliai dažniau per dieną surūko 1-5 cigaretes, 6-10 cigarečių, 11-20 cigarečių ir daugiau nei
20 cigarečių lyginant su 14-18 metų amžiaus jaunuoliais. Vadinasi, stebima rūkymo
priklausomybės nuo amžiaus tendencija, kuo vyresni jaunuoliai, tuo daugiau rūko. Nustatyti
skirtumai statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000.
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Interneto naudojimo įpročiai: kaip dažnai per paskutinį mėnesį naudojosi
internetu. Stebimi skirtumai jaunuolių interneto naudojimo dažnumą lyginant pagal amžiaus
grupes (1.10.2.7. paveikslas). Lyginant amžiaus grupes tarpusavyje pastebima, kad kasdien
dažniau internetu naudojasi 14-18 metų jaunuoliai: 14-18 metų – 79,8 proc., 19-23 metų – 74,6
proc., 24-29 metų – 74,7 proc. Kitų dviejų amžiaus grupių, 19-23 metų ir 24-29 metų jaunuoliai,
dažniau nei mokyklinio amžiaus jaunuoliai internetu naudojasi 2-3 ir 4-5 kartus per savaitę.
Vadinasi, kuo jaunesni, tuo dažniau naudojasi internetu. Nustatyti statistiškai reikšmingi
skirtumai, kai patikimumo lygmuo p=0,000.
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Interneto naudojimo įpročiai: kiek vidutiniškai laiko per dieną praleidžia
internete. Stebimi skirtumai interneto naudojimo trukmę per dieną lyginant pagal amžiaus grupes
(1.10.2.8. paveikslas). Kuo vyresni jaunuoliai, tuo dažniau internetu naudojasi iki 1 val. per dieną:
14-18 metų – 18,8 poc., 19-23 metų – 19,8 proc., 24-29 metų – 21,8 proc. Taip pat kuo vyresni
jaunuoliai, tuo dažniau naudojasi internetu 5 val. ir daugiau: 14-18 metų – 10,1 proc., 19-23 metų
– 11,3 proc., 24-29 metų – 14,1 proc. Jaunesni jaunuoliai, dažniau nei vyresni, internetu naudojasi
1-3 val. per dieną: 14-18 metų – 49,2 proc., 19-23 metų – 46,1 proc., 24-29 metų – 44,5 proc.; 3-5
val. per dieną inernetu taip pat dažniau naudojasi jaunesnio amžiaus jaunuoliai. Nustatyti
skirtumai statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000.
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Lošimo įpročių rodiklis. Stebimi statistiškai reikšmingi skirtumai amžiaus grupėse
pagal visus lošimų būdus (1.10.2.1. lentelė). Kuo jaunesni, tuo dažniau nurodo, kad lošia kazino
ruletę ir juodąjį džeką, labai dažnai ir dažnai juos žaidžia 5,3 proc. 14-18 metų, 3,8 proc. 19-23
metų ir 2,6 proc. 24-29 metų amžiaus jaunuoliai. Kuo jaunesni tuo dažniau lošia bingo, labai
dažnai ir dažnai jį žaidžia 4,3 proc. 14-18 metų, 2,6 proc. 19-23 metų amžiaus, 1,9 proc. 24-29
metų amžiaus jaunuolių. Kuo jaunesni, tuo dažniau dalyvauja lažybose, labai dažnai ir dažnai
dalyvauja lažybose 9,2 proc. 14-18 metų, 6,4 proc. 19-23 metų, 4,8 proc. 24-29 metų amžiaus
jaunuolių. Kuo jaunesni, tuo dažniau lošia lošimo aparatais, dažnai ir labai dažnai jais lošia 4,5
proc. 14-18 metų, 3,4 proc. 19-23 metų ir 2,9 proc. 24-29 metų amžiaus jaunuolių. Kuo jaunesni,
tuo dažniau dalyvauja televizijos, radijo ir spaudos skelbiamuose konkursuose, labai dažnai ir
dažnai juose dalyvauja 8,6 proc. 14-18 metų, 7,6 proc. 19-23 metų ir 7,4 proc. 24-29 metų amžiaus
jaunuolių. Ir tik loterijose dažniau dalyvauja vyresni jaunuoliai, labai dažnai loterijose lošia 16,8
proc. 14-18 metų, 16,3 proc. 19-23 metų ir 19,5 proc. 24-29 metų amžiaus jaunuolių. Stebima
bendra tendencija, kad kuo jaunesni, tuo daugiau lošia įvairiais lošimo būdais.
1.10.2.1. lentelė. Lošimo būdų dažnumo lyginimas pagal amžiaus grupes (N=23805)
Amžiaus
Labai
Dažnai Retai
Niekada X2
Lošimo būdai
(proc.) (proc.)
grupė
dažnai
(proc.)
14 - 18 m.
2,8
2,5
6,2
88,5
Kazino ruletė,
89,2
19 - 23 m.
1,7
2,1
5,6
90,6
juodasis džekas
24 - 29 m.
1,2
1,4
4,9
92,5
14 - 18 m.
1,8
2,5
7,1
88,5
Bingo
19 - 23 m.
1
1,6
5,5
92 150,4
Lažybos

24 - 29 m.
14 - 18 m.

0,9
3

1
6,2

4,1
16,9

94
73,9

300,7

p

0,000

0,000
0,000
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Lošimo automatai
Televizijos, radijo
ir spaudos
skelbiami
konkursai
Loterijos

19 - 23 m.
24 - 29 m.
14 - 18 m.
19 - 23 m.
24 - 29 m.
14 - 18 m.
19 - 23 m.

1,7
1,3
1,8
1,2
1
2,5
1,6

4,7
3,5
2,7
2,2
1,9
6,1
6

12,5
10,1
9,2
10,4
8,5
19,3
18,8

81,1
85,1
86,3
86,3
88,5
72,1
73,6

24 - 29 m.
14 - 18 m.
19 - 23 m.
24 - 29 m.

1,6
4,7
3,8
4,6

5,8
12,1
12,5
14,9

18,8
31,9
33,9
38,4

73,8
51,4
49,8
42,2

44,5

0,000

22

0,001

145,2

0,000

Migdomųjų/raminamųjų vaistų vartojimo rodiklis. Stebimi skirtumai migdomųjų
/ raminamųjų vaistų vartojimo dažnumą lyginant pagal amžiaus grupes (1.10.2.9. paveikslas). Su
amžiumi mažėja niekada per 6 paskutinius mėnesius migdomųjų / raminamųjų vaistų
nevartojusiųjų skaičius (14-18 metų – 85,3 proc., 19-23 metų – 84,3 proc., 24-29 metų – 82,5
proc.) ir didėja 1 kartą per mėnesį vartojusių šiuos vaistus skaičius (14-18 metų – 8,3 proc., 19-23
metų – 10 proc., 24-29 metų – 11 proc.). Vadinasi, kuo vyresni, tuo dažniau vartoja migdomuosius
/ raminamuosius vaistus. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo
p=0,000.
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1.10.3. Lyginimas pagal lytį
Šiame poskyryje yra pateikiami įpročių rodiklių lyginimai pagal lytį.
Alkoholio vartojimo rodiklis. Stebimi skirtumai jaunuolių alkoholio vartojimo
dažnumą lyginant pagal lytį (1.10.3.1. paveikslas). Moterys dažniau nei vyrai per pastaruosius 6
mėnesius nei karto nevartojo alkoholio (skirtumas 1,7 proc.), visiškai nevartoja alkoholio
(skirtumas 0,9 proc.), vartojo kartą per mėnesį ar rečiau (skirtumas 7,6 proc.). Vyrai dažniau nei
moterys alkoholį vartojo du – keturis kartus per mėnesį (skirtumas 2,1 proc.), du – tris kartus per
savaitę (skirtumas 5,5 proc.), keturis ir daugiau kartų per savaitę (skirtumas 2,7 proc.). Tyrimo
rezultatai rodo, kad vyrai vartoja alkoholį dažniau nei moterys. Nustatyti skirtumai statistiškai
reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000.
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Priklausomybės nuo alkoholio rodiklis. Tyrimo rezultatai rodo (1.10.3.2.
paveikslas), kad moterys dažniau nei vyrai neturi priklausomybės nuo alkoholio (skirtumas 1,9
proc.), tačiau dažniau turi riziką priklausomybei atsirasti (skirtumas 0,1 proc.). Daugiau vyrų nei
moterų jau turi priklausomybę nuo alkoholio (skirtumas 1,9 proc.). Nustatyti skirtumai statistiškai
reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000.

Alkoholio vartojimo priežastys. Stebimi skirtumai alkoholio vartojimo priežastis
pagal lyginant lytį (1.10.3.3. paveikslas), aptariami tik statistiškai reikšmingi skirtumai. Daugiau
vyrų nei moterų per pastarąjį mėnesį vartojo alkoholį, nes norėjo atsipalaiduoti (skirtumas 6,7
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proc., p=0,000), nes norėjo pasijusti laimingesni (skirtumas 2,3 proc., p=0,000), siekė apsvaigti
(skirtumas 3,1 proc., p=0,000), nenorėjo išsiskirti iš grupės draugų (skirtumas 1,5 proc., p=0,000),
neturėjo ką veikti (skirtumas 3,4 proc., p=0,000), norėjo užmiršti savo problemas (skirtumas 1,1
proc., p=0, 006), buvo verčiami vartoti (skirtumas 0,7 proc., p=0,000), priežasties neatsimena
(skirtumas 0,8 proc., p=0,002). Daugiau moterų nei vyrų nurodė, kad vartojo alkoholį dėl kitų
priežasčių (skirtumas 8,2 proc., p=0,000).

Santykis su narkotikų vartojimu. Stebimi vyrų ir moterų skirtumai pagal santykį
su narkotikų vartojimu (1.10.3.4. paveikslas). Daugiau moterų nei vyrų nebandė ir nenorėtų
pabandyti narkotikų (skirtumas 9,9 proc.). Daugiau vyrų nei moterų nebandė, bet norėtų pabandyti
narkotikų (skirtumas 0,4 proc.), kartą yra bandę narkotikų (skirtumas 3 proc.), yra bandę keletą
kartų (skirtumas 3,6 proc.), vartoja pastoviai (skirtumas 1,2 proc.). Vadinasi, vyrai dažniau nei
moterys vartoja narkotikus. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo
p=0,000.
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Žinojimas kur gali kreiptis pagalbos. Stebimi vyrų ir moterų skirtumai pagal
žinojimą, kur gali kreiptis pagalbos dėl narkotinių medžiagų vartojimo (1.10.3.5. paveikslas).
Daugiau vyrų nei moterų teigia, kad jiems ši informacija nerūpi (skirtumas 3,8 proc.) ir kad jie
nežino, kur gali kreiptis pagalbos (skirtumas 0,6 proc.). Daugiau moterų nei vyrų žino kur gali
kreiptis pagalbos (skirtumas 1,3 proc.) ir nesunkiai galėtų sužinoti (skirtumas 3,8 proc.). Taigi,
moterys, dažniau nei vyrai žino kur gali kreiptis pagalbos dėl narkotinių medžiagų vartojimo.
Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000.
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Rūkymo įpročių rodiklis. Stebimi skirtumai jaunuolių rūkymo įpročius
lyginant pagal lytį (1.10.3.6. paveikslas). Daugiau moterų nei vyrų per paskutines 30 dienų iš viso
nerūkė (skirtumas 16,7 proc.), rūkė mažiau negu vieną cigaretę per savaitę (skirtumas 1 proc.),
mažiau negu vieną cigaretę per dieną (skirtumas 0,1 proc.). Daugiau vyrų nei moterų rūkyti metė
(skirtumas 3,1 proc.), rūkė 1-5 cigaretes per dieną (skirtumas 1,9 proc.), 6-10 cigarečių per dieną
(skirtumas 6,4 proc.), 11-20 cigarečių per dieną (skirtumas 5,1 proc.) ir daugiau nei 20 cigarečių
per dieną (skirtumas 1,2 proc.). Taigi, vaikinai rūko dažniau nei merginos, nustatyti skirtumai
statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000.
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Interneto naudojimo įpročiai: kaip dažnai per paskutinį mėnesį naudojosi
internetu. Interneto naudojimo dažnis per savaitę lyčių grupėse statistiškai reikšmingai nesiskyrė.
Interneto naudojimo įpročiai: kiek vidutiniškai laiko per dieną praleidžia
internete. Stebimi skirtumai vyrų ir moterų grupėse pagal interneto naudojimo trukmę per dieną
(1.10.3.7. paveikslas). Vyrai dažniau nei moterys internetu naudojasi 3-5 val. (skirtumas 1,9 proc.)
ir 5 val. ir daugiau (skirtumas 3,2 proc.) per dieną. Moterys dažniau nei vyrai internetu naudojasi
1-3 val. (skirtumas 1,7 proc.) ir iki 1 val. (skirtumas 3,4 proc.) per dieną. Taigi, vyrų naudojimosi
internetu trukmė per dieną yra ilgesnė nei moterų. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai
patikimumo lygmuo p=0,000.
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Lošimo įpročių rodiklis. Stebimi statistiškai reikšmingi skirtumai lošimo būdų
dažnumą lyginant pagal lytį (1.10.3.1. lentelė). Vyrai dažniau nei moterys lošia visais išvardytais
būdais. Vyrai dažniau lošia (susumavus reikšmes dažnai ir labai dažnai) loterijose (skirtumas 1,2
proc.), televizijos, radijos ir spaudos skelbiamuose konkursuose (skirtumas 2 proc.), lošimo
automatais (skirtumas 3,8 proc.), lažybose (skirtumas 6,5 proc.), bingo (skirtumas 2,1 proc.),
kazino ruletėje (skirtumas 4,5 proc.).
1.10.3.1. lentelė. Lošimo būdų dažnumo lyginimas pagal lytį (proc., N=23805)
Lytis
Labai
Dažnai Retai
Niekad X2
Lošimo būdai
dažnai (proc.) (proc.) a
(proc.)
(proc.)
Kazino ruletė,
juodasis džekas
Bingo
Lažybos
Lošimo
automatai

Vyras
Moteris
Vyras
Moteris
Vyras
Moteris
Vyras
Moteris
Vyras

Televizijos,
radijo ir spaudos
skelbiami
konkursai
Moteris
Vyras
Loterijos
Moteris

3
1
1,7
0,7
3,1
1
2
0,6
2,3
1,4
4,8
3,6

3,3
0,8
2,3
1,2
7,1
2,7
3,5
1,1
6,5
5,4
12,7
12,7

8,6
2,9
6,7
4,8
17
10,5
12,8
5,8
19
19,5
33,4
35,6

85,1
95,4
89,3
93,2
72,8
85,8
81,7
92,4
72,2
73,7
49,1
48

p

728,3

0,000

127,3

0,000

665,3

0,000

614,5

0,000

38,2

0,000

29,7

0,000

Migdomųjų/raminamųjų vaistų vartojimo rodiklis. Stebimi skirtumai migdomųjų
/ raminamųjų vaistų vartojimo dažnumą lyginant pagal lytį. Vyrai dažniau nei moterys per
pastaruosius 6 mėnesius nevartojo migdomųjų / raminamųjų vaistų (skirtumas 11,3 proc.).
Moterys dažniau nei vyrai vartojo migdomuosius / raminamuosius vaistus 1 kartą per mėnesį
(skirtumas 8,1 proc.), 2-4 kartus per mėnesį (skirtumas 2,3 proc.), 2-3 kartus per savaitę
(skirtumas 0,5 proc.), 4 ar daugiau kartų per savaitę (skirtumas 0,5 proc.). Tyrimo duomenys rodo,
kad moterys migdomuosius / raminamuosius vaistus vartoja dažniau nei vyrai. Nustatyti skirtumai
statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000.
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1.10.4. Lyginimas pagal gyvenamąją vietovę
Šiame poskyryje yra pateikiami įpročių rodiklių lyginimai pagal gyvenamąją
vietovę.
Alkoholio vartojimo rodiklis. Stebimi skirtumai alkoholio vartojimo dažnumą
lyginant pagal gyvenamąją vietovę (1.10.4.1. paveikslas). Kaimo vietovėje gyvenantys jaunuoliai,
dažniau nei mieste gyvenantys visiškai nevartoja alkoholio (skirtumas 0,3 proc.), per pastaruosius
6 mėnesius nė karto nevartojo (skirtumas 1,9 proc.), vartojo kartą per mėnesį ar rečiau (skirtumas
1,9 proc.), vartojo keturis ir daugiau kartų per savaitę (skirtumas 0,5 proc.). Mieste gyvenantys
jaunuoliai dažniau vartojo alkoholį du – keturis kartus per mėnesį (skirtumas 3,7 proc.), du – tris
kartus per savaitę (skirtumas 0,9 proc.). Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai
patikimumo lygmuo p=0,000.
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Priklausomybės nuo alkoholio rodiklis. Statistiškai reikšmingų skirtumų miesto ir
kaimo jaunuolių grupėse pagal priklausomybės nuo alkoholio rodiklį nenustatyta.
Alkoholio vartojimo priežastys. Stebimi skirtumai alkoholio vartojimo priežastis
lyginant pagal gyvenamąją vietovę (1.10.4.2. paveikslas), aptariami tik statistiškai reikšmingi
skirtumai. Daugiau kaimo nei miesto jaunuolių vartodami alkoholį siekė pasijusti laimingesniais
(skirtumas 1 proc., p=0,035), neprisimena vartojimo priežasties (skirtumas 0,7 proc., p=0,012) ir
nežino vartojimo priežasties (skirtumas 0,1 proc., p=0,000). Taip pat daugiau kaimo vietovėje
gyvenančių jaunuolių nevartoja alkoholio (skirtumas 2,2 proc., p=0,000). Daugiau mieste
gyvenančių jaunuolių vartojo alkoholį, nes norėjo atsipalaiduoti (skirtumas 1,7 proc., p=0,010),
siekė apsvaigti (skirtumas 1,2 proc., p=0,001) ir dėl kitų priežasčių (skirtumas 3,7 proc., p=0,000).
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Santykis su narkotikų vartojimu. Stebimi miesto ir kaimo vietovėje gyvenančių
jaunuolių skirtumai pagal santykį su narkotikų vartojimu (1.10.4.3. paveikslas). Daugiau kaime
gyvenančių jaunuolių nebandė ir nenorėtų pabandyti narkotikų (skirtumas 3,7 proc.), tačiau
daugiau kaime gyvenančių vartoja narkotikus pastoviai (skirtumas 0,5 proc.). Tokia pati dalis
jaunuolių tiek gyvenančių mieste, tiek kaime, nebandė narkotikų, bet norėtų pabandyti. Daugiau
mieste gyvenančių jaunuolių yra bandę narkotikų kartą (skirtumas 2,1 proc.), keletą kartų
(skirtumas 1,6 proc.), nenorėjo atsakyti į klausimą (skirtumas 0,3 proc.). Nustatyti skirtumai
statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000.
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Žinojimas kur gali kreiptis pagalbos. Statistiškai reikšmingų skirtumų miesto ir
kaimo jaunuolių grupėse pagal žinojimą, kur galima kreiptis pagalbos dėl narkotinių medžiagų
vartojimo, nenustatyta.
Rūkymo įpročių rodiklis. Stebimi skirtumai miesto ir kaimo jaunuolių rūkymo
įpročius lyginant pagal gyvenamąją vietovę (1.10.4.4. paveikslas). Daugiau mieste gyvenančių
jaunuolių nei kaime gyvenančių metė rūkyti (skirtumas 1,1 proc.), paskutines 30 dienų rūkė
mažiau negu 1 cigaretę per savaitę (skirtumas 1,1 proc.), rūkė mažiau nei vieną cigaretę per dieną
(skirtumas 0,6 proc.), 1-5 cigaretes per dieną (skirtumas 1,5 proc.), 6-10 cigarečių per dieną
(skirtumas 0,3 proc.). Tačiau daugiau kaime gyvenančių jaunuolių paskutines 30 dienų rūkė 11-20
cigarečių per dieną (skirtumas 0,5 proc.), daugiau nei 20 cigarečių per dieną (skirtumas 0,5 proc.).
Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000.
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Interneto naudojimo įpročiai: kaip dažnai per paskutinį mėnesį naudojosi
internetu. Stebimi skirtumai interneto naudojimo dažnį per savaitę lyginant pagal gyvenamąją
vietovę (1.10.4.5. paveikslas). Daugiau mieste gyvenančių jaunuolių internetu naudojasi kasdien
lyginant su kaimo vietovėje gyvenančiais (skirtumas 6 proc.). Kaimo vietovėje gyvenantys
jaunuoliai dažniau internetu naudojasi 4-5 kartus per savaitę (skirtumas 1,4 proc.), 2-3 kartus per
savaitę (skirtumas 2,2 proc.), kartą per savaitę (skirtumas 2 proc.), nesinaudoja visai (skirtumas
0,8 proc.). Taigi, mieste gyvenantys internetu naudojasi dažniau nei kaimo vietovėje gyvenantys
jaunuoliai. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000.
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Interneto naudojimo įpročiai: kiek vidutiniškai laiko per dieną praleidžia
internete. Stebimi skirtumai interneto naudojimo trukmę per dieną pagal lyginant gyvenamąją
vietovę (1.10.4.6. paveikslas). Kaimo vietovėje gyvenantys jaunuoliai dažniau internetu naudojasi
iki 1 val. per dieną (skirtumas 5,9 proc.), o mieste gyvenantys jaunuoliai dažniau internetu
naudojasi 1-3 val. (skirtumas 1,1 proc.), 3-5 val. (skirtumas 3,9 proc.), 5 val. ir daugiau (skirtumas
0,8 proc.) per dieną. Taigi, mieste gyvenantys per dieną daugiau praleidžia laiko internete nei
kaimo vietovėje gyvenantys jaunuoliai. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai p=0,000.
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Lošimo įpročių rodiklis. Stebimi dviejų lošimo būdų dažnumo skirtumai kaime ir
miesto gyvenančių jaunuolių grupėse (1.10.4.1. lentelė), aptariami tik statistiškai reikšmingi
skirtumai. Kaimo vietovėje gyvenantys jaunuoliai, dažniau nei mieste gyvenantys, labai dažnai ir
dažnai lošia loterijose (skirtumas 0,5 proc.) ir kazino ruletę, juodąjį džeką (skirtumas 0,1 proc.).
1.10.4.1. lentelė. Lošimo būdų dažnumo lyginimas pagal gyvenamąją vietovę (proc.,
N=23805)
Gyvenamoji Labai Dažnai Retai Niekada X2
p
Lošimo būdai
vietovė
dažnai (proc.) (proc.) (proc.)
(proc.)
Miestas
Kaimo
vietovė
Miestas
Bingo
Kaimo
vietovė
Miestas
Lažybos
Kaimo
vietovė
Miestas
Lošimo automatai Kaimo
vietovė
Televizijos, radijo Miestas
ir spaudos
skelbiami
Kaimo
konkursai
vietovė
Miestas
Loterijos
Kaimo
vietovė

Kazino ruletė,
juodasis džekas

1,8

2,1

5,9

90,3

2,3
1,1

1,7
1,7

5,1
5,9

90,8
91,3

1,4
2

1,8
4,7

5,4
13,6

91,4
79,8

2,1
1,2

5,1
2,2

13,7
9,5

79,2
87,1

1,4
1,7

2,3
5,8

8,6
19

87,6
73,5

2
3,9

6,1
12,8

19,6
34,1

72,2
49,2

4,6

12,6

35,4

47,3

16,8

0,001

5,2

0,155

2,5

0,469

6,4

0,095

6,3

0,097

13,4

0,004

Migdomųjų / raminamųjų vaistų vartojimo rodiklis. Migdomųjų / raminamųjų
vaistų vartojimo dažnumą lyginant pagal gyvenamąją vietovę reikšmingų skirtumų nenustatyta.
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1.11. Mityba ir poilsis

1.11.1. Bendras aprašymas
Šiame skyriuje aptariami jaunimo mitybos ir poilsio įpročiai. Mitybos, poilsio ir
fizinio aktyvumo įpročiai yra svarbūs fizinei savijautai ir įvairių ligų prevencijai. Pastaruoju metu
vis daugiau dėmesio skiriama valgymo sutrikimų problemai, todėl tyrimu buvo siekiama
išsiaiškinti kūno masės indeksą, svorį mažinančių dietų laikymąsi ir papildų vartojimą bei
valgymo įpročius. Poilsio įpročiams apibūdinti naudojami miego trukmės ir fizinio aktyvumo
rodikliai.
Kūno masės indekso rodiklis. Pastaruoju metu ryškėja tendencija, kad vis dažniau
jaunos merginos suserga valgymo sutrikimais, nervine anoreksija ar bulimija. Todėl į klausimyną
buvo įtraukti klausimai apie kūno svorį ir ūgį, kuriais siekiama nustatyti kūno masės indeksą. Šis
indeksas leidžia nustatyti, ar svoris atitinka ūgį, yra per mažas ar per didelis. Kūno masės indeksas
apskaičiuojamas pagal formulę: kūno masė padalinta iš ūgio, pakelto kvadratu (pastaba: čia kūno
masė matuojama kilogramais, o ūgis – metrais). Tiriamieji skirstomi į tris grupes pagal KMI: iki
18,5 – mažo svorio, 18,5–24 – normalaus svorio, virš 24 – turinčios viršsvorio (1.11.1.1.
paveikslas).

Daugiau nei pusės jaunimo (63,2 proc.) kūno masės indekso rodiklis yra normalus,
9,5 proc. jaunuolių kūno masės indeksas yra per mažas, vadinasi, jie yra per mažo svorio, o 22,1
proc. – per didelis, o tai reiškia, kad jie turi viršsvorio.
Svorio mažinimo rodikliai yra du: kūno svorį mažinančių papildų vartojimas ir
dietų laikymasis, matuojami keturių rangų skalėmis nuo „ne (nevartoja/nesilaiko) ir neplanuoja“
iki „taip (vartoja/laikosi), reguliariai“. Pateikiamas procentinis tiriamųjų pasiskirstymas pagal
atsakymų pasirinkimus (1.11.1.2. paveikslas).
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Nevartoja ir neplanuoja vartoti kūno svorį mažinančių papildų 91,1 proc. jaunuolių,
4,7 proc. jaunuolių nevartoja, bet planuoja tai daryti. Kūno svorį mažinančius papildus kartą ar
reguliariai vartojo / vartoja 3 proc. tiriamųjų. 72,8 proc. jaunuolių dietų nesilaiko ir neplanuoja to
daryti, 10,7 proc. – planuoja laikytis dietų, o 15,4 proc. jaunuolių kartą ar reguliariai laikėsi /
laikosi dietų. Tyrimo duomenys rodo, kad jaunuoliai laikosi dietų dažniau, nei vartoja kūno svorį
mažinančius papildus.
Gerų / teisingų / sveikų valgymo įpročių rodiklis – tai suminis rodiklis,
matuojamas 8 indikatoriais apie valgymo įpročius. Kiekvienas indikatorius vertinamas keturių
rangų skale, tiriamųjų prašoma nurodyti kiek kartų per savaitę pastarąjį mėnesį jie valgė pusryčius,
vakarienę, vartojo „sveikus“ ir „nesveikus“ produktus. Gerų / teisingų / sveikų valgymo įpročių
rodiklio reikšmės kinta nuo 8 iki 32. Kur 8 reiškia blogus / neteisingus / nesveikus, o 32 – gerus /
teisingus / sveikus valgymo įpročius, vadinasi, kuo didesnė rodiklio reikšmė tuo geresni valgymo
įpročiai. Reikšmes galima suskirstyti į tokias grupes: blogi (nuo 8 iki 16), vidutiniški (nuo 17 iki
24), geri (nuo 25 iki 32) valgymo įpročiai (1.11.1.3. paveikslas).
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Jaunuolių pasiskirstymas pagal gerų / teisingų / sveikų valgymo įpročių rodiklį rodo,
kad daugumos (58 proc.) valgymo įpročiai yra vidutiniški, daugiau nei trečdalio (38,7 proc.) –
geri, o blogus valgymo įpročius turi 1,7 proc. jaunuolių.
Blogų mitybos įpročių priežastys. Kokybinio tyrimo metu 14-18 ir 19-29 metų
jaunuolių buvo prašoma įvardinti, kodėl bendraamžiai prastai maitinasi arba turi blogus mitybos
įpročius. Duomenys apie jaunimo blogus mitybos įgūdžius pateikti 1.11.1.1. ir 1.11.1.2. lentelėse.
1.11.1.1. lentelė. 14-18 metų jaunuolių įvardyti bendraamžių blogų mitybos įpročių
priežastys (N=600)
Blogos
mitybos Proc.
Pavyzdžiai
priežastys
Laiko trūkumas gaminti, 21,5
„Laiko stokos“, „gal laiko nebūna kažką normalaus
pavalgyti
pasigaminti“, „neturi laiko kada tinkamai pavalgyti“.
Nesveikas maistas yra 20,8
skanus
Didelis nesveiko maisto 14,2
pasirinkimas

„Nes jiems nesveikas maistas labai skanus“, „nes
dažniausiai prastas maistas yra skanus“, „kas nesveika yra
skaniausia“.
„Didelis pasirinkimas nesveiko maisto“, „visur pilna greito
maisto“, „nes parduotuvės yra užkimštos prastu maistu“.

Maža sveiko
pasiūla

„Nėra natūralaus maisto“, „mažas sveiko
pasirinkimas“, „nes sunku rasti kokybiško maisto“.

maisto 12,1

maisto

Lėšų trūkumas

9,4

„Nebent neturi už ką nusipirkti“, „gal neturi pinigų“, „ne
visos šeimos išgali“, „socialinė padėtis“.

Nerūpestingas požiūris

7,7

„Nesusirūpina jo žalingumu organizmui“, „savo sveikata
nesirūpina“, „jaunimas nesirūpina savo figūra“.

Gerai maitinasi
Nežino / neatsakė
Pusgaminių patogumas

7,4
7,2
6

„Jie nesimaitina prastai“, „mes maitinamės gerai“.
„Nežinau“, „neatsakė“.
„Greit pagaminamas“, „nes tai yra greita, skanu ir patogu“,
„nes taip paprasčiau“.
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Nori būti liekni (dietų 5,7
laikymasis)
Nesveikas maistas pigus 5,5

„Merginos labai jau prisižiūri savo figūras“, „dauguma nori
sukūdėti“.
„Valgo čipsus kebabus, nes jie pigūs“, „perka tas, kas
pigiausia“, „valgo kas papuola ir nebrangu“.

Nesusiformavęs įprotis 5,3
maitintis sveikai
Informacijos trūkumas 5,3
apie sveiką mitybą ir
nesveiko maisto žalą
Šeimos mitybos įpročiai 5,1

„Prasti mitybos įpročiai“, „mityba priklauso nuo šeimos
įpročių“, „tokios lietuvių tradicijos“.
„Nežino kaip“, „mažas švietimas mokykloje apie sveiką
mitybą“, „dėl švietimo stokos“.

Žalingų įpročių įtaka

4,7

Brangu sveikai maitintis
Tingėjimas

4,2
3,8

Reklamos įtaka

3,8

Madinga, populiaru

3,8

Sveikai
maitintis 2,3
nepopuliaru
Neskaniai
gaminamas 1,9
maistas mokykloje
Priklausomybė
priedams
Nėra sąlygų

maisto 1,7
1,1

Mažai sveiko maisto 0,4
reklamos
Draugų įtaka
0,4
Mažas fizinis aktyvumas 0,2

„Daugeliui mano bendraamžių tėvai leidžia taip maitintis ir
netgi patys taip maitinasi“, „sveikai maitintis turi išmokyti
tėvai“.
„Rūko, geria ir t. t.“, „nes cigaretės užmuša alkį“,
„narkotikai“.
„Didelės kainos“, „nes brangu gerai maitintis“.
„Tingi gamintis patys“, „tingi pasidaryti normalaus maisto“,
„tingi gamintis“.
„Nepilnavertis maistas pateikiamas labai viliojančiai“,
„reklamos įtakoja“, „aukštinimas to, kas negerai ir kenkia
organizmui“.
„Vis labiau ir labiau populiarėja greitas maistas“, „kai kurie
sekioja mados“, „europietiško vartotojiškumo mada“.
„Sveiko maisto nepopuliarumas jaunimo tarpe“.
„Mokyklose pateikiamas maistas yra tikrai bjauraus skonio“,
„mokyklos valgyklose neskanu“, „nes mokyklose duoda
neskaniai valgyti“.
„Organizmas jau yra pripratęs prie visokio nesveiko maisto
ir jo jau reikalauja“, „glutamatai pakeičia tikrąjį skonį ir
sukelia priklausomybę nuo valgio“.
„Dėl gyvenimo sąlygų“, „ką turi, tą valgo“, „mažai kas turi
savo daržus ar kaimus“.
„Mažai reklamuojami sveiki maisto produktai“.
„Būna su draugais“, „tai draugų įtaka“.
„Didelę laiko dalį leidžia tiesiog sėdėdami / gulėdami /
nejudėdami“.

1.11.1.2. lentelė. 19-29 metų jaunuolių įvardyti bendraamžių blogų mitybos įpročių
priežastys (N=600)
Pavyzdžiai
Blogos
mitybos Proc.
priežastys
Laiko trūkumas gaminti, 23
„Maistui nebeskiria tiek dėmesio tiesiog nėra laiko“, „nebėra
pavalgyti
laiko kažką gamintis ar valgyti laiku ir kokybiško“.
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Lėšų trūkumas

20,9

„Viskas remiasi į pinigus“, „biedni“, „mieste gyvenantis
jaunimas neturi pinigų kokybiškam maistui“, „nes trūksta
pinigų“.

Didelė nesveiko maisto 10,8
pasiūla

„Nes per didelis pasirinkimas“, „parduotuvėse ir prekybos
vietose per daug pusgaminių“, „daugiau čipsų ir energetinių
gėrimų“.

Maža sveiko
pasiūla

maisto 10

Gerai maitinasi

9,3

„Geros kokybės maistas nėra lengvai pasiekiamas“, „o kur ir
už kiek gauti sveiko maisto? O tarp prasto ir prastesnio
didelio skirtumo nėra“.
„Nedrįsčiau teigti, kad jie prastai maitinasi“, „mano
bendraamžiai maitinasi gerai“.

Sveikas maistas brangus

9,1

„Ekologiškas - pakankamai brangus ir ne visiems
įperkamas“, „pirma tai aišku finansai, sveikas maistas
kainuoja ir tikrai nepigiai“.

Nesveiko maisto reklama

8,5

„Neigiama įtaką daro nesveiko maisto reklama“,
„reklamuojami tokie maisto produktai“, „daug nesveiko
maisto reklamų per TV“.

Greitas gyvenimo tempas 6,9

„Nes jie visur skuba, todėl ir maistą renkasi paskubomis“,
„didelis ir greitas gyvenimo tempas verčia užkandžiauti
greitu maistu“.
„Negalvoja apie savo sveikatą“, „niekas negalvoja apie tai
ką valgo, svarbu tik pajusti sotumo jausmą“, „nes jie
nesidomi sveika mityba“.
„Esu linkęs kaltinti tėvus bei jų auklėjimą“, „šeimoje
susiformavę įpročiai, tradicijos“, „tėvai daug dirba, mažiau
laiko gali skirti maisto gaminimui“.
„Labai patogu bei pigu įsigyti pusfabrikačių arba greito
maisto“, „greitas maistas – patogu“.

Nerūpestingas požiūris

6,4

Šeimos mitybos įpročiai

6

Pusgaminių patogumas

5,7

Trūksta
informacijos

švietimo, 4,2

„Kalta menkai išplėtota sveiko maisto skatinimo politika“,
„tėvai, televizija, internetas, neišmoko vertinti sveiko
maisto“, „trūksta švietimo“.

Renkasi tai kas skanu

4,2

„nes renkasi skanų, o ne maistingą maistą“, „nesveikas
maistas jaunimui yra skanesnis“

Madinga, populiaru

3,9

Pusgaminių pigumas

3,8

„Greitas maistas nėra nei pigus, nei skanus, bet susiformavo
itin palankus jo įvaizdis tarp jaunimo“.
„Pigūs pusgaminiai“, „valgo tai, kas pigiau kainuoja“.

Tingumas

3,6

„Kiti tiesiog iš tinginio geriau suvalgytų „Kebabų“,
„tingėjimas gaminti“.

Nėra sąlygų

3,4

„Kaip kas gali taip ir maitinasi“, „kokybiškas maistas tik
kaime“.

Nežino / neatsakė
2,8
Nemoka, nenori gaminti 2,6
namuose

„Nežinau“, „neturiu nuomonės“.
„Kiti nemoka ar nenori gaminti“, „nesugeba patys
pasigaminti sveiką maistą“, „maisto gaminimas užima labai
daug laiko“.
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Nesusiformavęs
maitintis sveikai

įprotis 2,5

Nori būti liekni (dietų 2,1
laikymasis)
Sveikai
nepopuliaru

„Nes nuo mažens pripranta prie maisto, kuris yra
nesveikas“, „tokius mitybos įpročius diktuoja prekybininkai
ir paslaugų sektoriaus atstovai“, „blogi maitinimosi
įpročiai“.
„Kadangi nori būti liekni“, „merginos nori buti lieknos,
laikosi dietų“.

maitintis 1,7

„Prioritetą teikia greitam maistui ir pigiam“, „juk dabar
čipsai, gazuoti gėrimai karaliauja, kas valgo košes arba
vaisius, tik žiopliai, tu nemadingas“.

Priklausomybė
maisto 1,5
priedams
Informacijos trūkumas 1,3
apie greito maisto žalą

„Priklausomybė nuo greitojo maisto produktų“, „greitas
maistas sukelia priklausomybę“.
„Nemano, kad tai kenkia jų sveikatai“, „nesusimąsto apie
pasekmes“.

Gyvenimo būdas

1,1

„Neturi didelių sveikatos sutrikimų ir propoguoja tokį
gyvenimo būdą“, „daug laiko praleidžia prie kompiuterio,
užmiršta pavalgyti“.

Žalingų įpročių įtaka

1,1

Dėl įtampos, streso

0,8

„Būna, kad geriau pinigus išleis ant cigarečių, ar alaus, o ne
maistui“, „nes daug rūko, neturi apetito“.
„Dėl įtampos ir streso“, „dėl įtempto dienos rėžimo“.

Nuovargis

0,6

„Pavargę... pasidaro, tai kas greita, ir krenta į lovas“.

Mažai fiziškai aktyvus

0,2

„Prastai maitinasi, nes labai mažai fiziškai aktyvūs“.

Miego rodiklis – matuojamas pastarąjį mėnesį vidutiniškai per parą miegui
skirtomis valandomis, 6 rangų skalė, kuri kinta nuo „mažiau nei 6 val.“ iki „daugiau nei 9 val.“.
Pateikiamas procentinis tiriamųjų pasiskirstymas pagal atsakymų pasirinkimus (1.11.1.4.
paveikslas).

Tiriamųjų pasiskirstymas pagal miego trukmę rodo, kad 31,7 proc. tiriamųjų miega
vidutiniškai po 8 valandas, 30 proc. – po 7 valandas per parą. 12,2 proc. tiriamųjų miega
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vidutiniškai po 6 valandas, o 11,8 proc. – po 9 valandas per parą. Daugiau nei 9 valandas per parą
miega 7,6 proc. tiriamųjų, o mažiau nei 6 valandas - 5,8 proc. tiriamųjų.
Fizinis aktyvumas matuojamas dviem rodikliais. Pirmas, kiek kartų per savaitę
sportuoja, keturių rangų skalė nuo „niekada“ iki „kiekvieną dieną“ (1.11.1.5. paveikslas). Antras,
kiek vidutiniškai laiko vienu kartu sportuoja, šešių rangų skalė nuo „nesportuoju“ iki „1,5 val. ir
daugiau“ (1.11.1.6. paveikslas). Pateikiamas procentinis tiriamųjų pasiskirstymas pagal atsakymų
pasirinkimus.

Tyrimo rezultatai rodo, kad 28, 4 proc. jaunuolių nesportuoja nė karto per savaitę,
daugiau nei trečdalis (37,7 proc.) sportuoja daugiau nei vieną kartą per savaitę, penktadalis – vieną
kartą per savaitę. Kiekvieną dieną sportuoja 13 proc. jaunuolių.
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Pasiskirstymas pagal fizinio aktyvumo trukmę valandomis per dieną rodo, kad
dažniausiai jaunuoliai nesportuoja visai – 26,7 proc., 23,3 proc. sportuoja 30-60 minučių, 17,6
proc. 15-30 minučių, 14,2 proc. - iki 1,5 valandos per dieną, 9,7 proc. virš 1,5 valandos per dieną,
7,3 proc. – iki 15 minučių per dieną.
Mažo fizinio aktyvumo priežastys. Kokybinio tyrimo metu 14-18 ir 19-29 metų
jaunuolių buvo prašoma pasakyti, kodėl jų amžiaus jaunuoliai yra mažai fiziškai aktyvūs.
Duomenys apie jaunimo bendraamžių mažo fizinio aktyvumo priežastis pateikti 1.11.1.3. ir
1.11.1.4. lentelėse.
1.11.1.3. lentelė. 14-18 metų jaunuolių įvardytos bendraamžių mažo fizinio aktyvumo
priežastys (N=600)
Mažo fizinio aktyvumo
Proc.
Pavyzdžiai
priežastys
Priklausomybė nuo
kompiuterio

44,9

Trūksta motyvacijos,
neįdomu

16,2

Aktyvūs

13,9

Tingėjimas

13,8

Neišvystyta sporto
infrastruktūra

11,1

Laisvalaikį leidžia prie
televizoriaus
Žalingų įpročių įtaka

8,3
6

Nežino / neatsakė
Trūksta laiko

4,9
4,7

Lėšų trūkumas, sportas –
brangus užsiėmimas

5,4

Neigiama draugų ir
aplinkos įtaka

3,9

Užsiima kita veikla

3,8

„Dažnai sėdi prie kompiuterių“, „priklausomi nuo
kompiuterių“, „todėl, kad jie geriau sėdi prie
kompiuterio“.
„Jiems neįdomu“, „jiems gal tai nebeįdomu“, „nelabai
įdomu yra sportuoti“, „trūksta motyvacijos“.
„Beveik visi bendraamžiai sportuoja po pamokų“,
„prieštarauju, mano amžiaus jaunuoliai pakankamai
fiziškai aktyvūs“, „manau, kad jie aktyvūs“.
„Tingi eiti su draugais ką nors nuveikti lauke“, „manau,
daugelis tingi“, „nes tingi ką nors veikti“.
„Nedidelis skaičius gerai sutvarkytų sporto aikščių“,
„mokykloje trūksta būrelių“, „nes nėra kur sportuoti
žiemą“, „trūksta vietos, kur jie galėtų bet kada ateiti
pasportuoti“.
„Sėdi prie televizorių“, „nes didžiąją dalį praleidžia
namuose, televizorio“.
„Jiem geriau parūkyti arba apsvaigti nuo narkotikų“, „nes
jiems įdomesni svaigalai“, „manau todėl, kad rūko, o
rūkymas sunkina kūną“.
„Nežinau“, „iš kur man žinoti“ .
„Galbūt jiems trūksta laiko“, „laiko trūkumas“, „nes
trūksta laiko“.
„Reikia lėšų“, „neturi tam lėšų“, „nėra tiek daug lėšų“,
„brangus užsiėmimai“, „sportavimas yra brangus
užsiėmimas“.
„Dėl draugų įtakos“, „praleidžia laiką su draugais
gerdami alų“, „nes įtakoja aplinka“, „geriau pasitrainioti
su draugais po miestą“.
„Galima ir įdomiau laiką praleisti“, „labiau traukia
kitokia veikla“.
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Didelis krūvis

3,8

„Per daug laiko praleidžia prie namų darbų“, „užkrauti
pamokų ruoša“, „dėl sunkaus pamokų grafiko“.

Pasyvus gyvenimo būdas

3,6

Tėvai nesirūpina, kad vaikai
sportuotų

2,6

„Toks gyvenimo būdas, kiekvienas renkas pats“,
„naujausios technologijos skatina pasyvų gyvenimo
būdą“.
„Tėvai nesirūpina, nesidomi, kur jų vaikai, su kuo ir ką
daro“, „juos mažai judina tėvai, per daug išlepino“.

Trūksta nemokamų veiklų
Dėl sveikatos problemų

2,5
2,3

„Nėra kur nemokamai įdomiai užsiimti“ .
„Turi antsvorį“, „yra tokių kurie negali būti fiziškai
aktyvūs“, „dėl sveikatos kai kas nesportuoja“.

Netinkama mityba

1,9

Nesiseka, turi kompleksų

1,9

Intensyviai naudojasi
telefonais
Netinkamai organizuojamos
fizinio lavinimo pamokos

1,5

„Dėl nesveiko maisto“, „prie to labai prisideda vaikų
mityba“.
„Kiti nenori, nes jiems nesiseka“, „kompleksuoti“ , „bijo
susižaloti ir tiesiog apsikvailinti“.
„Daugiau laiko praleidžia prie telefono“, „mobilusis
telefonas“.
„Neįdomios fizinio pamokos“, „nes per mažai kūno
kultūros pamokų“.

Informacijos trūkumas
Dauguma naudojasi
transportu
Nepopuliaru

1,5
0,8

Dėl prasto susisiekimo
Dėl amžiaus

0,4
0,2

1,5

0,6

„Nes jie nežino“, „niekas nežino“.
„Mažai vaikšto pėsčiomis, visur nuveža autobusai arba
tėvai“.
„Nes gyvename XXI amžiuje, kur jaunimo dėmesį
pasiglemžia naujovės, sportas – neįdomu“, „yra
įdomesnių laisvalaikio praleidimo būdų“.
„Nėra sąlygų atvykti“.
„Gal neaktyvūs tie, kuriem jau virš 20“.

1.11.1.3. lentelė. 14-18 metų jaunuolių įvardytos bendraamžių mažo fizinio aktyvumo
priežastys (N=600)
Mažo fizinio aktyvumo
Proc.
Pavyzdžiai
priežastys
Laisvalaikį leidžia prie 37
„Jiem tik rūpi kompiuteris“, „daug sėdi prie
kompiuterio
kompiuterio“, „kompiuterio ir interneto įtaka“, „viską
gadina kompiuteris“.
Aktyvūs

Infrastruktūros,
trūkumas

14,3

„Mano aplinkos labai aktyvūs“, „kaime jaunimas aktyvus
fiziškai“, „mano draugų tarpe draugai yra aktyvūs“.

galimybių 13,4

„Bloga infrastruktūra, kuri neleidžia paversti sporto
malonumu“, „todėl, kad nėra galimybių kur būti
aktyviam“, „nėra didelių sąlygų kur sportuoti nėra sporto
klubo ar baseino“, „todėl kad yra kompiuteris,
kompiuteriniai žaidimai, nėra sporto klubo“.
„Sunkiai suderina laiką su studijomis arba darbu“, „dėl
didelio darbo užimtumo“, „dėl intensyvių mokslų, didelių
krūvių universitete, darbe“.

Darbo, mokslų krūvis

12,1
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Tingėjimas

11,1

„Tingi ir tiek“, „manau tingi“, „tingi judėti“.

Trūksta
valios,
noro, 10,6
žmonių,
kurie
skatintų
sportuoti
Laisvalaikį leidžia prie 9,4
televizoriaus

„Nes mūsų tai nedomina“, „trūksta ir iniciatorių (lyderių),
kurie labiau skatintų jaunus žmones sportuoti“, „trūksta
valios, noro“.
„Gal čia kaltas televizorius“, „jaunimas daug laiko
praleidžia prie televizoriaus“.

Laiko trūkumas

„Nes nėra tam laiko“, „todėl kad nebeturi laiko“.

9,3

Dauguma
naudojasi 5,3
transportu
Nėra ugdomas aktyvumas 4,7
šeimoje

„Nes daug laiko praleidžia už automobilio vairo“,
„jaunimas labiau mėgsta važinėti automobiliais“.
„Nes nuo mažens neugdomas fizinis aktyvumas“, „tai
daugiausia šeimos įtaka, tradicija“.

Lėšų trūkumas

4,2

„Finansinės galimybės neleidžia“, „neturi pinigų“, „gal
nėr tam perdaug lėšų“.

Netinkama mityba

4

„Netinkamai maitinasi“, „maitinimosi
„prastas maistas aptingina žmones“.

Šeima, buitis

3,8

„Šeima atima laiką“, „turi savų asmeninių problemų
(augina vaikus, prižiūri senus sergančius tėvus, senelius“.

Nežino / neatsakė

3,8

„Nežinau“, „ne tik jaunimas“, „čia reikėtų jų pačių
paklausti“.

Švietimo trūkumas

3,8

„Manau, kad nebuvo teisingai išaiškinta ir įrodyta, kodėl
reikia man sportuot“, „reikia žmones įpratinti ir aiškinti,
kad savo sveikata reikia rūpintis“.
„Alternatyvaus laisvalaikio pasiūla, ypač visas IT
sektorius“, „technologijos išstumia fizinį aktyvumą“.
„Randa kitokį užsiėmimą (alkoholio vartojimą)“, „rūko ir
geria“, „nes jie turi žalingų įpročių“.
„Kai kurie asmenys yra vienišiai ir jiems nepatinka
komandiniai žaidimai“, „tai priklauso nuo būdo“.
„Kompiuteriai, televizorius, automobiliai ir su tuo susijęs
gyvenimo būdas“, „toks gyvenimo būdas“.
„Sportas sporto klubuose brangiai kainuoja“, „galimybių
sportuoti tik už mokyklos, dažnai brangiose treniruotėse“,
„bet sporto klubuose brangu, ne visi turi pinigų tam“.
„Mokyklose
netinkamai
organizuojamos
fizinio
pamokos“, „fizinio lavinimo pamokos neefektyvios“.

Technologijos
aktyvumą
Žalingi įpročiai

išstumia 4,2
3,6

Charakterio savybės

3

Gyvenimo būdas

3

Sporto klubų brangumas

2,6

Buvo
netinkamai 2,5
organizuojamos
fizinio
lavinimo pamokos
Virtualus bendravimas
2,3
Nepopuliaru

1,9

Sveikatos problemos
1,7
Nemokamų veiklų trūkumas 1,3

problemos“,

„Automobiliai, telefonai,
kompiuteriai - visas
bendravimas negyvas“, „nėra palaikymo ir skatinimo iš
bendraamžių“.
„Nepopuliaru“, „nes technologijos yra aukščiau ir
įdomiau“.
„Dėl sveikatos problemų“, „neleidžia sveikata“.
„Nes nėra nemokamų veiklų“.
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Visuomenės abejingumas
Pirmenybę
linksmybėms

1,1

teikia 0,9

„Nes visuomenei ir valdžiai tas pats kas bus su mūsų
atžalomis“.
„Rūpi baliukai kokie ir viskas“, „linksmybės“.

Dėl amžiaus (jau per seni)

0,4

„Mano amžiaus jaunuoliai jau kuria šeimas, augina
vaikus...“, „daugeliui tokio amžiaus žmonių svarbiausia
užsitikrinti tinkamą aplinką, o ne sportuoti“.

Dėl oro užterštumo

0,2

„Oro užterštumas“.

1.11.2. Lyginimas pagal amžių
Šiame poskyryje yra pateikiami visų mitybos ir poilsio rodiklių lyginimai pagal
jaunimo amžiaus grupes.
Kūno masės indekso rodiklis. Stebimi kūno masės indekso skirtumai amžiaus
grupėse. Mažo kūno masės indekso jaunuolių didžiausia dalis 14-18 metų grupėje: 14-18 metų –
16,2 proc., 19-23 metų – 7,3 proc., 24-29 metų – 4,4 proc. Normalaus kūno masės indekso
jaunuolių daugiausia taip pat 14-18 metų grupėje: 14-18 metų – 72,6 proc., 19-23 metų – 68,4
proc., 24-29 metų – 57,3 proc. Tačiau viršsvorio dažniausiai 24-29 metų, o rečiausiai – 14-18
metų jaunuoliai: 14-18 metų – 11,2 proc., 19-23 metų – 24,3 proc., 24-29 metų – 38,3 proc.
Vadinasi, kuo vyresni jaunuoliai, tuo didesnis kūno masės indeksas. Nustatyti skirtumai
statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000.

Svorio mažinimo rodikliai. Stebimi skirtumai amžiaus grupėse, pagal svorio
mažinimo rodiklius (1.11.2.1. lentelė). Kūno svorį mažinančius maisto papildus reguliariai vartoja
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panaši dalis jaunuolių visose amžiaus grupėse, tačiau tų, kuriems yra tekę kartą vartoti, su
amžiumi daugėja: 14-18 metų – 1,7 proc., 19-23 metų – 2,1 proc., 24-29 metų – 3,2 proc. Tarp
nevartojančių, bet planuojančių vartoti, daugiausia yra 19-23 metų amžiaus grupės jaunuolių (4,6
proc.), šiek tiek mažiau 14-18 metų amžiaus grupės jaunuolių (skirtumas 1 proc.). Rečiausiai
vartoti papildus planuoja 24-29 metų amžiaus grupės jaunuoliai (4,2 proc.). Su amžiumi
nevartojančių ir neplanuojančių vartoti kūno svorį mažinančių maisto papildų mažėja: 14-18 metų
– 93,2 proc., 19-23 metų – 92,6 proc., 24-29 metų – 91,9 proc. Nesilaiko dietų ir neplanuoja jų
laikytis dažniausiai 19-23 metų jaunuoliai, taip pat jie rečiausiai planuoja laikytis dietų ir jų yra
mažiausiai tarp tų, kuriems kartą yra tekę laikytis dietos. Tačiau, šios grupės jaunuolių yra
daugiausia tarp reguliariai besilaikančių dietų. Dažniausiai planuoja laikytis dietų jauniausios
amžiaus grupės tiriamieji, jų taip pat daugiausia yra tarp tų, kuriems yra tekę kartą laikytis dietos.
Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000.
1.11.2.1. lentelė. Svorio mažinimo rodiklių lyginimas pagal amžiaus grupes (proc., N=23805)
Svorio mažinimo Amžius
Ne, ir
p
Ne, bet
Taip,
Taip,
X2
rodikliai
neplanuoju planuoju yra tekę reguliariai
(proc.)
(proc.)
kartą
(proc.)
(proc.)
Vartoti kūno svorį
14 - 18 m.
93,2
4,5
1,7
0,6
mažinančius maisto 19 - 23 m.
92,6
4,6
2,1
0,6 40,8 0,000
papildus
4,2
3,2
0,6
24 - 29 m.
91,9
Laikytis dietų,
14 - 18 m.
72,7
11,1
12,2
4
stengiantis mažinti 19 - 23 m.
76,4
9,7
10
3,9 32,2 0,000
svorį
24 - 29 m.
73,6
10,9
11,1
4,4
Gerų / teisingų / sveikų valgymo įpročių rodiklis. Stebimi skirtumai amžiaus
grupėse pagal gerų / teisingų / sveikų valgymo įpročių rodiklį (1.11.2.2. paveikslas). Daugumos
jaunuolių valgymo įpročiai yra vidutiniški, tačiau lyginant amžiaus grupes tarpusavyje stebima,
kad dažniausiai 19-23 metų amžiaus jaunuoliai pasižymi vidutiniškais valgymo įpročiais: 14-18
metų – 63,7 proc., 19-23 metų – 61,5 proc., 24-29 metų – 60 proc., šios amžiaus grupės jaunimas,
lyginant su kitomis amžiaus grupėmis, taip pat dažniausiai turi blogus valgymo įpročius: 14-18
metų – 3,3 proc., 19-23 metų – 3,8 proc., 24-29 metų – 3 proc. Vyriausios amžiaus grupės
jaunuoliai, lyginant su kitų amžiaus grupių jaunuoliais, dažniausiai pasižymi gerais valgymo
įpročiais: 14-18 metų – 37 proc., 19-23 metų – 35,2 proc., 24-29 metų – 32,4 proc. Taigi,
studentiško amžiaus (19-23 metų) jaunuolių valgymo įpročiai blogiausi. Nustatyti skirtumai
statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000.
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Miego rodiklis. Stebimi skirtumai vidutinišką miego trukmę per parą lyginant pagal
amžiaus grupes (1.11.2.3. paveikslas). Tyrimo rezultatai rodo, kad su amžiumi daugėja jaunuolių,
per parą vidutiniškai miegančių po 7-8 valandas. Vidutiniškai per parą 8 valandas miega 31 proc.
14-18 metų, 32,6 proc. 19-23 metų ir 33,2 proc. 24-29 metų jaunuolių. Po 9 valandas ir daugiau
dažniau miega jaunesni jaunuoliai, jie taip pat dažniau miega ir mažiau nei 6 valandas per parą:
14-18 metų – 6,4 proc., 19-13 metų – 6,2 proc., 24-29 metų – 4,7 proc. Nustatyti skirtumai
statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000.
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Fizinis aktyvumas: kiek kartų per savaitę sportuoja. Stebimi skirtumai
sportavimo kartus per savaitę lyginant pagal amžiaus grupes (1.11.2.4. paveikslas). Daugiau nei
vieną kartą per savaitę dažniau sportuoja jaunesnio amžiaus jaunuoliai, nei vyresni: 14-18 metų –
45,1 proc., 19-23 metų – 35,8 proc., 24-29 metų – 30,2 proc. Taip pat kuo jaunesni jaunuoliai, tuo
dažniau sportuoja keikvieną dieną: 14-18 metų – 17,6 proc., 19-23 metų – 11,4 proc., 24-29 metų
– 9,3 proc. Taip pat pastebima, kad su amžiumi daugėja jaunuolių, kurie nesportuoja nė karto per
savaitę: 14-18 metų – 18,3 proc., 19-23 metų – 31,5 proc., 24-29 metų – 40,6 proc. Taigi, fizinio
aktyvumo kartai per savaitę priklauso nuo amžiaus – kuo vyresni jaunuoliai, tuo jie sportuoja
rečiau. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000.

Fizinis aktyvumas: kiek vidutiniškai laiko vienu kartu sportuoja. Stebimi
skirtumai fizinio aktyvumo trukmę valandomis per dieną lyginant pagal amžiaus grupes (1.11.2.5.
paveikslas). Kuo vyresni jaunuoliai, tuo dažniau nesportuoja visai: 14-18 metų – 16,7 proc., 19-23
metų – 30,2 proc., 24-29 metų – 39,5 proc. Tačiau kuo jaunuoliai jaunesni, tuo jie sportuoja ilgiau.
Taigi, fizinio aktyvumo trukmė valandomis per dieną priklauso nuo jaunuolių amžiaus, kuo
jaunesni, tuo sportuoja ilgiau. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo
p=0,000.
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1.11.3. Lyginimas pagal lytį
Šiame poskyryje yra pateikiami mitybos ir poilsio rodiklių lyginimai pagal lytį.
Kūno masės indekso rodiklis. Stebimi kūno masės indekso skirtumai lyčių grupėse
(1.11.3.2. paveikslas). Moterų dažniau nei vyrų kūno masės rodiklis yra mažas (skirtumas 10,2
proc.) ir normalus (skirtumas 9 proc.), o vyrų dažniau nei moterų kūno masės indeksas yra per
didelis (skirtumas 21,3 proc.). Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo
p=0,000.
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Svorio mažinimo rodikliai. Stebimi skirtumai vyrų ir moterų grupėse pagal svorio
mažinimo rodiklius (1.11.3.1. lentelė). Moterys dažniau nei vyrai linkusios vartoti kūno svorį
mažinančius maisto papildus, nes jos planuoja pradėti vartoti papildus (skirtumas 3,7 proc.), joms
dažniau yra tekę kartą vartoti (skirtumas 2,5 proc.) ir jos dažniau vartoja reguliariai (skirtumas 0,3
proc.). Moterys dietų laikosi taip pat dažniau nei vyrai, nes jos dažniau planuoja dietų laikytis
(skirtumas 8,9 proc.), joms dažniau yra tekę kartą laikytis dietos (skirtumas 13,7 proc.), jos
dažniau reguliariai laikosi dietos (4,7 proc.). Vadinasi, moterys labiau linkusios naudotis svorį
mažinančiomis priemonėmis nei vyrai. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai patikimumo
lygmuo p=0,000.
1.11.3.1. lentelė. Svorio mažinimo rodiklių lyginimas pagal lytį (proc., N=23805)
Svorio
Lytis
Ne, ir
Ne, bet
Taip,
Taip,
X2
mažinimo
neplanuoju planuoju yra tekę reguliariai
rodikliai
(proc.)
(proc.)
kartą
(proc.)
(proc.)
Vartoti kūno
Vyras
95,6
2,8
1,1
0,5
svorį
366,9
mažinančius
maisto papildus Moteris
89
6,5
3,6
0,8
Laikytis dietų,
Vyras
87,9
6,2
4,3
1,7
2312,9
stengiantis
mažinti svorį
Moteris
60,5
15,1
18
6,4

p

0,000

0,000

Gerų / teisingų / sveikų valgymo įpročių rodiklis. Stebimi skirtumai gerų / teisingų
/ sveikų valgymo įpročių rodiklį lyginant pagal lytį (1.11.3.2. paveikslas). Moterų dažniau nei
vyrų valgymo įpročiai yra vidutiniški (skirtumas 6,4 proc.), o vyrų dažniau yra geri (skirtumas
11,1 proc.). Taigi, vyrų valgymo įpročiai yra geresni / teisingesni / sveikesni nei moterų. Nustatyti
skirtumai statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000.
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Miego rodiklis. Stebimi nedideli, tačiau statistiškai (p=0,003) reikšmingi vidutinės
miego trukmės per parą skirtumai lyčių grupėse (1.11.3.3. paveikslas). Moterys dažniau nei vyrai
vidutiniškai miega 8 valandas (skirtumas 0,4 proc.), 6 valandas (skirtumas 1,3 proc.), iki 6 valandų
(skirtumas 0,4 proc.) ir virš 9 valandų (skirtumas 0,1 proc.) per parą. Vyrai dažniau miega 7
valandas (skirtumas 1,2 proc.) ir 9 valandas (skirtumas 1,1 proc.) per parą.

Fizinis aktyvumas: kiek kartų per savaitę sportuoja. Stebimi fizinio aktyvumo
skirtumai lyčių grupėse (1.11.3.4. paveikslas). Vyrai savaitės eigoje sportuoja daugiau kartų nei
moterys, jie dažniau sportuoja daugiau nei vieną kartą per savaitę (skirtumas 9 proc.) ir kiekvieną
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dieną (skirtumas 9,5 proc.). Moterys dažniau sportuoja vieną kartą per savaitę (skirtumas 2,4
proc.) ir nesportuoja visai (skirtumas 16,1 proc.). Taigi, vyrai sportuoja dažniau nei moterys.
Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000.

Fizinis aktyvumas: kiek vidutiniškai laiko vienu kartu sportuoja. Stebimi fizinio
aktyvumo trukmės skirtumai lyčių grupėse (1.11.3.5. paveikslas). Moterys dažniau nei vyrai
nesportuoja visai (skirtumas 15,2 proc.), sportuoja 15-30 minučių (skirtumas 6,6 proc.) ir iki 15
minučių (skirtumas 3,6 proc.) per dieną. Vyrai dažniau nei moterys sportuoja 1,5 valandą ir
daugiau (skirtumas 10,8 proc.), iki 1,5 valandos (skirtumas 11,4 proc.), 30-60 minučių (skirtumas
3,2 proc.) per dieną. Taigi, vyrų fizinio aktyvumo trukmė valandomis per dieną yra didesnė nei
moterų. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000.
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1.11.4. Lyginimas pagal gyvenamąją vietovę
Šiame poskyryje yra pateikiami mitybos ir poilsio rodiklių lyginimai pagal
gyvenamąją vietovę.
Kūno masės indekso rodiklis. Stebimi kūno masės indekso skirtumai miesto ir
kaimo jaunuolių grupėse (1.11.4.1. paveikslas). Kaimo vietovėje gyvenančių jaunuolių kūno
masės indeksas dažniau yra normalus (skirtumas 0,7 proc.) ir per didelis (skirtumas 1 proc.), o
mieste gyvenančiųjų kūno masės indeksas dažniau yra per mažas (skirtumas 1,7 proc.). Nustatyti
skirtumai statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000.
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Svorio mažinimo rodikliai. Statistiškai reikšmingų skirtumų kaimo ir miesto
jaunuolių grupėse pagal svorio mažinimo rodiklius nensutatyta.
Gerų/teisingų/sveikų valgymo įpročių rodiklis. Statistiškai reikšmingų skirtumų
kaimo ir miesto jaunuolių grupėse pagal gerų / teisingų / sveikų valgymo įpročių rodiklį
nenustatyta.
Miego rodiklis. Stebimi vidutinės miego trukmės per parą skirtumai miesto ir kaimo
jaunuolių grupėse (1.11.4.2. paveikslas). Miesto jaunuoliai dažniau nei kaimo vidutiniškai miega 8
valandas (skirtumas 1,2 proc.), 7 valandas (skirtumas 0,7 proc.), 6 valandas (skirtumas 0,6 proc.)
per parą, o kaimo jaunuoliai dažniau miega daugiau nei 9 valandas (skirtumas 1,6 proc.), 9
valandas (skirtumas 0,5 proc.) ir mažiau nei 6 valandas (skirtumas 0,5 proc.) per parą. Nustatyti
skirtumai statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000.
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Fizinis aktyvumas: fizinio aktyvumo dažnumas per savaitę. Statistiškai
reikšmingų skirtumų kaimo ir miesto jaunuolių grupėse pagal fizinio aktyvumo dažnumo per
savaitę rodiklį nenustatyta.
Fizinis aktyvumas: kiek vidutiniškai laiko vienu kartu sportuoja. Stebimi fizinio
aktyvumo trukmės skirtumai miesto ir kaimo jaunuolių grupėse (1.11.4.3. paveikslas). Miesto
jaunuoliai dažniau nei kaimo nesportuoja visai (skirtumas 1,6 proc.), tačiau jie dažniau sportuoja
iki 1,5 valandos (skirtumas 1,6 proc.) ir virš 1,5 valandos (skirtumas 1,2 proc.) per dieną. Kaimo
jaunuoliai dažniau sportuoja 30-60 minučių (skirtumas 0,2 proc.), 15-30 minučių (skirtumas 2,7
proc.) ir iki 15 minučių (skirtumas 1,5 proc.) per dieną. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi,
kai patikimumo lygmuo p=0,000.
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1.12. Psichologinė ir fizinė savijauta
1.12.1. Bendras aprašymas
Šiame skyriuje aptariami psichologinę ir fizinę savijautą apibūdinantys rodikliai. Tai
yra fizinės ir psichinės savijautos rodikliai, subjektyvus sveikatos būklės vertinimas, savęs
vertinimo ir šeimos narių socialinio palaikymo rodikliai. Šeimos narių socialinio palaikymo
rodiklis prisideda jaunimo socialinės aplinkos, kurią sudaro šeima, draugai ir kaimynystė,
apibūdinančių socialinio tinklo plotį ir kokybę. Kiti socialinės aplinkos rodikliai yra aptarti
ankstesniuose skyriuose (1.5. Draugai ir 1.6. Kaimynystė).
Fizinės savijautos rodiklis – tai suminis rodiklis, kurį sudaro 4 indikatoriai apie
patiriamus galvos, pilvo, nugaros skausmus ar fizinius nusiskundimus. Kiekvienas indikatorius
matuojamas 4 rangų skale, tiriamųjų prašoma nurodyti, kaip dažnai per pastarąjį mėnesį jiems
skaudėjo arba teko vartoti vaistus. Fizinės sveikatos rodiklio reikšmės kinta nuo 4 iki 16. Kur 4
reiškia blogą / silpną, o 16 – gerą fizinę sveikatą, vadinasi, kuo didesnė rodiklio reikšmė tuo
geresnė fizinė sveikata. Rodiklio reikšmes galima suskirstyti į tokias grupes: bloga (nuo 4 iki 7),
vidutiniška (nuo 8 iki 12), gera (nuo 13 iki 16) fizinė sveikata (1.12.1.1. paveikslas).

Tyrimo duomenų pasiskirstymas pagal fizinės savijautos rodiklį rodo, kad daugiau
nei pusės jaunuolių (59,4 proc.) fizinė savijauta yra gera, šiek tiek daugiau nei trečdalio (35,2
proc.) – vidutiniška, o 3,7 proc. jaunuolių fizinė savijauta yra bloga.
Psichinės savijautos rodiklis – tai suminis rodiklis, matuojamas 8 indikatoriais apie
įvairius emocinius, psichologinius išgyvenimus. Kiekvienas indikatorius matuojamas 4 rangų
skale, tiriamųjų prašoma nurodyti, kaip dažnai per pastarąjį mėnesį juos kankino nerimas, nemiga,
liūdesys ir pan. išgyvenimai. Psichinės savijautos rodiklio reikšmės kinta nuo 8 iki 32. Kur 8
reiškia blogą / silpną, o 24 – gerą psichinę sveikatą, vadinasi, kuo didesnė rodiklio reikšmė, tuo
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geresnė psichinė sveikata. Rodiklio reikšmes galima suskirstyti į tokias grupes: bloga (nuo 8 iki
16), vidutiniška (nuo 17 iki 24), gera (nuo 25 iki 32) psichinė savijauta (1.12.1.2. paveikslas).

Jaunuolių pasiskirstymas pagal psichinės savijautos rodiklį rodo, kad 49,1 proc.
jaunuolių psichinė savijauta yra gera, 39,7 proc. – vidutiniška, o 8,3 proc. – bloga.
Jaunimo psichologinės savijautos gerinimo būdai. Kokybinio tyrimo metu 14-18
ir 19-29 metų jaunuolių buvo prašoma pasakyti, ką reikėtų padaryti, kad jų amžiaus jaunuoliai
psichologiškai gerai jaustųsi (1.5.1.1. ir 1.5.1.2. lentelės).
1.12.1.1. lentelė. 14-18 metų jaunuolių nuomonė, kaip pagerinti jaunimo psichologinę
savijautą (N=600)
Psichologinės
savijautos gerinimo Proc.
Pavyzdžiai
būdai
Bendravimas
15,7
„Skatinti
bendravimą
su
bendraamžiais“,
„skatinti
bendravimą“, „su jais kuo daugiau bendrauti“.
Patyčių mažinimas
13,2
„Daryti akcijas prieš patyčias“, „nesityčioti, nesijuokti“,
„mažint patyčias“.
Specialistų pagalba
11,3
„Mokykloje pasikalbėti su socialine pedagoge“, „pasikalbėti
su psichologu“, „psichologų konsultacijos“.
Nežino
9,4
„Nežinau“
Didinti įvairias veiklas 9,4
„Reikia daugiau užsiėmimų“, „rengti daugiau įdomesnės
veiklos“, „didinti fizinę veiklą“.
Draugiška aplinka
8,3
„Aplinkoje turi būti geranoriškumo dvasia“, „sudaryti jaukią
aplinką“, „sukurti šiltą, malonią aplinką“.
Pasitikėjimo
savimi 7,8
„Reikia pasitikėti savimi“, „labiau priversti pasitikėti savimi“,
didinimas
„iš pat vaikystės reikia ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis“.
Švietimo renginiai
7,4
„Paskaitos, filmai, tam tikros šventės, pvz. tolerancijos diena“.
Palaikymas
5,8
„Palaikyti juos, skatinti“, „palaikyti juos morališkai“,
„daugiau skatinti ir palaikyti moksleivius“.
Supratingumas
5,5
„Atsižvelgti į norus“, „nereikalauti iš jų daugiau nei jie gali“,
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Padėti
sprendžiant 4,3
problemas
Mažinti
stresą 3,8
mokykloje
Patys turi susitvarkyti
3,8
Dėmesys
jaunimo 3
problemų sprendimui
Bendravimas šeimoje
2,8
Išklausyti
Saviraiška
Bendravimas
draugais
Gerai jaučiasi
Keisti požiūrį

2,8
2,8
su 2,6
2,5
1,5

Pozityvaus
požiūrio
skatinimas
Mokytojų pavyzdys
Susirasti draugų
Saugumas
Ateities vizija

1,5
1,5
1,3
1,3

Sveika gyvensena

1,3

Pramogos
Informacijos kontrolė

1,1
0,9

Motyvacijos didinimas
Pripažinimas
Gerai mokytųsi

0,8
0,8
0,4

1.12.1.1. lentelė. 19-29
savijautą (N=600)
Psichologinės
savijautos gerinimo
būdai
Bendravimas, pokalbiai
su jaunimu
Socialinės garantijos

1,5

„suprasti“.
„Padėti jiems protauti“, „padėti spręsti problemas“.
„Neužkrauti jų“, „kad mažiau gąsdintų egzaminais“, „užduoti
mažiau namų darbų“.
„Turi patys su savimi susitvarkyti“, „nieko, manau tai praeis
savaime“.
„Daugiau jiems skirti dėmesio“, „dėmesio problemų
sprendimui“.
„Skatinti tėvų ir vaikų bendravimą“, „daugiau bendrauti su
šeima“.
„Išklausyti kiekvieno nuomonę“, „išklausyti jų problemas“.
„Sukurti konstruktyvią aplinką save realizuoti“, „leisti save
realizuoti“.
„Reikia draugų, su kuriais galėtų kalbėtis apie problemas“.
„Jie ir taip gerai jaučiasi“, „manau jie gerai jaučiasi“.
„Visuomenės požiūrį keisti“, „keisti požiūrį į save ir į
aplinką“.
„Nuteikti optimistiškai“, „nuteikti teigiamai“.
„Mokytojai turi rodyt pavyzdį“, „rodyt gerą pavyzdį“.
„Susirasti draugų“, „įgyti draugų“.
„Įtikinti, kad yra saugomi“, „užtikrinti saugumą“.
„Supažindinti su specialybėmis, užsiėmimais“, „tikėti
ateitimi“.
„Sveikai maitintųsi, gerai išsimiegotų“, „praleisti daugiau
laiko gryname ore, sveikai maitintis“.
„Dalyvauti renginiuose“, „daugiau vežti į ekskursijas“.
„Nelaikyti per televiziją autoritetais rodomų žvaigždžių“,
„mažiau dėmesio kreipti į visas reklamas“.
„Reikia motyvuoti“, „motyvuot ir paskatint visada“.
„Pripažinimas iš draugų“, „kad būtų pripažinti“.
„Atsižvelgtų į ateitį, daugiau dėmesio skirtų mokymuisi“.

metų jaunuolių nuomonė, kaip pagerinti jaunimo psichologinę

Proc.

Pavyzdžiai

11,9

„Daugiau susitikimų ir bendravimo“, „bendrauti su jais“,
„kalbėtis“.
„Geresnių socialinių sąlygų“, „užtikrinti jiems kuo geresnes
gyvenimo sąlygas“.
„Sportuoti daugiau reikia“, „užimtumo sukūrimas“, „didinti
užimtumą“.
„Reikia darbo vietų“, „sudaryti kuo palankesnes sąlygas jiems

10,6

Laisvalaikio užimtumo 10,4
didinimas
Darbas
7,9
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Tolerancija

7,7

Aplinkinių palaikymas

7,7

Psichologinės
konsultacijos
Neatsakė
Saugumas

7,4
7,2
6,9

Auklėjimas šeimoje

6

Švietimo
sistemos 5,3
keitimas
Savirealizacija
5,1
Nežino
Savivertė
Didesnės galimybės

5,1
4,9
4,9

Dėmesys
Visuomenės pokyčiai

4,7
4,2

Jaučiasi gerai
Pagalba
Pozityvumas

3,2
3,2
3

Asmeninis reikalas

2,5

Kontroliuoti
reklamas
Jausmas,
kad
reikalingas
Pilnavertiškumas,
įvertinimas

TV, 2,1
esi 1,3
0,4

dirbti“.
„Nesityčioti“, „skaitytis su jų nuomone“, „sukurti tolerantišką
aplinką“.
„Kad tokie žmonės sulauktų didesnio paskatinimo“, „juos
palaikyti“.
„Kad koks psichologas su visais kartą per mėnesį pakalbėtų“,
„nemokamų psichologo konsultacijų“.
„Daug visokių veiksnių“, „daug“.
„Kad jaunimas jaustųsi saugesnis dėl ateities“, „užtikrinti dėl
ateities, dėl to, ką darai“, „saugi atmosfera“.
„Kuo daugiau šeimoje kalbėtis, užsiimti bendra veikla“, „tėvų
ir vaikų tarpusavio bendravimas“.
„Keisti egzaminų sistemą“, „supaprastinti švietimo sistemą ir
reikalavimus mokykloje“.
„Leisti jiems save realizuoti“, „sudaryti galimybes
savirealizacijai“, „realizuot save“.
„Nežinau“.
„Kelti savivertę“, „lavinti savigarbą, pasitikėjimą savimi“.
„Didesnių įsidarbinimo galimybių kūrimas“, „teikti paskolas
palankesnėmis sąlygomis“.
„Atkreipti į juos dėmesį“, „domėtis jaunuolių veikla“.
„Skatinti visuomenę plačiau žiūrėti į aplinkinius“,
„neformuoti įvairių standartų“, „pakeist valdžios ir
visuomenės požiūrį“.
„Kad gerai jaučiamės“.
„Padėti jiems“, „padėti suaktyvėti“, „padėti atsistoti ant kojų“.
„Daugiau optimizmo“, „mažiau negatyvo aplinkui“, „ugdyti
optimizmą“.
„Čia jau asmeninis reikalas“, „kiekvienas žiūri kaip jam
geriau“.
„Uždrausti seksualumo kultą propaguojančias reklamas“,
„daugiau teigiamų žinių žiniasklaidoje“, „TV reiktų nustot
žiūrėt“.
„Jaustis reikalingu“, „reikalingumo jausmo ieškojimas“.
„Jaunimas nori
vertinamiems“.

jaustis

pilnaverčiai

žmonės“,

„būti

Sveikatos būklės subjektyvus rodiklis – tai subjektyvus sveikatos būklės
vertinimas, matuojamas 4 rangų skale, kuri kinta nuo „jaučiatės labai gerai, su sveikata problemų
neturite“ iki „turite negalią“ (1.12.1.3. paveikslas).
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Subjektyviai 46 proc. jaunuolių savo sveikatos būklę vertina labai gerai, jie mano /
jaučia, kad su sveikata problemų neturi, 36,7 proc. jaunuolių nurodo turintys trumpalaikių
sveikatos sutrikimų, 12,6 proc. – turintys pasikartojančių sveikatos sutrikimų ir 1,1 proc. jaunuolių
turi negalią.
Savęs vertinimo rodiklis – tai suminis rodiklis, matuojamas 10 indikatorių,
išreiškiančių tiriamųjų suvokimus apie save, savo vertę, pasitenkinimą savimi ir pan. Kiekvienas
indikatorius vertinamas keturių rangų skale, tiriamųjų prašoma nurodyti, ar jie sutinka su juos
apibūdinančiais teiginiais. Savęs vertinimo rodiklio reikšmės kinta nuo 10 iki 40, kur 10 reiškia
žemą, o 40 – aukštą savivertę, vadinasi, kuo didesnė rodiklio reikšmė tuo aukštesnė savivertė.
Rodiklio reikšmes galima suskirstyti į tokias grupes: žemo (nuo 10 iki 20), vidutinio (nuo 21 iki
30), aukšto (nuo 31 iki 40) savęs vertinimo (1.12.1.4. paveikslas).
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Tyrimo duomenys rodo (1.12.1.4. paveikslas), kad dauguma jaunuolių (80,8 proc.)
save vertina vidutiniškai, daugiau nei trečdalis (4,6 proc.) turi aukštą savivertę, o 13,1 proc.
jaunuolių savivertė yra žema.
Žemos savivertės priežastys. Kokybinio tyrimo metu 14-18 ir 19-29 metų jaunuolių
buvo klausiama, kodėl, jų nuomone, kitų jų amžiaus jaunuolių yra prastas požiūris į save
(1.12.1.1. ir 1.12.1.2. lentelės).
1.12.1.3. lentelė. 14-18 metų jaunuolių nuomonė apie jaunimo žemos savivertės priežastis
(N=600)
Žemos savivertės priežastys
Proc.
Pavyzdžiai
Nepasitikėjimas savimi

34,2

Patirtos patyčios, kritika

20,4

Nežino
Kompleksai dėl išvaizdos
Tėvų meilės ir pagyrimų stoka

12,3
9,3
8,3

Lyginimasis
kuriamais
žvaigždėmis

su žiniasklaidos 8,5
idealais,

Teigiamas požiūris į save

6,8

Neigiamas aplinkinių požiūris, 6,4
vertinimai
Draugų neigiamas požiūris

5,5

Žmonės nevertina jaunuolių, 5,1
nes jie irgi nėra vertinami
Neturi tvirtos savo nuomonės, 5,1
todėl yra priklausomi nuo
išorinio vertinimo
Jaučia,
kad
neatitinka 4,7
visuomenės sukurtų standartų,
idealų
Palaikymo,
supratimo 4,5
trūkumas

„Didelis nepasitikėjimas“, „trūksta pasitikėjimo
savimi“.
„Dažniausiai išsivysto dėl patyčių“, „aplinka mėgsta
neadekvačią kritiką“, „dėl dažnų bendraamžių
patyčių“.
„Nežinau“, „net neįsivaizduoju“.
„Dėl išvaizdos“, „išvaizdos ar lėto mastymo“.
„Nes jų vaikystėje tėvai nevertino“, „tėvai taip
augina“, „gal jų nemyli tėvai“.
„Dėl per didelio žvaigždžių ir įžymybių išaukštinimo“,
„įvairiuose filmuose rodomi tobuli žmonės verčia tave
manyti, kad esi nevykėlis“, „dėl žiniasklaidos kuriamų
kultų“, „interneto įtaka“, „nes per spaudą, televiziją
mato „idealių“ žmonių“.
„Požiūris į mane nėra prastas“, „mano požiūris i save
normalus“.
„Aplinkiniai parodo, kad jis prastesnis“, „jei kitų
požiūris neigiamas, tai ir jaunuolis į save žiūri
neigiamai“, „juos smerkia aplinkiniai net mokytojai“.
„Dėl prastų draugų“, „draugų įtaka“, „juos nuvertina
draugai“.
„Žmonės jį nuvertina“, „nes jie yra nuvertinami“, „nes
jie nėra tinkamai įvertinami kitų“.
„Per silpni, kad atsilaikytų ir nepradėtų iš tikrųjų taip
galvoti“, „todėl, kad jie per daug dėmesio kreipia i kitų
nuomonę“, „vaikams kurie neturi tvirtos nuomonės,
požiūrio į save tai daug kainuoja“.
„Žmonės, kurie nepatenka į to stereotipinio grožio
rėmą, pajunta savyje labai daug kompleksų“, „jie
jaučia visuomenės normų spaudimą“.
„Turbūt jie nesulaukia palaikymo iš kitų“, „tikriausiai
dėl to, kad kartais neturi artimų žmonių, kurie juos
palaikytų“, „o jei dar nėra palaikymo iš kitų, tai
požiūris į save ir prastėja“.
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Patirtos
nesėkmės
nusivylimai

ir 4,5

Mažos pajamos

0,6
0,6

„Nes galbūt kažkada jie kažkur savimi nusivylė,
kažkur jam nepasisekė“, „sunku jiems padarius klaidą
ar patyrus nelaimę sukaupti jėgas ir judėti pirmyn“.
„Gal trūksta pinigų“, „galbūt nuo jų materialinės
šeimos padėties“.
„Jie dar neranda srities, kur galėtų save realizuoti“,
„jie tingi mokytis, dalyvauti renginiuose, kažką gero
veikti“, „nes jie neužsiima veikla, nesistengia įsilieti i
veiklas, nėra aktyvūs“.
„Neturi su kuo pasitarti ir nėra kas paaiškintų
iškilusias problemas“.
„Tiesiog
nėra
pagyrūnai“,
„uždarumas,
emocionalumas“, „nuo žmogaus priklauso“, „tokia esu
ir nieko nepakeisi“.
„Labai jaučiasi pesimizmas visame kame, ypač
Lietuvos
atžvilgiu“,
„pesimistiškumą
sukuria
gyvenimo aplinka“.
„Jaučiasi nesaugiai mokykloje“, „bijo kitų žmonių
jaučiasi nesaugūs, trapūs“.
„Dėl buities sąlygų“, „savęs nuvertinimas dėl (pvz.)
girtaujančio tėvo ir pan.“.
„Jiems trūksta dėmesio ir jie tikisi komplimentų“.
„Bijo būti pačiais savimi“, „gėdinasi pasakyti, kad jie
yra kažkuo geri, nes sulaukia patyčių“.
„Netolerantiško elgesio pasekmės“.
„Per didelio pamokų, namų darbų skaičiaus“, „nuo
pervargimo mokykloje“.
„Nes jie išgyvena vidutiniojo amžiaus krizę“, „nes jie
paaugliai“.
„Išsiskiria iš kitų“.
„Patiria smurtą“, „patyrė smurtą“.
„Gal kad jei jaučiasi vieniši, niekam nereikalingi, visų
pamiršti“.
„Nes jie neprisižiūri savęs geria, rūko“.
„Jei blogai mokosi nusivilia savimi“.

0,4
0,2
0,2

„Nes jie valgo čipsus“, „nuo nesveikos mitybos“.
„Gyvena nuolatinėje įtampoje, baimėje“.
„Gal lytiškai neaktyvūs“.

3,8

Nėra aktyvūs, nesireiškia, todėl 3,4
nesulaukia
aplinkinių
įvertinimo ir pripažinimo
Neturi su kuo pasitarti

3

Charakterio savybės

2,8

Visuomenėje
vyraujančios 2,6
pesimistinės nuotaikos
Nesijaučia saugūs

2,6

Nepalankios šeimos aplinkybės 2,5
Dėmesio trūkumas
Bijo išsiskirti iš kitų

1,9
1,5

Tolerancijos trūkumas
Dėl didelio krūvio

1,3
1,3

Paauglystėje
išgyvenamos
krizės
Nes yra kitokie
Patirto smurto įtaka
Jaučiasi vieniši

1,1

Žalingų įpročių įtaka
Dėl
prastų
mokymosi
pasiekimų
Prastai maitinasi
Patiria stresą
Dėl lytinio neaktyvumo

0,9
0,8
0,8

1.12.1.4. lentelė. 19-29 metų jaunuolių nuomonė apie jaunimo žemos savivertės priežastis
(N=600)
Žemos savivertės priežastys
Proc.
Pavyzdžiai
Nepasitikėjimas savimi

29,1

„Maža savivertė“, „trūksta pasitikėjimo savimi“,
„neturi savivertės“.
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Jaunimo teigiamas požiūris į 12,6
save
Ugdymo šeimoje rezultatas
10,2

„Nemanau, kad prastas“, „nesutinku su klausimu - kai
kurių net per geras požiūris i save“.
„Dėl tėvų auklėjimo klaidų“, „kai kurie yra įgiję
kompleksus šeimoje“.

Visuomenės
neišsiskirti iš kitų

„Visuomenės įtaka“, „lietuviška visuomenė neskatina
individo. Atvirkščiai, skatina neišsiskirti iš minios,
būti pilka pele“.
„Nežinau, už kitus negaliu sakyti“, „nežinau“.
„Dėl visuomenėje nusistovėjusių iškreiptų standartų,
stereotipų“, „dėl sukurtų stereotipų“.
„Mažai uždirbamų pinigų“, „nėra pinigų“, „finansinės
problemos ir pinigų trūkumas išskiria tave“.
„Taigi jauni žmonės dažnai nebetiki savimi dėl
patiriamų sunkumų“, „nesėkmės akademinėje srityje,
meilėje“.
„Kiti buvo žeminami mokyklose“, „lemia patyčios
mokykloje dėl nesėkmių tam tikrose srityse“, „nuo
mažens yra traumuojami bendraamžių“.
„Dėl draugų požiūrio i tave“, „tai sukelia aplinkinių
spaudimas“, „tai priklauso nuo juos supančios
aplinkos“.
„Palaikymo trūkumas“, „sunkiai atsitiesia jei negauna
pagalbos iš šalies“, „iš aplinkinių nejaučia paramos“.
„Savirealizacijos
stoka“,
„nepilnavertiškumas
atsiranda neturint galimybės kur savęs realizuoti“.
„Nes jie nėra įvertinami“, „nebejaučiam pagarbos
vienas kitam, daug užgauliojimų“.

lūkesčiai 10

Nežino / neatsakė
9,8
Neatitinka visuomenės sukurtų 8,1
standartų
Mažos pajamos
7,4
Sunkumai, nesėkmės

7,4

Patirtos patyčios mokykloje

6

Aplinkinių požiūris

5,7

Palaikymo,
supratimo 5,3
trūkumas
Savirealizacijos
galimybių 4,9
stoka
Kitų neįvertinimas, pagarbos 4,7
trūkumas
Kompleksai dėl išvaizdos

4,5

Neturi darbo

3,8

Žiniasklaidos įtaka

3,6

Prastos gyvenimo sąlygos

3,6

Lyginimasis su kitais, kitų 3,4
išaukštinimas
Charakterio savybės

3,4

„Gal dėl išvaizdos, šiais laikais visiems rūpi išvaizda“,
„šiais laikais labai akcentuojamas fizinis žmogaus
grožis“.
„Jie negali susirasti darbo“, „nedarbas“.
„Veikia vartotojiška visuomenė, televizija, radijas“,
„dėl reklamos ir medijos įtakos jų brandai“.
„Kad prastai gyvena, tai ir ne koks požiūris i save“.
„Nes jie mato tik kitus“, „todėl, kad norima būti
kažkuo ypatingu, tobulu, o savyje jaunas žmogus
visada randa trūkumų“.
„Dėl asmeninių charakterio savybių“, „silpnas
charakteris“.

Socialinės,
ekonominės, 3,2
politinės sąlygos

„Lietuvos politines realijos iš dalies patvirtina“,
„todėl, kad tokiais padaro sistema“.

Aplinkinių netolerancija

„Netolerancija vargingai gyvenantiems žmonėms“.

3

Rūpestis dėl ateities, neturi 2,8
tikslų

„Neužtikrinti dėl savo ateities“, „nežino, ką nori
gyvenime veikti“, „dėl nesaugumo jausmo dėl savo
ateities, nežinomybė kas bus rytoj“.
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Greitas
įtampa

gyvenimo

tempas, 2,1

Priklausomi nuo tėvų, nes yra 1,9
jų išlaikomi
Trūksta išsilavinimo

1,9

Trūksta bendravimo ir įgūdžių 1,7
bendrauti
Neturi savo nuomonės
1,3
Senų įpročių, tradicijų įtaka

1,1

Materialistinės vertybės
Išgyvena depresiją

0,8
0,4

„Dėl didelės įtampos“, „greitas gyvenimo tempas
užgožia bendravimą šeimoje, o tai įtakoja prastą savęs
vertinimą“.
„Priklausomas nuo tėvų ar globėjų, todėl ir jaučiasi
blogai“, „nes nieko neturiu, esu priklausomas nuo
tėvų“.
„Kurie neturi išsilavinimo“, „gal neišprusimas,
neapsiskaitymas“.
„Tiesiog trūksta bendravimo su kitais asmenimis“,
„bendravimo įgūdžių trūkumas“.
„Labiau sprendžia iš to, ką kiti mano apie juos ir tuo
vadovaujasi“.
„Seni įpročiai tradicijos“, „įprasta manyti, kad
Lietuvoje žmogus yra nieko vertas“.
„Kad per daug išvystytos materialinės vertybės“.
„Ima depresija“, „juos apėmusi apatija, depresija“.

Patarimai bendraamžiams, ką jie turėtų daryti, kad savivertė būtų didesnė. Taip
pat abiejų amžiaus grupių jaunuolių buvo klausiama, ką jie savo amžiaus jaunuoliams galėtų
patarti, kad pastarųjų požiūris į save pasikeistų (1.12.1.5. ir 1.12.1.6. lentelės).
1.12.1.5. lentelė. 14-18 metų jaunuolių patarimai kitiems jų amžiaus jaunuoliams, kad
keistųsi pastarųjų požiūris į save (N=600)
Pavyzdžiai
Patarimai bendraamžiams, Proc.
kad keistųsi jų požiūris į save
Pasitikėti savimi
20,4
„Tiesiog pasitikėti savimi“.
Mylėti ir priimti save su 18,9
„Nebijoti pripažinti savo trūkumų“, „mylėti save“,
trūkumais
„mylėti save tokius kokie esam“
Nekreipti dėmesio į aplinkinių 15,3
„Nekreipti dėmesio į aplinkinius“, „neklausyt ką sako
nuomonę
kiti“.
Būti aktyviam, plėsti akiratį
14,3
„Patirti naujovių“, „plėsti savo akiratį“, „kad būtų
aktyvesni“.
Daugiau bendrauti su įvairiais 12,1
„Daugiau bendrauti“, „labiau bendrauti su kuo
žmonėmis
įvairesniais žmonėmis“.
Daugiau šypsotis
7,4
„Daugiau šypsotis“, „būti optimistiškesniems“,
„pažiūrėt į veidrodį ir nusišypsot“.
Nežino
7,2
„Nežinau“.
Būti savimi, turėti savo 7,2
„Laisvai reikšti savo mintis, plaukti prieš srovę“, „būti
nuomonę
savimi“.
Ieškoti
saviraiškos, 5,5
„Kad išreikštų save“, „daugiau realizuoti save“,
savirealizacijos būdų
„bandyti save realizuoti visose gyvenimo srityse“.
Užsiimti saviugda, dirbti su 5,3
„Skaityti psichologines knygas“, „užsiimti saviugda“,
savimi
„ieškoti“.
Būti drąsiam, kovoti už save
5,1
„Įveikti baimes“, „padrąsinti save“, „drąsiai viską
daryti“.
Nieko
3,7
„Nieko“.
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Susirasti draugų, bendraminčių

3,4

„Susirasti bendraminčių“, „bendrauti rasti tinkamus
draugus“, „ieškoti jaunuolių su panašiais pomėgiais“.

Keisti požiūrį
Daugiau mokytis, dirbti

3
2,6

„Pasikeisti“, „pakeisti požiūrį į save“.
„Daugiau mokytis ir dirbti“, „siekti mokslo“, „stengtis
mokytis dėl savęs“.
„Siekti tikslų“, „turėti tikslų“.
„Nenuvertinti savęs“.
„Mėgautis kiekviena diena“.
„Kreiptis į tam tikrus asmenis, kurie galėtų padėti tam
tikroj situacijoj“.
„Stengčiaus palaikyti“, „susirasti draugų, kurie
palaikytų“.

Siekti tikslų
Gerbti save
Džiaugtis mažais dalykais
Kreiptis
pagalbos
suaugusiuosius
Svarbus palaikymas

2,5
1,9
1,7
į 1,7
1,7

Keisti vertybes
Tai asmeninis reikalas
Kreiptis į specialistus

1,7
1,5
1,5

Atsikratyti žalingų įpročių

1,3

Galvoti realiai, kelti realius
tikslus
Stengtis
Nebijoti išsiskirti iš minios
Gyventi sau

1,7
0,8
0,8
0,6

„Labiau vertint vidinį grožį, o ne išorę“.
„Kiekvienas sprendžiame asmeniškai“.
„Kreiptis į psichologus“, „kreiptis į socialinę
pedagogę“.
„Mesti rūkyt“, „mesti žalingus įpročius“, „mesti rūkyt,
gert“.
„Galvoti realiai, nešokti aukščiau bambos“, „gyventi
realiame pasaulyje“, „save vertinti realiai“.
„Labiau stengtis“.
„Nebijoti būti kitokiems“.
„Gyventi tik sau“, „užsiimti sau patinkančia veikla“,
„tapti patiems sau įdomiems“.

1.12.1.6. lentelė. 19-29 metų jaunuolių patarimai kitiems jų amžiaus jaunuoliams, kad
keistųsi pastarųjų požiūris į save (N=600)
Patarimai bendraamžiams, Proc.
Pavyzdžiai
kad keistųsi jų požiūris į
save
Pasitikėti savimi
18,3
„Daugiau savimi pasitikėti“, „pasitikėti savo jėgomis“,
„pasitikėti savimi ir savo galimybėmis, tik ne per
daug“.
Dirbti su savimi, savo požiūriu 11,7
„Dirbti su savimi stiprinant stipriąsias savo vietas,
į save
susigyvent su trūkumais“, „tobulinti save“, „daugiau
laiko sau“, „imt ir pakeist tą požiūrį“, „keiskit požiūrį į
save“.
Mylėti, priimti ir vertinti save 10,9
„Išmokti mylėt save“, „mylėti save“, „jei mylėsi pats
save, tai ir kiti mylės“, „vertinti save“, „negalvoti, jog
esate nevykėlis“.
Užsiimti papildoma veikla
9,2
„Ieškoti turiningo užimtumo“, „užsiimti kokia
papildoma veikla“.
Daugiau
optimizmo
ir 8,9
„Daugiau skaityti pozityvios filosofijos knygų“,
pozityvaus nusiteikimo
„optimizmo“, „nuteikti pozityviai“.
Nekreipti dėmesio į kitų 7,2
„Mažiau kreipti dėmesį į kitus“, „nekreipti dėmesio ką
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nuomonę
Užsiimti
prasmingomis
veiklomis,
padedančiomis
atskleisti savo galimybes
Daugiau bendrauti
Nežino
Ieškoti
įsidarbinimo
galimybių, emigruoti
Daugiau
laiko
pomėgiams
Siekti savo tikslų

6,4
5,8
5,1
4,9

skirti 4,5
3,9

Nebijoti būti savimi
Ieškoti bendraminčių
Neatsakė
Ieškoti profesionalios pagalbos
Džiaugtis gyvenimu
Tikėti savimi

3
2,8
2,8
2,6
2,5
2,3

Dirbti
Gerbti kitus
Gerbti save
Mylėti artimus
Nebijoti išsiskirti iš minios
Nebijoti klysti
Nieko

2,3
1,9
1,7
1,7
1,5
1,5
1,5

Vertybės
Kovoti už save

1,3
1,3

Sręsti problemas
Motyvacija
Atsirinkti info sklaidą
Individualu

1,3
1,1
0,9
0,9

Visuomenės požiūris

0,8

Palaikymas
Klausyti širdies

0,6
0,6

sako aplinkiniai“.
„Ieškoti veiklų, kuriose jaustųsi reikalingi ir naudingi“,
„atskleisti visas savo galimybes“.
„Bendrauti daugiau“.
„Sunku pasakyti“.
„Ieškoti įsidarbinimo galimybių ne tik kaime, bet
mieste ir užsienyje“, „emigruoti“, „jeigu negali
visaverčiais jaustis Lietuvoje, vykti į užsienį“, „kad
važiuotų iš Lietuvos“.
„Aktyviai dalyvauti mėgstamoje veikloje“, „daugiau
laiko skirti savo pomėgiams“.
„Siekti savo užsibrėžtų tikslų“, „nusistatyti tikslus ir
atkakliai jų siekti“.
„Nebijoti ir visur būti savimi“, „būti savimi“.
„Burti į bendraminčių kompaniją“.
„Neatsakyta“.
„Kreiptis į psichologą“.
„Mėgautis gyvenimu“, „nepraleidinėti progų“.
„Tiesiog visada turėti planą B, o kai ir jis nesiseka,
pereiti prie gyvenimo plano C“.
„Daugiau dirbti“.
„Gerbti kitus“.
„Gerbti save“, „labiau save gerbti“.
„Mylėt savo artimą“, „mylėt kitus“.
„Nebijoti būti „baltomis varnomis“.
„Nebijoti klysti ir iš to pasimokyti“.
„Nieko čia nepatarsi, gyvenimas viską sustato į savo
vietas“.
„Nuo mažens ugdyti, skiepyti tikrąsias vertybes“.
„Mokėti kovoti už save, savo šeimą“, „pradėti kovoti
už save“.
„Spręsti problemas su specialistais“.
„Motyvuoti save“.
„Atidžiai filtruoti informacijos kanalus“.
„Kiekvienas turime trūkumų, bet juos sprendžiame
patys“, „su kiekvienu kalbėtis individualiai“.
„Keisti požiūrį į jaunimą“, „pasikeisti valstybės
požiūris į šeimą ir joje augančius vaikus“.
„Palaikymas“, „valdžia turėtų palaikyti“.
„Klausyti savo vidinio balso“.

Šeimos narių socialinio palaikymo rodiklis – tai suminis rodiklis, matuojamas 7
indikatoriais apie tam tikras palaikymą išreiškiančias patirtis iš šeimos narių, kurie rodo, kad
tiriamasis gyvena jį palaikančioje, pripažįstančioje, mylinčioje ir vertinančioje namų aplinkoje.
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Kiekvienas indikatorius vertinamas trijų rangų skale, tiriamieji prašomi nurodyti, kaip dažnai per
paskutines 30 dienų jų šeimos nariai (globos namų darbuotojai) išvardytais būdais išreiškė
palaikymą. Suminio socialinio palaikymo šeimoje rodiklio reikšmės kinta nuo 7 iki 21: 7 reiškia
socialinio palaikymo šeimoje trūkumą, o 21 reiškia stipriai išreikštą socialinį palaikymą šeimoje,
vadinasi, kuo didesnė rodiklio reikšmė, tuo daugiau socialinio palaikymo tiriamieji sulaukia iš
šeimos narių. Rodiklio reikšmes galima suskirstyti į tokias grupes: žemas ir labai žemas (nuo 7 iki
12), vidutinis (nuo 13 iki 17) ir aukštas ar labai aukštas (nuo 18 iki 21) socialinis palaikymas
šeimoje (1.12.1.5. paveikslas).

Daugiausia jaunuolių (46,7 proc.) sulaukia labai aukšto ir aukšto šeimos narių
socialinio palaikymo. Vidutinio šeimos narių socialinio palaikymo sulaukia 40,9 proc., o 11,8
proc. jaunuolių sulaukia labai žemo ar žemo socialinio palaikymo iš savo šeimos narių.
Darnios šeimos požymiai. Kokybinio tyrimo metu suaugusių jaunuolių buvo
klausiama, kas šeimoje yra svarbiausia, kad būtų galima išlaikyti darną. Jaunuolių nuomonė
pateikiama 1.12.1.7. lentelėje.
1.12.1.7. lentelė. 19-29 metų jaunuolių nuomonė, kas šeimoje svarbiausia, kad ji būtų darni
(N=600)
Darną šeimoje palaiko
Proc.
Pavyzdžiai
Tarpusavio supratimas

35,3

„Savitarpio supratimas“, „vienas kito supratimas“.

Kalbėjimasis

24,5

„Pašnekesiai“, „pokalbiai“, „nuoširdus bendravimas“.

Abipusis pasitikėjimas

21,9

„Pasitikėjimas vienas kitu“, „pasitikėti kitu“.

Abipusė pagarba

21,1

„Pagarba partneriui“, „gerbti vienam kitą“, „abipusė
pagarba“.
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Meilė

15,7

„Meilė kiekvienam šeimos nariui“, „meilė yra pats
svarbiausias dalykas“.

Materialinė gerovė

8,7

Palaikymas

7,7

Atvirumas
Tolerancija
Tarpusavio sutarimas
Bendros vertybės
panašumas, ateities planai,
norai
Išklausymas

7,4
7,4
6,9
6,9

„Pakankamos lėšos, kurios leistų normaliai gyventi“,
„svarbu, kad būtų darbo, pinigų, kur gyventi (butas) ir
tada viskas bus gerai“.
„Betarpiškas palaikymas“, „tarpusavio palaikymas“,
„palaikyti bet kokioje situacijoje“.
„Nemeluoti“, „tiesa“, „atviri pokalbiai“.
„Tolerancija“, „tolerancija kito nuomonei“.
„Svarbiausia abipusis sutarimas“, „santarvė“.
„Noras augti šeimoje ir žiūrėjimas ne viens į kitą, o
bendra kryptimi“, „visos šeimos vertybių darna“,
„vertybių, norų ateities planų suderinimas“.
„Mokėjimas klausti ir sugebėjimas išklausyti“,
„mokėjimas išklausyti vienas kito“.

Psichologinis saugumas,
stabilumas

4,9

„Stabilumas“, „rami psichologinė būsena“, „harmonija
šeimoje tiek su pačiu savimi“.

Tarpusavio pagalba
Kompromisai

3,6
3,4

„Vienas kitam padėtų“, „pagalba vienas kitam“.
„Kompromisų radimas“, „visada ieškoti kompromiso“.

Šilti santykiai

3,4

Problemų sprendimas kartu

3,4

„Tėvų ir vaikų šilti tarpusavio santykiai“, „šilti, geri
santykiai“.
„Problemų sprendimas kol dar jos neįsisenėjusios“,
„svarbiausiai kalbėtis apie visas iškilusias problemas“.

Laiko leidimas kartu

3,4

„Vakarienė prie bendro stalo, laisvalaikis kartu“, „ tėvai
turi rasti laiko praleist kokybiškai laika vienas su kitu“.

Kantrumas
Abipusės pastangos

3
2,3

„Kantrybė“, „kantrybės reikia daugiau“.
„Stengtis vieniems dėl kitų“, „abipusis noras stengtis dėl
vienas kito“.

Mokėjimas atleisti
Mokėjimas nusileisti

1,9
1,9

„Mokėjimas atleisti, neteisti“, „atlaidumas“.
„Reikia kartais ir nusileisti“, „turi žmonės nusileisti vieni
kitiems“.

Vienodas vaikų auklėjimas

1,9

Savęs, kaip atskiro asmens
išsaugojimas

1,9

„Vienodas vaikų auklėjimas“, „abiejų pastangos įskiepyti
vaikams atsakomybės už savo poelgius jausmą“.
„Savęs nepraradimas“, „leisti problemas spręsti vaikams“,
„svarbiausia yra priimt žmogų koks jis yra, nes kai
kiekvienas tempia i save tai greit šeima ir išyra“.

Atsakingumas

1,9

„Atsakingas elgesys“, „atsakomybė ne tik už save, bet ir
už kitus“.

Rūpinimasis
Ištikimybė

1,9
1,3

Rūpinimasis savimi

1,3

„Turi rūpintis vieni kitais“, „rūpestis“ .
„Ištikimybė“, „abipusio supratimo, tolerancijos,
ištikimybės“.
„Rasti laiko sau“, „harmonija šeimoje tiek su pačiu
savimi“.

5,5

291

Draugiški santykiai
Nežino/neatsakė
Žalingų įpročių nebuvimas

1,3
1,3
0,9

„Laimingi turi būti visi“, „gyventi draugiškai“.
„Nežinau“.
„Svarbu, kad šeimoje nebūtų alkoholikų“, „kad visi
šeimos nariai neturėtų žalingų įpročių“.

Pasiaukojimas/
prisitaikymas

0,9

„Aukojimasis“, „daugiau galvoti apie kitų poreikius“,
„prisitaikymas vienas prie kito“.

Vienas kito vertinimas

0,9

„Neišnaudojimas“, „svarbu vertinti šeimos narius, juos
branginti“.

Dėmesio rodymas

0,9

„Dėmesio parodymas“, „dėmesys ir pastangos“.

Darbų pasidalinimas

0,8

„Buities darbų pasidalijimas“.

Lygiaverčiai santykiai

0,6

„Lyderystės vieno asmens šeimoje nebuvimas“, „nenoras
užgožti kitą“.

Įsipareigojimų vykdymas

0,6

„Įsipareigojimų vykdymas“ .

Tarpusavio trauka
Saikingas alkoholio
vartojimas

0,6
0,6

„Jaustų trauką“, „50% geras seksas“.
„Mažiau gerti alkoholio ir viskas bus gerai“,
„nepiktnaudžiauti alkoholiu“.

Gyvenimas kartu

0,4

„Kokia gali būti šeima, kai tėvai užsienyje, o vaikai su
seneliais, arba dar blogiau – vieni“ .

Sukurti savo šeimos
tradicijas
Nepavyduliavimas
Smurto nenaudojimas
Sveikata

0,4

„Kiekviena šeima turėtų susikurti savo tradicijas“.

0,4
0,4
0,2

„Reikia pasitikėti vienam kitu ir nepavydėti“.
„Gyventi be smurto“.
„Sveikata, darbas...“.

1.12.2. Lyginimas pagal amžių
Šiame poskyryje yra pateikiami visų psichologinės ir fizinės savijautos rodiklių
lyginimai pagal jaunimo amžiaus grupes.
Fizinės savijautos rodiklis. Stebimi skirtumai amžiaus grupėse pagal jaunuolių
fizinės savijautos rodiklį (1.12.2.1. paveikslas). Gera fizine savijauta pasižymi didžiausia visų
amžiaus grupių jaunuolių, tačiau lyginant amžiaus grupes tarpusavyje stebima, kad su amžiumi
daugėja jaunuolių, kurių fizinė savijauta yra gera: 14-18 metų – 59 proc., 19-23 metų - 61,1 proc.,
24-29 metų - 62,9 proc. Bloga fizine savijauta, pasižymi mažiausia dalis visų trijų amžiaus grupių
jaunuolių, tačiau su amžiumi bloga fizine savijauta pasižyminčių jaunuolių skaičius mažėja: 14-18
metų – 5,1 proc., 19-23 metų - 3 proc., 24-29 metų – 2,5 proc. Taigi, kuo vyresni jaunuoliai, tuo jų
fizinė savijauta yra geresnė. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo
p=0,000.
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Psichinės savijautos rodiklis. Stebimi skirtumai amžiaus grupėse pagal psichinės
savijautos rodiklį (1.12.2.2. paveikslas). Kuo vyresnis jaunimas, tuo dažniau psichinė savijauta yra
gera: 14-18 metų – 46,8 proc., 19-23 metų – 52,5 proc., 24-29 metų – 56,3 proc. Su amžiumi
mažėja dalis jaunuolių, kurių psichinė savijauta yra vidutiniška: 14-18 metų – 42 proc., 19-23
metų – 39,8 proc., 24-29 metų – 38,4 proc. ir bloga: 14-18 metų – 11,2 proc., 19-23 metų – 7,8
proc., 24-29 metų – 5,2 proc. Taigi, kuo vyresnis jaunimas, tuo psichinė savijauta yra geresnė.
Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000.

Sveikatos būklės subjektyvus rodiklis. Stebimi skirtumai amžiaus grupėse pagal
sveikatos būklės subjektyvų vertinimą (1.12.3.3. paveikslas). Jaunuolių, teigiančių, kad jaučiasi
labai gerai ir su sveikata problemų neturi, su amžiumi mažėja: 14-18 metų – 50,6 proc., 19-23
metų – 47,6 proc., 24-29 metų – 42,6 proc. Jaunuolių, teigiančių, kad turi trumpalaikių sveikatos
sutrikimų, su amžiumi daugėja: 14-18 metų – 33,6 proc., 19-23 metų – 37 proc., 24-29 metų –
41,4 proc. Panaši dalis jaunuolių visose amžiaus grupėse teigia turintys pasikartojančių sveikatos
sutrikimų, taip pat panaši dalis jaunuolių visose amžiaus grupėse teigia turintys negalią.
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Apibendrinant galima pasakyti, kad jaunesni jaunuoliai savo sveikatos būklę vertina geriau, nei
vyresni, kuo vyresnis jaunimas, tuo savo sveikatos būklę subjektyviai vertina blogiau. Nustatyti
statistiškai reikšmingi skirtumai, kai patikimumo lygmuo p=0,000.

Savęs vertinimo rodiklis. Stebimi skirtumai amžiaus grupėse pagal savęs vertinimo
rodiklį (1.12.2.4. paveikslas). Didžiausia žemo savęs vertinimo jaunuolių dalis yra 14-18, o
mažiausia 24-29 metų jaunuolių grupėje: 14-18 metų – 16,7 proc., 19-23 metų – 14 proc., 24-29
metų – 12,1 proc. Didžiausia vidutinio savęs vertinimo jaunuolių dalis yra 24-29 metų, o
mažiausia – 14-18 metų jaunuolių grupėje: 14-18 metų – 81,4 proc., 19-23 metų – 84,2 proc., 2429 metų – 86,1 proc. Aukštą savivertę turinčių jaunuolių dalis beveik vienoda visose amžiaus
grupėse. Stebima tendencija, kuo vyresni jaunuoliai, tuo aukštesnė savivertė. Nustatyti skirtumai
statistiškai reikšmingi, patikimumo lygmuo p=0,000.
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Šeimos narių socialinio palaikymo rodiklis. Stebimi skirtumai amžiaus grupėse
pagal šeimos narių socialinio palaikymo rodiklį (1.12.2.5. paveikslas). Didžiausia dalis jaunuolių
visose trijose amžiaus grupėse sulaukia labai aukšto ir aukšto šeimos narių socialinio palaikymo,
tačiau lyginant amžiaus grupes tarpusavyje stebima, kad kuo vyresni jaunuoliai, tuo dažniau
sulaukia labai aukšto ir aukšto šeimos narių socialinio palaikymo: 14-18 metų – 47,1 proc., 19-23
metų – 47,5 proc., 24-29 metų – 51,1 proc. Vidutinį šeimos narių socialinį palaikymą dažniausiai
patiria 19-23 metų amžiaus jaunuoliai: 14-18 metų – 39,8 proc., 19-23 metų – 42,1 proc., 24-29
metų – 41 proc. Kuo jaunesni jaunuoliai, tuo dažniau patiria labai žemą ir žemą šeimos narių
socialinį palaikymą: 14-18 metų – 13 proc., 19-23 metų – 10,4 proc., 24-29 metų – 7,9 proc.
Vadinasi, kuo vyresni jaunuoliai, tuo jų šeimos narių socialinio palaikymo rodiklis yra aukštesnis.
Nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai, kai patikimumo lygmuo p=0,000.
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1.12.3. Lyginimas pagal lytį
Šiame poskyryje yra pateikiami psichologinės ir fizinės savijautos rodiklių lyginimai
pagal lytį.
Fizinės savijautos rodiklis. Stebimi skirtumai lyčių grupėse pagal fizinės savijautos
rodiklį. Vyrų fizinė savijauta dažniau nei moterų yra gera (skirtumas 14,4 proc.), o moterų fizinė
savijauta dažniau nei vyrų yra vidutiniška (skirtumas 12,4 proc.) ir bloga (skirtumas 2 proc.).
Vadinasi, vyrų fizinė savijauta yra geresnė nei moterų. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi,
kai patikimumo lygmuo p=0,000.
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Psichinės savijautos rodiklis. Stebimi skirtumai lyčių grupėse pagal psichinės
savijautos rodiklį (1.12.3.2. paveikslas). Vyrų psichinė savijauta dažniau nei moterų yra gera
(skirtumas 15,1 proc.), o moterų psichinė savijauta dažniau nei vyrų yra vidutiniška (skirtumas
10,5 proc.) ir bloga (skirtumas 4,6 proc.). Vadinasi, vyrų psichinė savijauta yra geresnė nei
moterų. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai patikimumo lygmuo p=0,000.

Sveikatos būklės subjektyvus rodiklis. Tyrimo duomenys rodo (1.12.3.3.
paveikslas), kad subjektyviai vyrai savo sveikatos būklę vertina geriau nei moterys. Vyrai dažniau
nei moterys jaučiasi labai gerai (skirtumas 16,1 proc.), o moterys dažniau nei vyrai nurodo
turinčios trumpalaikių (skirtumas 9,3 proc.) ir pasikartojančių (skirtumas 6,6 proc.) sveikatos
sutrikimų. Vienoda dalis vyrų ir moterų turi negalią. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi,
kai patikimumo lygmuo p=0,000.
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Savęs vertinimo rodiklis. Stebimi skirtumai lyčių grupėse pagal savęs vertinimo
rodiklį (1.12.3.4. paveikslas). Vyrai dažniau nei moterys turi žemą (skirtumas 3,6 proc.) savivertę.
Dažniau moterų nei vyrų savęs vertinimas yra vidutinis (skirtumas 2,9 proc.) ir aukštas (skirtumas
0,7). Vadinasi, moterys save vertina geriau nei vyrai. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi,
kai patikimumo lygmuo p=0,000.

Šeimos narių socialinio palaikymo rodiklis. Stebimi skirtumai vyrų ir moterų
grupėse pagal šeimos narių socialinio palaikymo rodiklį (1.12.3.5. paveikslas). Moterys dažniau
nei vyrai susilaukia labai aukšto ir aukšto šeimos narių socialinio palaikymo (skirtumas 8,9 proc.),
o vyrai dažniau nei moterys sulaukia vidutinio (skirtumas 6,3 proc.) ir labai žemo bei žemo
(skirtumas 2,5 proc.) socialinio palaikymo. Vadinasi, moterų šeimos narių socialinio palaikymo
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rodiklis yra aukštesnis nei vyrų. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai patikimumo
lygmuo p=0,000.

1.12.4. Lyginimas pagal gyvenamąją vietovę
Šiame poskyryje yra pateikiami psichologinės ir fizinės savijautos rodiklių lyginimai
pagal gyvenamąją vietovę.
Fizinės savijautos rodiklis. Stebimi skirtumai kaimo ir miesto jaunuolių grupėse
pagal fizinės savijautos rodiklį. Mieste gyvenančių jaunuolių fizinė savijauta dažniau yra gera nei
kaime gyvenančių (skirtumas 1 proc.), o kaimo vietovėje gyvenančių jaunuolių fizinė savijauta
dažniau yra bloga (skirtumas 1,2 proc.). Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, kai
patikimumo lygmuo (p=0,000).
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Psichinės savijautos rodiklis. Stebimi nedideli, tačiau statistiškai reikšmingi
(p=0,017) skirtumai kaimo ir miesto jaunuolių grupėse pagal psichinės savijautos rodiklį (1.12.4.2.
paveikslas). Mieste gyvenantiems jaunuoliams dažniau nei kaime gyvenantiems būdinga gera
psichinė savijauta (skirtumas 0,7 proc.) ir vidutiniška psichinė savijauta (skirtumas 0,4 proc.).
Kaimo vietovėje gyvenantiems dažniau nei mieste gyvenantiems jaunuoliams būdinga bloga
savijauta (skirtumas 1,1 proc.).

Sveikatos būklės subjektyvus rodiklis. Stebimi nedideli, tačiau statistiškai
reikšmingi (p=0,042) skirtumai miesto ir kaimo jaunuolių grupėse pagal subjektyvaus sveikatos
būklės vertinimo rodiklį (1.12.4.3. paveikslas). Kaimo jaunuoliai dažniau nei miesto subjektyviai
jaučiasi labai gerai (skirtumas 1,2 proc.). Mieste gyvenantys jaunuoliai dažniau nei kaime nurodo
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turintys trumpalaikių (skirtumas 1,2 proc.) ir pasikartojančių (skirtumas 0,4 proc.) sveikatos
sutrikimų.

Savęs vertinimo rodiklis. Statistiškai reikšmingų skirtumų miesto ir kaimo
jaunuolių grupėse pagal savęs vertinimo rodiklį nenustatyta.
Šeimos narių socialinio palaikymo rodiklis. Stebimi skirtumai miesto ir kaimo
jaunuolių grupėse pagal šeimos narių socialinio palaikymo rodiklį (1.12.4.4. paveikslas). Labai
aukštas ir aukštas šeimos narių socialinis palaikymas dažniau būdingas mieste gyvenantiems
jaunuoliams (skirtumas 2,2 proc.), o kaimo vietovėje gyvenantiems jaunuoliams dažniau būdingas
vidutinis (skirtumas 0,4 proc.) ir labai žemas bei žemas (skirtumas 1,9 proc.) šeimos narių
socialinis palaikymas. Taigi, mieste gyvenančių jaunuolių šeimos narių socialinio palaikymo
rodiklis yra aukštesnis nei kaime gyvenančių. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi,
patikimumo lygmuo p=0,000.
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1.13. Lytinė elgsena ir šeimos planavimas
1.13.1. Bendras aprašymas
Šią grupę sudaro lytinės elgsenos rodikliai: lytiniai santykiai, kontracepcijos
naudojimas, lytinių partnerių skaičius ir pirmų santykių amžius, nuostatos į ikivedybinius lytinius
santykius ir santuoką.
Lytinius santykius turėjo 45,5 proc. (10828) tiriamųjų, jiems buvo skirti klausimai
apie pirmųjų lytinių santykių amžių, kontraceptinių priemonių naudojimo įpročius ir lytinių
partnerių skaičių.
Pirmų lytinių santykių amžiaus rodiklis – matuojamas metais, kada turėjo pirmus
lytinius santykius, atsakyti jei tokius turėjo. Pateikiamas amžiaus vidurkis, tiriamieji skirstomi į
grupes pagal metus, kada turėjo pirmus lytinius santykius (1.13.1.1. paveikslas).

Tyrimo rezultatai rodo, kad daugiausia jaunuolių pirmus lytinius santykius turėjo 17
metų (22,7 proc.), mažiausia dalis – 13-15 metų (12,7 proc.). 19,9 proc. tiriamųjų pirmus lytinius
santykius turėjo 16 metų, 22,3 proc. – 18 metų, 17,4 proc. – 19 metų ir daugiau. Į šį klausimą
neatsakė 5,3 proc. jaunuolių.
Naudojimasis kontraceptinėmis priemonėmis lytinių santykių metu, matuojama
5 rangų skale pagal dažnumą, nuo „visada“ iki „niekada“. Pateikiamas procentinis tiriamųjų
pasiskirstymas pagal atsakymų pasirinkimus (1.13.1.2. paveikslas).
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Beveik trečdalis tiriamųjų (32,3 proc.) visada naudojasi kontraceptinėmis
priemonėmis lytinių santykių metu, 19,6 proc. – naudojasi dažniausiai, 8,9 proc. – dažnai, 15,1
proc. – retai, o beveik penktadalis tiriamųjų (18,9 proc.) niekada lytinių santykių metu nesinaudoja
kontraceptinėmis priemonėmis.
Kontraceptinių priemonių naudojimo priežastys, matuojamas nominaline skale
apie kontraceptinių priemonių naudojimo priežastis, suteikiant galimybę įrašyti savo variantą.
Pateikiamas procentinis tiriamųjų pasiskirstymas pagal atsakymų pasirinkimus (1.13.1.3.
paveikslas).

Kontraceptines priemones naudoja, nes siekia apsisaugoti nuo nėštumo, 30,5 proc.
jaunuolių, 6,6 proc. jas naudoja, siekdami apsisaugoti nuo lytiniu keliu plintančių ligų, o 41,5
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proc. jaunuolių kontraceptines priemones naudoja dėl abiejų priežasčių – siekia apsisaugoti nuo
lytiniu keliu plintančių ligų ir nėštumo. Į šį klausimą neatsakė 11,9 proc. respondentų, o 9,6 proc.
pasirinko kitą priežastį.
Lytinių partnerių skaičius ir pastovumas. Matuojamas nominaline skale apie
pastovaus lytinių santykių partnerio turėjimą, partnerių skaičių ir jų kaitą. Pateikiamas procentinis
tiriamųjų pasiskirstymas pagal atsakymų pasirinkimus (1.13.1.3. paveikslas).

Didžioji dalis pirmus lytinius santykius turėjusių jaunuolių turi vieną pastovų lytinių
santykių partnerį (62,3 proc.), 13 proc. pastovaus partnerio neturi. 6,3 proc. tiriamųjų lytiniai
santykiai yra atsitiktiniai / vienkartiniai, 5,6 proc. turi kelis lytinių santykių partnerius ir kaitalioja,
4,3 proc. šiuo metu turi keletą partnerių, o 3,7 proc. lytinių santykių neturi. Į šį klausimą neatsakė
4,9 proc. jaunuolių.
Lytinio švietimo būdai. Kokybinio tyrimo metu buvo klausiama 14-18 ir 19-29
metų jaunuolių nuomonės, ką galima patobulinti / sukurti, kad jų amžiaus jaunuoliams netrūktų
informacijos apie lytinius santykius ir šeimos planavimą (1.13.1.1. ir 1.13.1.2. lentelės).
1.13.1.1. lentelė. 14-18 metų jaunuolių nuomonė dėl informacijos apie lytinius santykius ir
šeimos planavimą pateikimo būdų (N=600)
Informacijos
pateikimo Proc.
Pavyzdžiai
būdai
Lytinio švietimo pamokos 37,4
„Šviesti juos mokykloje“, „lytinio švietimo pamokas“,
mokykloje
„kad mokytojai daugiau kalbėtų“, „daugiau per
pamokas kalbėti“.
Užtenka informacijos
25,1
„Informacijos pakanka“, „informacijos netrūksta“,
„jos pakanka“.
Informaciniai
filmai, 17,7
„Informacinius filmus, filmukus“, „dalinti skrajutes“,
skrajutės
„kurti filmukus apie saugius lytinius santykius“.
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Specialūs renginiai

6,2

Per daug informacijos
Nežino
Pokalbiai šeimoje

5,3
4,9
4,7

Rengti atskiras paskaitas,
mokymus
Drąsiau
kalbėti
tais
klausimais
Specialistų konsultacijos
Patys randa informaciją

4,3

Nieko
Informacija apie pasekmes

2,3
2,1

3,9
3,8
2,5

Atskirti
bažnyčią
nuo 1,1
mokyklos
Informacija
ir
švietimas 0,9
tėvams
Speciali interneto svetainė, 0,2
kurioje teikiama informacija

„Rengti akcijas“, „pasakoti, rengti prevencines
akcijas“.
„Pakankamai ir net per daug“.
„Nežinau“.
„Tėvai kalbėtis turi“, „daugiau kalbama šeimoje“,
„šičia turi tėvai auklėti ir suteikti visą reikiamą
informaciją“.
„Organizuoti specialius mokymus“, „rengti paskaitas
kaip tai daroma“.
„Mokyklose būtų nebijoma kalbėti“, „raginti drąsiau
klausti kas neaišku“.
„Kalbėti apie tai išmanančiais žmonėmis“.
„Kam aktualu tas pasiskaito internete“, „patys daug
informacijos randa internete“, „kas nori tas sužino“.
„Nieko, jie jau seniai viską žino“.
„Dalinami patarimai, kokios gali būti pasekmės“,
„daugiau pasakoti ir filmais parodyti pasekmes, ligas“.
„Atskirti bažnyčią nuo mokyklos“.
„Lytinio švietimo svetainių, daugiau teiktų info
tėvams“, „vesti seminarus tėvams“.
„Specialią interneto svetainę, kurioje būtų reikiama
informacija“, „informaciją pateikti teisingai“.

1.13.1.2. lentelė. 19-29 metų jaunuolių nuomonė dėl informacijos apie lytinius santykius ir
šeimos planavimą pateikimo būdų (N=600)
Informacijos
pateikimo Proc.
Pavyzdžiai
būdai
Pakanka informacijos
37,7
„Tai kad jos netrūksta“, „informacijos tikrai užtenka“.
Švietimas mokymo įstaigose 26
„Jau mokyklose apie tai aiškinti“, „per biologijos
pamoka plačiau apie šiuos santykius šnekėti“,
„pamokos apie saugius lytinius santykius“,.
Informaciniai
filmai, 14,2
„Išdalinti filmukus, brošiūras“, „sklaida“, „filmai, kad
skrajutės
būtų įdomu", "skrajutės“.
Projektai, kursai
10,9
„Vesti kursus“, „organizuoti akcijas, projektinę
veiklą“, „dalyvauti mokymuose, seminaruose“.
Pokalbiai šeimoje
8,9
„Informuoti tėvus, kad jie daugiau kalbėtų su vaikais“,
„su jais tėvai turi kalbėti“.
Drąsiau kalbėti
6
„Nebijoti atviriau šnekėti“, „nesidrovėti apie tai
kalbėti“, „ne senamadiškai tai laikyti dievobaiminga ir
gėdinga tema“.
Kvalifikuotas konsultantas
4,9
„Reikėtų žmogaus, kas apie tai kalbėtų“.
Neatsakė
4,7
„Aš jau viską suplanavęs“, „neatsakė“.
Mokymai jaunoms šeimoms
3,6
„Galėtų būti šeimos planavimo pamokos“, „dėmesį
skirti pagarbos sau ir partnerio skiepijimui“.
Vertybių ugdymas
3,2
„Kad skatintų atsisakyti lytinių santykių iki vedybų“.
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Asmeninis reikalas, kam
reikia tas randa
Nežino
Pokalbiai su vyresniais
Nieko
Specialios virtualioje erdvėje
ir realybėje grupės
Informacija apie pasekmes

2,6
2,6
2,3
1,9
1,7
1,5

Informacija apie apsaugos 0,9
priemones
Trūksta atsakomybės
0,9
Dalinti apsaugos priemones

0,6

Pašalinti bažnyčios įtaką

0,6

Privalomas lankymasis pas 0,6
specialistą
Leisti patiems išbandyti
0,4

„Priklauso nuo pačio žmogaus ko jis nori“, „kiekvieno
asmeninis reikalas“.
„Nežinau“.
„Bendrauti su vyresniais“, „pokalbiai“.
„Nieko“.
„Sukurti spec. grupes, tai būtų efektyvu tiek internete,
tiek realybėje“.
„Informuoti apie gresiančias ligas, rodyti video apie
abortus, smurtą šeimoje“.
„Reklamuot apsisaugojimo priemones“.
„Labiausiai trūksta atsakomybės“, „priversti galvoti, o
ne svajoti, kad suprastų, kad nėra lengva išlaikyti
šeimą“.
„Dykai dalinti apsaugos priemones“, „skirti
nemokamas apsisaugojimo priemones“.
„Religija formuoja netinkama požiūrį“, „pašalinti
bažnyčios įtaką“.
„Paskatinti apsilankyti pas specialistą“.
„Patiems išbandyt, kad suprastų kas gerai, o kas ne“.

Nuostatos santuokos atžvilgiu – matuojamas nominaline skale atspindinčia
skirtingas nuostatas į santuokos reikalingumą ir aplinkybes, kurioms esant santuoka yra reikalinga.
Pateikiamas procentinis tiriamųjų pasiskirstymas pagal atsakymų pasirinkimus (1.13.1.5.
paveikslas).

Mažiau nei pusė (44,7 proc.) jaunuolių teigia, kad santuoka yra reikalinga, bet prieš
tuokiantis reikia pagyventi kartu. Daugiau nei penktadalis (26,4 proc.) jaunuolių mano, santuoka
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yra būtina, jei pora nusprendė gyventi kartu, o 14,4 proc. mano, kad santuoka visiškai
nereikalinga, norint gyventi kartu. Tik 4,9 proc. jaunuolių mano, kad santuoką verta registruoti tik
turint (laukiantis) vaikų, 4,7 proc. pasirinko kitą variantą, o 4,9 proc. į šį klausimą neatsakė.

1.13.2. Lyginimas pagal amžių
Šiame poskyryje yra pateikiami visų lytinės elgsenos ir šeimos planavimo rodiklių
lyginimai pagal jaunimo amžiaus grupes.
Pirmų lytinių santykių amžiaus rodiklis. Stebimi skirtumai amžiaus grupėse pagal
pirmų lytinių santykių amžių (1.13.2.1. paveikslas). Jaunesnio amžiaus jaunuoliai dažniau pirmus
lytinius santykius turėjo jaunesniame amžiuje, nei vyresni jaunuoliai. 13-15 metų pirmus lytinius
santykius turėjo 36,1 proc. 14-18 metų, 11,7 proc. 19-23 metų, 8,3 proc. 24-29 metų jaunuolių. 16
metų pirmus lytinius santykius turėjo 30,8 proc. 14-18 metų, 20,2 proc. 19-23 metų, 17,5 proc. 2429 metų jaunuolių. Pirmus lytinius santykius 17 metų ir 18 metų dažniausiai turėjo viduriniosios
amžiaus grupės jaunuoliai, atitinkamai 25,7 proc. ir 26,2 proc. Pirmus lytinius santykius turėjo 19
metų ir vyresni dažniau 24-29 metų (25,9 proc.) nei 19-23 metų (15,9 proc.) jaunuoliai. Taigi,
jaunesnio amžiaus jaunuoliai dažniau pirmus lytinius santykius turėjo jaunesniame amžiuje, nei
vyresnio amžiaus jaunuoliai. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, patikimumo lygmuo
p=0,000.

Naudojimasis kontraceptinėmis priemonėmis lytinių santykių metu. Stebimi
skirtumai amžiaus grupėse pagal naudojimąsi kontraceptinėmis priemonėmis (1.13.2.2.
paveikslas). Su amžiumi mažėja jaunuolių, kurie visada naudoja kontraceptines priemones: 14-18
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metų – 36,9 proc., 19-23 metų – 36,6 proc., 24-29 metų 31,2 proc. Kuo vyresni jaunuoliai, tuo
dažniau kontraceptines priemones naudoja dažniausiai: 14-18 metų – 13,5 proc., 19-23 metų –
19,7 proc., 24-29 metų – 23,7 proc. Dažnai kontraceptines priemones naudoja beveik vienoda
dalis 19-23 metų ir 24-29 metų jaunuolių (9,6 proc. ir 9,7 proc.) ir šiek tiek mažiau 14-18 metų
amžiaus jaunuolių (7,4 proc.). Retai kontraceptines priemones naudoja dažniausiai 24-29 metų
amžiaus jaunuoliai. Kuo jaunesni jaunuoliai, tuo dažniau niekada nenaudoja kontraceptinių
priemonių: 14-18 metų – 28,4 proc., 19-23 metų – 20,2 proc., 24-29 metų – 17,1 proc. Nustatyti
skirtumai statistiškai reikšmingi, patikimumo lygmuo p=0,000.

Kontraceptinių priemonių naudojimo priežastys. Stebimi skirtumai amžiaus
grupėse pagal kontraceptinių priemonių naudojimo priežastis (1.13.2.3. paveikslas).
Kontraceptines priemones naudoja, nes nori apsisaugoti nuo nėštumo, dažniausiai 24-29 metų
amžiaus jaunuoliai – 38,8 proc., kitų dviejų amžiaus grupių jaunuolių dalis beveik vienoda (30,1
proc. ir 30,3 proc.). Apsisaugoti nuo lytiniu keliu plintančių ligų dažniausiai nori 19-23 metų
amžiaus jaunuoliai – 8,6 proc., 14-18 metų – 8 proc., 24-29 metų – 6,4 proc. Apsisaugoti nuo
lytiniu keliu plintančių ligų ir nėštumo siekia 46,4 proc. 14-18 metų, 50,7 proc. 19-23 metų, 44,9
proc. 24-29 metų amžiaus jaunuolių. Kitą priežastį nurodė 15,3 proc. 14-18 metų, 10,7 proc. 19-23
metų, 9,9 proc. 24-29 metų amžiaus jaunuolių. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi,
patikimumo lygmuo p=0,000.

309

Lytinių partnerių skaičius ir pastovumas. Stebimi skirtumai amžiaus grupėse
pagal lytinių santykių partnerių skaičių ir pastovumą (1.13.2.4. paveikslas). Kuo vyresni
jaunuoliai, tuo dažniau turi vieną pastovų partnerį: 14-18 metų – 47,2 proc., 19-23 metų – 57,9
proc., 24-29 metų – 76,6 proc. Kuo vyresni jaunuoliai, tuo rečiau turi kelis partnerius ir juos
kaitalioja: 14-18 metų – 10,2 proc., 19-23 metų – 6,8 proc., 24-29 metų – 3,8 proc.; šiuo metu turi
keletą partnerių: 14-18 metų – 6,5 proc., 19-23 metų – 5,6 proc., 24-29 metų – 3,2 proc.; pastovaus
partnerio neturi: 14-18 metų – 18,7 proc., 19-23 metų – 15,4 proc., 24-29 metų – 10,8 proc.; turi
atsitiktinius / vienkartinius lytinius santykius: 14-18 metų – 11,8 proc., 19-23 metų – 8,6 proc., 2429 metų – 3,6 proc. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, patikimumo lygmuo p=0,000.

310

Nuostatos santuokos atžvilgiu. Stebimi skirtumai amžiaus grupėse pagal jaunuolių
nuostatas santuokos atžvilgiu (1.13.2.5. paveikslas). Kad santuoka būtina, jei pora nusprendė kartu
gyventi, mano 30,4 proc. 14-18 metų, 25,3 proc. 19-23 metų, 27,8 proc. 24-29 metų amžiaus
jaunuolių. 45,5 proc. 14-18 metų ir po 47,9 proc. 19-23 metų ir 24-29 metų amžiaus jaunuolių
mano, kad santuoka yra reikalinga, bet prieš tuokiantis reikia pagyventi kartu. 19-23 metų amžiaus
jaunuoliai dažniausiai santuoką laiko visiškai nereikalinga: 14-18 metų – 4,7 proc., 19-23 metų –
5,5 proc., 24-29 metų – 5,3 proc. ir reikalinga tik turint (laukiantis vaikų): 14-18 metų – 13,9
proc., 19-23 metų – 16,3 proc., 24-29 metų – 14 proc. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi,
patikimumo lygmuo p=0,000.
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1.13.3. Lyginimas pagal lytį
Šiame poskyryje yra pateikiami lytinės elgsenos ir šeimos planavimo rodiklių
lyginimai pagal lytį.
Pirmų lytinių santykių amžiaus rodiklis. Stebimi vyrų ir moterų skirtumai pagal
pirmų lytinių santykių amžių (1.13.3.1. paveikslas). Iki 12 metų pirmus lytinius santykius turėjo
tik respondentai vyrai (0,4 proc.). Daugiau vyrų nei moterų pirmus lytinius santykius turėjo 13-15
metų (skirtumas 8,4 proc.), 16 metų (skirtumas 5 proc.), 17 metų (skirtumas 0,4 proc.). Moterys
dažniau nei vyrai pirmus lytinius santykius turėjo 18 metų (skirtumas 6 proc.), 19 metų ir vyresni
(skirtumas 8,1 proc.). Vadinasi, vyrų pirmų lytinių santykių amžius yra jaunesnis nei moterų.
Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, patikimumo lygmuo p=0,000.
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Naudojimasis kontraceptinėmis priemonėmis lytinių santykių metu. Statistiškai
reikšmingų skirtumų vyrų ir moterų grupėse pagal naudojimosi kontraceptinėmis priemonėmis
lytinių santykių metu dažnumą nenustatyta.
Kontraceptinių priemonių naudojimo priežastys. Stebimi vyrų ir moterų
skirtumai pagal kontraceptinių priemonių naudojimo priežastis (1.13.3.2. paveikslas). Moterys
dažniau nei vyrai naudoja kontraceptines priemones, nes siekia apsisaugoti nuo nėštumo
(skirtumas 17,3 proc.), o vyrai dažniau nei moterys siekia apsisaugoti nuo lytiniu keliu plintančių
ligų (skirtumas 8,4 proc.) ir apsisaugoti nuo lytiniu keliu plintančių ligų bei nėštumo (skirtumas
8,4 proc.), kita (skirtumas 0,7 proc.). Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, patikimumo
p=0,000.
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Lytinių partnerių skaičius ir pastovumas. Stebimi vyrų ir moterų skirtumai pagal
lytinių partnerių skaičių ir pastovumą (1.13.3.3. paveikslas). Tyrimo duomenys rodo, kad daugiau
moterų nei vyrų turi vieną pastovų partnerį (skirtumas 22,8 proc.) bei lytinių santykių neturi
(skirtumas 2,3 proc.). Daugiau vyrų nei moterų turi kelis partnerius ir juos kaitalioja (skirtumas
6,2 proc.), šiuo metu turi keletą partnerių (skirtumas 3,9 proc.), pastovaus partnerio neturi
(skirtumas 9,6 proc.), turi vienkartinius / atsitiktinius santykius (skirtumas 5,3 proc.). Nustatyti
skirtumai statistiškai reikšmingi, patikimumo lygmuo p=0,000.
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Nuostatos santuokos atžvilgiu. Stebimi vyrų ir moterų skirtumai pagal jaunuolių
nuostatas santuokos atžvilgiu (1.13.3.4. paveikslas). Vienoda dalis vyrų ir moterų (27,8 proc.)
mano, kad santuoka yra būtina, jei pora nusprendė gyventi kartu. Daugiau moterų nei vyrų mano,
kad santuoka yra reikalinga, bet prieš tuokiantis reikia pagyventi kartu (skirtumas 4,2 proc.).
Daugiau vyrų nei moterų mano, kad santuoką verta registruoti tik turint (laukiantis) vaikų
(skirtumas 1,8 proc.) ir kad santuoka visiškai nereikalinga (skirtumas 11,8 proc.). Nustatyti
skirtumai statistiškai reikšmingi, patikimumo lygmuo p=0,000.

1.13.4. Lyginimas pagal gyvenamąją vietovę
Šiame poskyryje yra pateikiami lytinės elgsenos ir šeimos planavimo rodiklių
lyginimai pagal gyvenamąją vietovę.
Pirmų lytinių santykių amžiaus rodiklis. Stebimi skirtumai miesto ir kaimo
jaunuolių grupėse pagal pirmų lytinių santykių amžių (1.13.4.1. paveikslas). Dažniau kaimo
vietovėje gyvenantys jaunuoliai pirmus lytinius santykius turėjo iki 12 metų (skirtumas 0,2 proc.),
13-15 metų (skirtumas 2,2 proc.), 16 metų (skirtumas 1 proc.). Dažniau mieste gyvenantys
jaunuoliai pirmus lytinius santykius turėjo 17 metų (skirtumas 0,3 proc.), 18 metų (skirtumas 0,9
proc.), 19 metų ir vyresni (skirtumas 2,2 proc.). Taigi, kaime gyvenantys jaunuoliai pirmus
lytinius santykius turėjo jaunesniame amžiuje, nei mieste gyvenantys. Nustatyti skirtumai
statistiškai reikšmingi, patikimumo lygmuo p=0,001.
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Naudojimasis kontraceptinėmis priemonėmis lytinių santykių metu. Stebimi
skirtumai miesto ir kaimo jaunuolių grupėse pagal naudojimosi kontraceptinėmis priemonėmis
dažnumą (1.13.4.2. paveikslas). Mieste gyvenantys jaunuoliai dažniau kontraceptines priemones
naudoja visada (skirtumas 2,7 proc.), dažniausiai (skirtumas 0,6 proc.), dažnai (skirtumas 0,2
proc.). Kaimo vietovėje gyvenantys jaunuoliai dažniau kontraceptinėmis priemonėmis naudojasi
retai (skirtumas 1,2 proc.) ir niekada nesinaudoja (skirtumas 2,3 proc.). Vadinasi, mieste
gyvenantys jaunuoliai kontraceptinėmis priemonėmis naudojasi dažniau, nei jaunuoliai,
gyvenantys kaimo vietovėje. Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, patikimumo lygmuo
(p=0,010).
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Kontraceptinių priemonių naudojimo priežastys. Stebimi skirtumai miesto ir
kaimo jaunuolių grupėse pagal kontraceptinių priemonių naudojimo priežastis (1.13.4.3.
paveikslas). Mieste gyvenantys jaunuoliai dažniau, naudodami kontraceptines priemones, siekia
apsisaugoti nuo nėštumo (skirtumas 0,9 proc.), nuo lytiniu keliu plintančių ligų ir nėštumo
(skirtumas 2,9 proc.). Kaimo vietovėje gyvenantys jaunuoliai dažniau siekia apsisaugoti nuo
lytiniu keliu plintančių ligų (skirtumas 0,5 proc.) bei dėl kitų priežasčių (skirtumas 3,3 proc.).
Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, patikimumo lygmuo p=0,000.
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Lytinių partnerių skaičius ir pastovumas. Stebimi skirtumai miesto ir kaimo
jaunuolių grupėse pagal lytinių santykių partnerių skaičių ir pastovumą (1.13.4.4. paveikslas).
Mieste gyvenantys jaunuoliai dažniau turi vieną pastovų partnerį (skirtumas 3,5 proc.) ir pastovaus
neturi (skirtumas 0,5 proc.). Kaimo vietovėje gyvenantys jaunuoliai dažniau turi kelis partnerius ir
juos kaitalioja (skirtumas 1,6 proc.), šiuo metu turi keletą partnerių (skirtumas 1 proc.), turi
atsitiktinius / vienkartinius santykius (skirtumas 1 proc.) ir lytinių santykių neturi (skirtumas 0,4
proc.). Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi, patikimumo lygmuo p=0,000.

Nuostatos santuokos atžvilgiu. Stebimi skirtumai miesto ir kaimo jaunuolių grupėse
pagal jaunuolių nuostatas į santuoką (1.13.4.5. paveikslas). Daugiau kaimo vietovėje gyvenančių
jaunuolių mano, kad santuoka yra būtina, jei pora nusprendė gyventi kartu, (skirtumas 3,4 proc.) ir turi
kitą nuomonę (skirtumas 1 proc.). Daugiau mieste gyvenančių jaunuolių mano, kad santuoka yra
reikalinga, bet prieš tuokiantis reikia pagyventi kartu (skirtumas 2,4 proc.), kad santuoką verta
registruoti tik turint (laukiantis) vaikų (skirtumas 0,7 proc.) ir kad santuoka visiškai nereikalinga, norint
gyventi kartu nebūtina tuoktis (skirtumas 1,1 proc.). Nustatyti skirtumai statistiškai reikšmingi,
patikimumo lygmuo p=0,000.
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2. SKYRIUS. LYGINIMAS PAGAL SAVIVALDYBES
Šiame skyriuje yra pateikiami visų rodiklių lyginimai pagal 60 Lietuvos
savivaldybių. Siekiant palyginti savivaldybes pagal skirtingus rodiklius buvo naudojama klasterinė
analizė. Pirmiausia skaičiuojamos rodiklių vidutinės reikšmės (vidurkiai) kiekvienai savivaldybei
atskirai, o tada klasterinės analizės pagalba savivaldybės grupuojamos į grupes. Rodiklio vidutinė
reikšmė yra skaičiuojama sudedant visų tiriamųjų rodiklio reikšmes ir gautą sumą padalijant
tiriamųjų skaičiaus.
Tyrime rodikliams matuoti buvo naudojamos intervalines, ranginės ir dichotominės
skalės. Santykių skalėmis matuojami visi suminiai rodikliai, kurių reikšmės kinta, pvz., nuo 6 iki
24. Šių rodiklių vidurkiai skaičiuojami sumuojant rodiklių reikšmes. Daug rodiklių buvo
matuojami ranginėmis skalėmis, kurių reikšmės kito nuo „visiškai sutinku“ iki „visiškai
nesutinku“, nuo „labai dažnai“ iki „niekada“, nuo „niekada“ iki „kasdien“. Esant ranginiams
rodikliams žodiniams rangų apibūdinimams priskiriamos skaitinės reikšmės (rangų numeriai),
pvz., „visiškai sutinku“ – 1, „sutinku“ – 2, „nesutinku“ – 3, o „visiškai nesutinku“ – 4. Šios rangų
skaitinės reikšmės yra sumuojamas skaičiuojant vidurkius. Kai rodikliai buvo skaičiuojami
dichotominėmis skalėmis, tai esant teigiamam atsakymui priskiriamas 1, o neigiamam – 0, pvz.,
„taip“ – 1, „ne“ – 0. Skaičiuojant vidurkius dichotominėms skalėms skaičiuojami teigiami
atsakymai (sumuojami vienetai), gautos vidurkio reikšmės kinta tarp 1 ir 0.
Kai kuriais atvejais tiriamųjų skaičius buvo per mažas, todėl klasterinės analizės
buvo neįmanoma pritaikyti. Mažiausias tiriamųjų skaičius, kuriam esant, jau buvo taikoma
klasterinė analizė, buvo 600. Šis skaičius užtikrina, kad iš kiekvienos savivaldybės vidutiniškai
buvo bent po 10 tiriamųjų, atsakinėjusių į konkretų anketos klausimą. Tais atvejais savivaldybių
pasiskirstymai į grupes nepateikiami.
Savivaldybės arba pasiskirsto į skirtingas grupes pagal skirtingus rodiklius. Todėl
kiekvienam rodikliui pateikiamos atskiros savivaldybių grupės. Savivaldybių grupės pateikiamos
lentelėse, kiekvienai grupei nurodomi vidurkių rėžiai (nuo kokio iki kokio vidurkio), kuriuose
išsidėsto tos grupės vidurkiai.
2.1. Mokykla
Šiame poskyryje pateikiami mokyklos rodiklių lyginimai pagal savivaldybes.
2.1.1. lentelė. Savivaldybių pasiskirstymas pagal mokinių įvykių kontrolės ir gebėjimo įveikti
problemas mokykloje rodiklį (N=12164)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
Nr.
Aukštas
Labiau aukštas, Labiau žemas, nei Žemas
nei žemas
aukštas
Vidurkių 12,47-13,25
14,7-15,40
15,43-16,01
16,26-17,68
ribos
1
Kelmės r.
Rietavas
Rokiškio r.
Kauno r.
2
Šiaulių m.
Ukmergė
Šalčininkų r.
Visaginas
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Telšių r.
Skuodo r.
Klaipėdos m.
Lazdijų r.

Varėnos r.
Zarasų r.
Biržų r.
Kalvarijos
Kėdainių r.
Klaipėdos r.
Neringa
Kauno m.
Šakių r.
Panevėžio r.
Šilalės r.
Akmenės r.
Kupiškio r.
Marijampolė
Kazlų Rūda
Druskininkai
Elektrėnai

Anykščių r.
Pasvalio r.
Jonavos r.
Palangos m.
Panevėžio m.
Vilkaviškio r.
Trakų r.
Kaišiadorių r.
Pagėgiai
Joniškio r.
Alytaus r.
Šilutės r.
Šiaulių r.
Raseinių r.
Utenos r.
Radviliškio r.
Širvintų r.
Ignalinos r.
Pakruojo r.
Vilniaus m.
Molėtų r.
Mažeikių r.
Alytaus m.
Jurbarko r.
Prienų r.
Švenčionių r.
Tauragės r.
Plungės r.
Kretingos r.
Birštonas
Vilniaus r.

2.1.1. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal mokinių įvykių kontrolės ir
gebėjimo įveikti problemas rodiklį. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai geriausiai geba
kontroliuoti įvykius ir spręsti mokykloje kylančias problemas, o ketvirtos savivaldybių grupės
jaunuolių šie gebėjimai yra mažiausi.
2.1.2. lentelė. Savivaldybių pasiskirstymas pagal
(N=12164)
Grupė
1 grupė
2 grupė
Nr.
Žemas
Labiau žemas, nei
aukštas
Vidurkių 19,15-20,48
21,1-21,71
ribos
1
Šilalės r.
Širvintų r.
2
Jurbarko r.
Šilutės r.
3
Raseinių r.

mokinių saugumo mokykloje rodiklį
3 grupė
4 grupė
Labiau aukštas, Aukštas
nei žemas
22,18-22,89
22,94-23,33
Visaginas
Šiaulių r.
Vilniaus r.

Elektrėnai
Trakų r.
Plungės r.
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Akmenės r.
Druskininkai

Klaipėdos m.
Molėtų r.
Pagėgiai
Vilniaus m.
Šalčininkų r.
Vilkaviškio r.
Skuodo r.
Alytaus m.
Birštonas
Neringa
Rokiškio r.
Telšių r.
Biržų r.
Radviliškio r.
Kretingos r.
Alytaus r.
Klaipėdos r.
Tauragės r.
Prienų r.
Kauno r.
Kelmės r.
Šiaulių m.
Kėdainių r.
Varėnos r.
Kaišiadorių r.
Mažeikių r.
Pasvalio r.
Utenos r.
Jonavos r.
Kazlų Rūda

Šakių r.
Palangos m.
Ignalinos r.
Rietavas
Kupiškio r.
Pakruojo r.
Panevėžio r.
Panevėžio m.
Marijampolė
Kalvarijos
Lazdijų r.
Kauno m.
Anykščių r.
Ukmergės r.
Švenčionių r.
Zarasų r.
Joniškio r.

2.1.2. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal mokyklos saugumo rodiklį.
Pirmos grupės savivaldybių mokyklose, lyginant su kitomis savivaldybėmis, mokytis yra
pavojingiau, tuo tarpu ketvirtos grupės savivaldybėse mokytis yra saugiau.
2.1.3. lentelė. Savivaldybių pasiskirstymas pagal mokyklos lankomumo problemų rodiklį
(N=12164)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
6 grupė
Nr.
Žemas
Daugiausia Labiau
Labiau
Daugiausia Aukštas
žemas
žemas, nei aukštas, nei aukštas
aukštas
žemas
Vidurkių 8,57-8,64
8,83-9,3
9,33-9,45
9,56-9,8
9,85-10,31
10,52-10,99
ribos
1
Kalvarijos Birštonas
Vilniaus r. Ignalinos r.
Palangos m. Marijampolė
2
Zarasų r.
Varėnos r.
Šilutė
Molėtų r.
Klaipėdos r. Rietavas
3
Kėdainių r. Biržų r.
Druskininkai Ukmergės r. Kupiškio r.
4
Vilkaviškio Raseinių r. Panevėžio m. Pakruojo r.
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

r.
Tauragės r.
Kaišiadorių
r.
Prienų r.
Alytaus m.
Pasvalio r.
Panevėžio r.
Plungės r.
Joniškio r.
Kauno r.
Jurbarko r.

Alytaus r.
Rokiškio r.

Švenčionių r.
Širvintų r.

Telšių r.
Trakų r.
Vilniaus m. Šiaulių r.
Šakių r.
Šiaulių m.
Elektrėnai
Utenos r.
Kazlų Rūda
Lazdijų r.
Pagėgiai
Kretingos r.

Mažeikių r.
Jonavos r.
Šilalės r.
Kelmės r.
Akmenės r.
Kauno m.
Šalčininkų r.
Neringa
Klaipėdos
m.
Anykščių r.
Radviliškio
r.

Visaginas
Skuodo r.

2.1.3. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal mokyklos lankomumo problemų
rodiklį. Pirmos grupės savivaldybių mokiniai turi mažiausiai problemų, o šeštos grupės
savivaldybių mokiniai mokyklos lankomumo problemų turi daugiausiai.
2.1.4. lentelė. Savivaldybių pasiskirstymas pagal pažangumo rodiklį (N=12164)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Žemi
Labiau
Nei aukšti nei Labiau
Aukšti
pažymiai
žemesni nei žemi
aukštesni nei pažymiai
aukštesni
pažymiai
žemesni
pažymiai
pažymiai
Vidurkių 6,66-6,98
7,1-7,32
7,38-7,71
7,77-8,04
8,13-8,37
ribos
1
Klaipėdos m.
Anykščių r.
Šiaulių r.
Jonavos r.
Zarasų r.
2
Kupiškio r.
Joniškio r.
Trakų r.
Biržų r.
Marijampolė
3
Šakių r.
Šiaulių m.
Pasvalio r.
Kazlų Rūda
Kauno r.
4
Plungės r.
Kelmės r.
Birštonas
Neringa
Druskininkai
5
Panevėžio m.
Varėnos r.
Alytaus m.
Kaišiadorių r.
Jurbarko r.
6
Švenčionių r.
Rietavas
Kretingos r.
Skuodo r.
7
Kauno m.
Rokiškio r.
Palangos m.
Tauragės r.
8
Ukmergės r.
Alytaus r.
Šilutės r.
9
Telšių r.
Pagėgiai
10
Lazdijų r.
Šilalės r.
11
Ignalinos r.
Kėdainių r.
12
Kalvarijos
Širvintų r.
13
Visaginas
Šalčininkų r.
14
Molėtų r.
Vilniaus m.
15
Vilkaviškio r.
Klaipėdos r.
16
Prienų r.
17
Raseinių r.
18
Vilniaus r.
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19
20
21
22
23
24
25

Mažeikių r.
Panevėžio r.
Pakruojo r.
Elektrėnai
Radviliškio r.
Utenos r.
Akmenės r.

2.1.4. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal mokinių pažangumo (paskutinio
semestro pažymių vidurkio) rodiklį. Pirmos grupės savivaldybių mokyklose besimokančių
jaunuolių paskutinio semestro pažymių vidurkis yra žemiausias, tuo tarpu penktos grupės
savivaldybių mokyklose besimokančių jaunuolių paskutinio semestro pažymių vidurkis yra
aukščiausias.
2.1.5. lentelė. Sunkumai nuvykstant į mokyklą: savivaldybių grupės pagal vidurkius
(N=12164)
3 grupė
4 grupė
Grupės
1 grupė
2 grupė
5 grupė
Labiau
nėra Nei yra, nei Labiau yra nei Yra
Nr.
Nėra
nei
yra nėra sunkumų nėra sunkumų sunkumų
sunkumų
nuvykti
į nuvykti
nuvykti
į sunkumų
į nuvykti
į
nuvykti
į mokyklą
mokyklą
mokyklą.
mokyklą
mokyklą
Vidurkių 1-1,04
1,09 -1,13
1,14-1,18
1,19-1,2
1,21-1,25
ribos
1
Kelmės r.
Druskininkai
Anykščių r.
Alytaus r.
Mažeikių r.
2
Klaipėdos m. Jonavos r.
Ignalinos r.
Klaipėdos r.
Raseinių r.
3
Radviliškio r.
Marijampolė
Kupiškio r.
Prienų r.
4
Zarasų r.
Neringa
Panevėžio r.
Širvintų r.
5
Birštonas
Plungės r.
Pasvalio r.
Kauno m.
6
Kaišiadorių r.
Joniškio r.
Rietavas
7
Alytaus m.
Kalvarijos
Šalčininkų r.
8
Biržų r.
Kretingos r.
Šiaulių m.
9
Panevėžio m.
Pagėgiai
Šiaulių r.
10
Šakių r.
Vilniaus m.
Vilniaus r.
11
Šilalės r.
Akmenės r.
Kazlų Rūda
12
Kėdainių r.
Elektrėnai
Telšių r.
13
Skuodo r.
Jurbarko r.
14
Švenčionių r.
Ukmergės r.
15
Tauragės r.
Utenos r.
16
Kauno r.
Visaginas
17
Palangos m.
Lazdijų r.
18
Varėnos r.
Molėtų r.
19
Pakruojo r.
20
Šilutės r.
21
Trakų r.
22
Rokiškio r.
23
Vilkaviškio r.
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2.1.5. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal sunkumų nuvykstant į mokyklą
rodiklį. Pirmos grupės savivaldybių mokyklose besimokantys jaunuoliai rečiausiai susiduria su
sunkumais nuvykstant į mokyklą, tuo tarpu penktos grupės savivaldybių mokyklose besimokantys
jaunuoliai su sunkumais nuvykstant į mokyklą susiduria dažniausiai.
Nuo 2.1.6. iki 2.1.10. lentelėse pateikiami savivaldybių lyginimai pagal galimybes
naudotis į vairiomis mokyklos patalpomis ne pamokų metu.
2.1.6. lentelė. Gali naudotis
pagal vidurkius (N=12164)
Grupės
1 grupė
Nr.
Nesinaudoja
sporto sale ne
pamokų metu
Vidurkių
ribos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

0,16-0,31
Skuodo r.
Marijampolė
Švenčionių r.
Kalvarijos
Palangos m.
Molėtų r.
Kauno m.
Kretingos r.
Vilniaus m.
Alytaus m.
Šakių r.
Šilalės r.
Panevėžio r.
Zarasų r.
Pakruojo r.
Šilutės r.
Vilniaus r.

mokyklos sporto sale ne pamokų metu: savivaldybių grupės
2 grupė
Labiau
nesinaudoja,
nei naudojasi
sporto sale ne
pamokų metu
0,33 -0,41

3 grupė
Nei naudojasi
nei
nesinaudoja
sporto sale ne
pamoku metu
0,42-0,47

4 grupė
Labiau
naudojais nei
nesinaudoja
sporto sale ne
pamokų metu
0,48-0,58

5 grupė
Naudojasi
sporto sale ne
pamokų
metu

Panevėžio m.
Druskininkai
Akmenės r.
Ukmergės r.
Trakų r.
Vilkaviškio r.
Klaipėdos r.
Biržų r.
Kėdainių r.
Plungės r.
Pasvalio r.
Tauragės r.
Joniškio r.
Prienų r.
Rietavas
Šiaulių m.
Klaipėdos m.
Šalčininkų r.
Mažeikių r.

Kazlų Rūda
Anykščių r.
Visaginas
Alytaus r.
Radviliškio r.
Kaišiadorių r.
Elektrėnai
Rokiškio r.
Birštonas
Kauno r.
Jurbarko r.
Kupiškio r.
Telšių r.

Kelmės r.
Raseinių r.
Utenos r.
Varėnos r.
Šiaulių r.
Ignalinos r.
Pagėgiai
Neringa
Širvintų r.
Lazdijų r.

Jonavos r.

1

2.1.6. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal galimybę naudotis mokyklos
sporto sale ne pamokų metu. Pirmos grupės savivaldybių mokyklose besimokantys jaunuoliai
rečiausiai gali naudotis sporto sale ne pamokų metu, tuo tarpu penktos grupės savivaldybės
mokyklose besimokantys jaunuoliai ne pamokų metu sporto sale gali naudotis dažniausiai.
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2.1.7. lentelė. Gali naudotis
vidurkius (N=12164)
Grupės
1 grupė
Nr.
Nesinaudoja
aktų sale ne
pamokų metu
Vidurkių 0,8-0,13
ribos
1
Zarasų r.
2
Kalvarijos
3
Panevėžio r.
4
Rietavas
5
Kupiškio r.
6
Jurbarko r.
7
Akmenės r.
8
Anykščių r.
9
Vilniaus r.
10
Skuodo r.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

mokyklos aktų sale ne pamokų metu: savivaldybių grupės pagal
2 grupė
Labiau nesinaudoja,
nei naudojasi aktų
sale ne pamokų metu
0,14 -0,21

3 grupė
Labiau naudojais nei
nesinaudoja
aktų
sale ne pamokų metu
0,22-0,36

4 grupė
Naudojasi aktų
sale ne pamokų
metu
1

Palangos m.
Tauragės r.
Trakų r.
Vilniaus m.
Vilkaviškio r.
Kaišiadorių r.
Ignalinos r.
Lazdijų r.
Šilalės r.
Varėnos r.
Pagėgiai
Marijampolė
Molėtų r.
Kėdainių r.
Kretingos r.
Biržų r.
Pakruojo r.
Pasvalio r.
Joniškio r.
Kauno m.
Šilutės r.
Radviliškio r.
Rokiškio r.
Kelmės r.
Šiaulių r.

Švenčionių r.
Klaipėdos r.
Kauno r.
Ukmergės r.
Alytaus r.
Alytaus m.
Panevėžio m.
Prienų r.
Mažeikių r.
Visaginas
Raseinių r.
Šiaulių m.
Kazlų Rūda
Šakių r.
Druskininkai
Elektrėnai
Birštonas
Šalčininkų r.
Telšių r.
Klaipėdos m.
Utenos r.
Neringa
Širvintų r.
Plungės r.

Jonavos r.

2.1.7. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal galimybę naudotis mokyklos
aktų sale ne pamokų metu. Pirmos grupės savivaldybių mokyklose besimokantys jaunuoliai
rečiausiai gali naudotis aktų sale ne pamokų metu, tuo tarpu ketvirtos grupės savivaldybės
mokyklose besimokantys jaunuoliai ne pamokų metu aktų sale gali naudotis dažniausiai.
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2.1.8. lentelė. Gali naudotis mokyklos stadionu ne pamokų metu: savivaldybių grupės pagal
vidurkius (N=12164)
Grupės
Nr.

1 grupė
Nesinaudoja
stadionu ne
pamokų
metu

2 grupė
Daugiausia
nesinaudoja
stadionu ne
pamoku
metu

3 grupė
Daugiau
nesinaudoja
nei
naudojasi
stadionu ne
pamokų
metu

4 grupė
Nei
naudojasi
nei
nesinaudoja
stadionu ne
pamoku
metu

5 grupė
Daugiau
naudojais nei
nesinaudoja
stadionu ne
pamokų metu

6 grupė
Daugiausia
naudojasi
stadionu ne
pamoku
metu

7
grupė
Naudojasi
stadionu
ne
pamokų
metu

Vidurkių
ribos

0,38-0,41

0,4-0,54

0,55-0,59

0,6-0,64

0,65-0,68

0,69-0,84

1

1

Vilniaus r.

Vilkaviškio r.

Ignalinos r.

Jonavos r.

Kauno m.

Panevėžio
m.
Trakų r.
Kalvarijos
Lazdijų r.
Pasvalio r.
Radviliškio
r.
Ukmergės r.
Palangos m.
Biržų r.
Plungės r.

Marijampolė

2
3
4
5
6

Kaišiadorių
r.
Akmenės r.
Visaginas
Šalčininkų r.
Neringa
Skuodo r.

Klaipėdos r.
Panevėžio r.
Varėnos r.
Anykščių r.
Tauragės r.

Šilalės r.
Alytaus m.
Joniškio r.
Kazlų Rūda
Šakių r.

Švenčionių r.
Druskininkai
Pagėgiai
Rokiškio r.

Klaipėda
Elektrėnai
Vilniaus r.
Šiaulių r.
Raseinių r.
Prienų r.
Mažeikių r.
Alytaus r.
Birštonas
Jurbarko r.
Utenos r.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Telšių r.
Kauno m.

Pakruojo r.
Kelmės r.
Kupiškio r.
Kretingos r.
Zarasų r.
Molėtų r.
Šiaulių r.
Kėdainių r.
Šilutės r.
Rietavas
Širvintų r.

2.1.8. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal galimybę naudotis mokyklos
stadionu ne pamokų metu. Pirmos grupės savivaldybių mokyklose besimokantys jaunuoliai
rečiausiai gali naudotis stadionu ne pamokų metu, tuo tarpu septintos grupės savivaldybės
mokyklose besimokantys jaunuoliai ne pamokų metu stadionu gali naudotis dažniausiai.
2.1.9. lentelė. Gali naudotis mokyklos klasėmis / kabinetais
grupės pagal vidurkius (N=12164)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
Nr.
Nesinaudoja
Labiau
Nei naudojasi
klase/kabinetu nesinaudoja,
nei
ne
pamokų nei naudojasi nesinaudoja
metu
klase/kabinetu klase/kabinetu
ne
pamokų ne
pamoku
metu
metu
Vidurkių 0,16-0,28
0,3-0,38
0,4-0,45
ribos
1
Rietavas
Zarasų r.
Kretingos r.

ne pamokų metu: savivaldybių
4 grupė
Labiau
naudojais nei
nesinaudoja
klase/kabinetu
ne
pamokų
metu
0,46-0,59

5 grupė
Naudojasi
klase/kabinetu
ne
pamokų
metu

Alytaus m.

Vilniaus m.

0,77-1
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tauragės r.
Jurbarko r.
Kupiškio r.
Palangos m.
Panevėžio r.
Lazdijų r.
Varėnos r.
Anykščių r.

Švenčionių r.
Pagėgių r.
Klaipėdos m.
Kelmės r.
Ukmergės r.
Visaginas
Kėdainių r.
Klaipėdos r.
Rokiškio r.
Radviliškio r.
Biržų r.
Kaišiadorių r.
Šiaulių r.
Prienų r.

Elektrėnai
Akmenės r.
Šilalės r.
Telšių r.
Birštonas
Utenos r.
Šiaulių m.
Trakų r.
Joniškio r.
Ignalinos r.
Raseinių r.
Marijampolė
Alytaus r,

Kalvarijos
Pasvalio r.
Šalčininkų r.
Pakruojo r.
Šakių r.
Skuodo r.
Molėtų r.
Šilutės r.
Širvintų r.
Kazlų Rūda
Kauno r.
Vilkaviškio r.
Mažeikių r.
Druskininkai
Neringa
Plungės r.
Kauno m.
Vilniaus r.
Panevėžio m.

Jonavos r.

2.1.9. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal galimybę naudotis mokyklos
klasėmis / kabinetais pamokų metu. Pirmos grupės savivaldybių mokyklose besimokantys
jaunuoliai rečiausiai gali naudotis klasėmis / kabinetais ne pamokų metu, tuo tarpu penktos grupės
savivaldybės mokyklose besimokantys jaunuoliai ne pamokų metu klasėmis / kabinetais gali
naudotis dažniausiai.
2.1.10. lentelė. Gali naudotis kitomis mokyklos patalpomis ne
grupės pagal vidurkius (N=12164)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
Nr.
Nesinaudoja
Labiau
Nei naudojasi
kita
ne nesinaudoja,
nei nesinaudoja
pamokų metu naudojasi kita kita ne pamoku
ne
pamokų metu
metu
Vidurkių 0,7-0,16
0,17 -0,25
0,26-0,36
ribos
1
Ukmergės r.
Klaipėdos m.
Ignalinos r.
2
Kalvarijos
Elektrėnai
Vilniaus m.
3
Prienų r.
Marijampolė
Rietavas
4
Varėnos r.
Kaišiadorių r.
Pagėgiai
5
Švenčionių r.
Neringa
Skuodo r.
6
Visaginas
Šiaulių r.
Kupiškio r.
7
Pasvalio r.
Akmenės r.
Klaipėdos r.
8
Molėtų r.
Trakų r.
Plungės r.
9
Raseinių r.
Kauno r.
Palangos m.
10
Kazlų Rūda
Mažeikių r.
Anykščių r.
11
Alytaus r.
Birštonas
Telšių r.

pamokų metu: savivaldybių
4 grupė
Labiau
naudojais nei
nesinaudoja
kita
ne
pamokų metu
0,38-0,44

5 grupė
Naudojasi
kita
ne
pamokų
metu

Biržų r.
Kėdainių r.
Rokiškio r.
Lazdijų r.
Šalčininkų r.
Šiaulių m.

Jonavos r.

1
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Druskininkai
Vilniaus r.

Alytaus m.
Pakruojo r.
Širvintų r.
Vilkaviškio r.
Radviliškio r.
Šilalės r.
Panevėžio m.
Jurbarko r.
Utenos r.
Šilutės r.
Šakių r.

Tauragės r.
Kelmės r.
Kretingos r.
Joniškio r.
Panevėžio r.
Zarasų r.
Kauno m.

2.1.10. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal galimybę ne pamokų metu
naudotis kitomis mokyklos patalpomis, nei sporto ir aktų salėmis, stadionais, klasėmis /
kabinetais. Pirmos grupės savivaldybių mokyklose besimokantys jaunuoliai rečiausiai gali
naudotis kitomis mokyklos patalpomis ne pamokų metu, tuo tarpu penktos grupės savivaldybės
mokyklose besimokantys jaunuoliai ne pamokų metu kitomis mokyklos patalpomis gali naudotis
dažniausiai.
2.1.11. lentelė. Savivaldybių pasiskirstymas pagal mokinių domėjimosi būsima profesija /
specialybe ir sąmoningumo ją renkantis rodiklį (N=12164)
Grupės
Nr.

1 grupė
Domisi
ir
sąmoningai
renkasi būsimą
profesiją

2 grupė
Daugiausia
domisi
ir
sąmoningai
renkasi
būsimą
profesiją

3 grupė
Daugiau domisi
ir sąmoningai
renkasi
nei
nesidomi
ir
nesąmoningai
renkasi
būsimą
profesiją

Vidurkių
ribos

13,79-14,57

14,95-15,34

1

Biržų r.

2
3
4
5

Kauno r.
Ukmergės r.
Kėdainių r.

Vilkaviškio
r.
Rokiškio r.
Anykščių r.
Varėnos r.
Visaginas
Raseinių r.
Širvintų r.
Klaipėdos r.
Zarasų r.
Šiaulių r.

Palangos m.
Trakų r.
Pagėgiai
Kelmės r.
Vilniaus r.

6
7
8
9
10
11
12
13

5 grupė
Daugiausia
nesidomi ir
ne
sąmoningai
renkasi
būsimą
profesiją

6
grupė
Nesidomi ir ne
sąmoningai
renkasi būsimą
profesiją

15,43-15,83

4 grupė
Daugiau
nesidomi ir ne
sąmoningai
renkasi
nei
domisi
ir
sąmoningai
renkasi
būsimą
profesiją
15,89-16,17

16,27-16,76

17,55-17,62

Marijampolė

Kazlų Rūda

Neringa

Vilniaus m.

Elektrėnai
Panevėžio m.
Kupiškio r.
Kauno r.

Panevėžio r.
Ignalinos r.
Alytaus m.
Radviliškio
r.
Joniškio r.
Druskininkai
Alytaus r.
Šilutės r.
Šilalės r.

Šiaulių m.
Skuodo r.
Mažeikių r.
Švenčionių
r.
Molėtų r.
Kalvarijos
Tauragės r.
Telšių r.
Šalčininkų
r.
Pasvalio r.
Rietavas
Kaišiadorių

Klaipėdos m.

Prienų r.

Lazdijų r.
Akmenės r.
Jonavos r.
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14
15
16
17

Šakių r.
Jurbarko r.
Plungės r.

r.
Birštonas
Kretingos r.
Utenos r.
Pakruojo r.

2.1.11. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal mokinių domėjimosi būsima
profesija rodiklį. Pirmos grupės savivaldybių mokyklose besimokantys jaunuoliai daugiausiai
domisi ir sąmoningai renkasi būsimą profesiją / specialybę, tuo tarpu šeštos grupės savivaldybės
mokyklose besimokantys jaunuoliai mažiausiai domisi ir mažiausiai sąmoningai renkasi būsimą
profesiją / specialybę.
2.1.12. lentelė. Savivaldybių pasiskirstymas pagal aktyvumo mokinių savivaldoje rodiklį
(N=12164)
Grupės
Nr.

1 grupė
Aukštas
aktyvumas
mokinių
savivaldoje

2 grupė
Daugiausia
aukštas
aktyvumas
mokinių
savivaldoje

Vidurkių ribos
1
2
3
4

13,83-13,95
Šakių r.
Kėdainių r.
Kelmės r.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

4 grupė
Nei
aukštas,
nei žemas
aktyvumas
mokinių
savivaldoje
15-15,28

5 grupė
Daugiau
žemas,
nei
aukštas
aktyvumas
mokinių
savivaldoje
15,36-15,97

6 grupė
Daugiausia
žemas,
aktyvumas
mokinių
savivaldoje

7
grupė
Žemas,
aktyvumas
mokinių
savivaldoje

14,2-14,58

3 grupė
Daugiau
aukštas, nei
žemas
aktyvumas
mokinių
savivaldoje
14,73-14,94

16,19-16,53

16,86-17,2

Klaipėdos r.
Raseinių r.
Rietavo r.
Šilalės r.

Jonavos r.
Kauno m.
Druskininkai
Jurbarko r.

Elektrėnai
Švenčionių r.
Alytaus m.
Klaipėdos m.

Visaginas
Birštonas
Varėnos r.

Vilniaus m.
Vilniaus r.

Prienų r.
Alytaus r.
Ukmergės r.
Radviliškio
r.
Utenos r.

Panevėžio r.
Šilutės r.
Ignalinos r.
Telšių r.

Kazlų Rūda
Plungės r.
Panevėžio r.
Palangos
m.
Pagėgiai
Joniškio r.
Kalvarijos
Biržų r.

Lazdijų r.
Vilkaviškio r.
Trakų r.
Šiaulių m.
Pasvalio r.
Širvintų r.

Mažeikių r.
Molėtų r.
Kretingos r.
Neringa
Šiaulių r.

Skuodo r.
Rokiškio r.
Kauno r.
Pakruojo r.
Akmenės r.
Tauragės r.
Kupiškio r.
Zarasų r.
Šalčininkų r.
Anykščių r.
Marijampolė
Kaišiadorių r.

2.1.12. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal aktyvumo mokinių savivaldoje
rodiklį. Pirmos grupės savivaldybių mokyklose besimokantys jaunuoliai mokinių savivaldoje yra
labiausiai aktyvūs, tuo tarpu septintos grupės savivaldybės mokyklose besimokantys jaunuoliai
mokinių savivaldoje yra mažiausiai aktyvūs.
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2.2. Studijos
Šiame poskyryje pateikiami studijų rodiklių lyginimai pagal savivaldybes.
2.2.1. lentelė. Savivaldybių pasiskirstymas pagal studentų įvykių kontrolės ir gebėjimo
įveikti problemas aukštojoje mokykloje rodiklį (N=4263)
Grupės
Nr.

1 grupė
Įvykius
kontroliuoja
ir
geba
įveikti
problemas

2 grupė
Labiau
įvykius
kontroliuoja ir geba įveikti
problemas,
nei
įvykių
nekontroliuoja ir negeba
įveikti problemų

3 grupė
Labiau
įvykių
nekontroliuoja ir negeba
įveikti
problemų,
nei
įvykius kontroliuoja ir
geba įveikti problemas

4 grupė
Įvykių
nekontroliuoja ir
negeba
įveikti
problemų

Vidurkių
ribos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

9,7-12,56

13,7 -14,97

15,07-15,51

15,64-16,7

Kelmės r.
Lazdijų r.
Klaipėdos m.
Šiaulių m.
Telšių r.

Skuodo r.
Ignalinos r.
Neringa
Kalvarijos
Panevėžio r.
Tauragės r.
Kėdainių r.
Klaipėdos r.
Biržų r.
Druskininkai
Akmenės r.
Šiaulių r.
Anykščių r.
Švenčionių r.
Elektrėnai
Palangos m.
Utenos r.
Ukmergės r.
Jonavos r.

Šilutės r.
Šalčininkų r.
Alytaus r.
Rietavas
Panevėžio m.
Plungės r.
Pakruojo r.
Raseinių r.
Prienų r.
Kupiškio r.
Pagėgiai
Rokiškio r.
Jurbarko r.
Kauno m.
Zarasų r.
Šilalės r.
Molėtų r.
Kazlų Rūda
Varėnos r.
Širvintų r.
Šakių r.
Alytaus m.
Joniškio r.
Vilniaus r.
Marijampolė

Kretingos r.
Visaginas
Radviliškio r.
Trakų r.
Birštonas
Vilniaus m.
Kauno r.
Vilkaviškio r.
Pasvalio r.
Mažeikių r.
Kaišiadorių r.

2.2.1. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal studentų įvykių kontrolės ir
gebėjimo įveikti problemas rodiklį. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai geriausiai geba
kontroliuoti įvykius ir spręsti aukštojoje mokykloje kylančias problemas, o ketvirtos savivaldybių
grupės jaunuolių šie gebėjimai yra mažiausi.
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2.2.2. lentelė. Savivaldybių pasiskirstymas pagal studentų domėjimosi būsimomis studijomis
rodiklį (N=4263)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Studijas
Labiau
Nei
Labiau
Sąmoningai
renkasi
nesąmoningai,
nesąmoningai,
sąmoningai, nei renkasi
nesąmoningai nei sąmoningai nei sąmoningai nesąmoningai
studijas
renkasi studijas renkasi studijas renkasi studijas
Vidurkių 9,73
15,89-18,85
19-19,84
20,15-21,43
21,73-22,85
ribos
1
Kelmės r.
Šiaulių m.
Pasvalio r.
Skuodo r.
Širvintų r.
2
Tauragės r.
Šiaulių r.
Elektrėnai
Trakų r.
3
Ukmergės r.
Alytaus m.
Kazlų Rūda
Plungės r.
4
Panevėžio r.
Šakių r.
Prienų r.
Radviliškio r.
5
Telšių r.
Kauno m.
Šalčininkų r.
Pagėgiai
6
Varėnos r.
Marijampolė
Vilniaus r.
Kaišiadorių
r.
7
Kalvarijos
Palangos m.
Švenčionių r.
8
Klaipėdos m.
Kretingos r.
Kupiškio r.
9
Ignalinos r.
Neringa
Vilkaviškio r.
10
Akmenės r.
Visaginas
Molėtų r.
11
Lazdijų r.
Pakruojo r.
12
Klaipėdos r.
Šilutės r.
13
Kėdainių r.
Kauno r.
14
Šilalės r.
Jurbarko r.
15
Druskininkai
Raseinių r.
16
Panevėžio m.
Joniškio r.
17
Utenos r.
Vilniaus m.
18
Anykščių r.
Birštonas
19
Alytaus r.
Rokiškio r.
20
Jonavos r.
Mažeikių r.
21
Rietavas
22
Biržų r.
23
Zarasų r.
2.2.2. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal studentų domėjimosi būsimomis
studijomis rodiklį. Pirmos grupės savivaldybių studentai daugiausiai domėjosi ir renkantis būsimą
profesiją / specialybę buvo sąmoningiausi, tuo tarpu penktos grupės savivaldybių studentai
mažiausiai domėjosi būsimomis studijomis ir mažiausiai sąmoningai rinkosi būsimą profesiją /
specialybę.
Darbo studijų metu rodikliui, savivaldybių grupių sudaryti neįmanoma, nes naudota
nominalinė skalė.
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2.2.3. lentelė. Studentų darbo ir studijų derinimo subjektyvus vertinimas: savivaldybių
grupės pagal vidurkius (N=4263)
Grupės
Nr.

1 grupė
Sekasi
derinti
studijas
ir darbą

2 grupė
Daugiausia
sekasi derinti
studijas
ir
darbą

4 grupė
Daugiau
nesiseka
derinti
studijų
ir
darbo
nei
sekasi derinti
studijas
ir
darbą
1,52-1,59

5 grupė
Daugiausia
nesiseka
derinti
studijų
ir
darbo

6
grupė
Nesiseka
derinti
studijų
ir
darbo

1,17-1,3

3 grupė
Daugiau
sekasi derinti
studijas
ir
darbą
nei
nesiseka
derinti
studijų
ir
darbo
1,33-1,47

Vidurkių
ribos

0,2

1,64-1,85

2,13-2,67

1

Kelmės
r.

Jurbarko r.

Plungės r.

Kalvarijos

Ignalinos r.

Jonavos r.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Marijampolė
Pagėgiai
Pasvalio r.
Trakų r.
Druskininkai
Radviliškio r.
Alytaus m.
Kauno r.
Panevėžio m.

Širvintų r.
Anykščių r.
Kauno m.
Kėdainių r.
Švenčionių r.
Rietavas
Utenos r.
Vilniaus m.
Raseinių r.

Neringa
Panevėžio r.
Birštonas
Ukmergės r.
Akmenės r.
Palangos m.
Zarasų r.
Telšių r.
Pakruojo r.

Visaginas
Kupiškio r.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Šalčininkų r.
Tauragės r.

Skuodo r.
Šilutės r.
Vilkaviškio r.
Prienų r.
Biržų r.
Molėtų r.
Šiaulių m.
Alytaus r.
Kaišiadorių
r.
Mažeikių r.
Joniškio r.
Šakių r.
Vilniaus r.
Elektrėnai
Klaipėdos r.
Lazdijų r.
Šilalės r.
Kazlų Rūda
Klaipėdos m.
Kretingos r.
Šiaulių r.

Varėnos r.
Rokiškio r.

2.2.3. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal studentų darbo ir studijų
derinimo subjektyvaus vertinimo rodiklį. Šeštos grupės savivaldybių studentams sunkiausiai
sekasi derinti studijas ir darbo įsipareigojimus, tuo tarpu pirmos grupės savivaldybių studentams,
jų nuomone, tai sekasi daryti lengviausiai.
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2.2.4. lentelė. Savivaldybių pasiskirstymas pagal studentų darbo ir studijų derinimo
problemų lygio rodiklį (N=4263)
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Grupės
1 grupė
2 grupė
neturi Labiau
turi Turi
Nr.
Neturi
Labiau
neturi Nei
problemų problemų,
nei problemų, nei problemų,
nei problemų dėl
ir
dėl darbo turi
problemų turi problemų neturi problemų darbo
ir studijų dėl darbo ir dėl darbo ir dėl darbo ir studijų
derinimo studijų derinimo studijų
studijų derinimo derinimo
derinimo
Vidurkių 1,07
3,73-6,17
7,33-8,37
8,46-9,07
9,22-10,42
ribos
1
Kelmės r. Skuodo r.
Jurbarko r.
Kėdainių r.
Birštonas
2
Lazdijų r.
Pasvalio r.
Širvintų r.
Palangos m.
3
Radviliškio r.
Joniškio r.
Šiaulių r.
4
Švenčionių r.
Kauno m.
Visaginas
5
Molėtų r.
Mažeikių r.
Klaipėdos r.
6
Plungės r.
Ukmergės r.
Kauno r.
7
Telšių r.
Šiaulių m.
Akmenės r.
8
Biržų r.
Pagėgiai
Utenos r.
9
Kaišiadorių r.
Alytaus m.
Varėnos r.
10
Šilalės r.
Kretingos r.
Rokiškio r.
11
Druskininkai
Šakių r.
Kalvarijos
12
Trakų r.
Panevėžio m.
Neringa
13
Elektrėnai
Kazlų Rūda
Jonavos r.
14
Ignalinos r.
Vilkaviškio r.
Tauragės r.
15
Šalčininkų r.
Vilniaus m.
Kupiškio r.
16
Rietavas
Anykščių r.
17
Prienų r.
Panevėžio r.
18
Klaipėdos m.
Šilutės r.
19
Alytaus r.
Marijampolė
20
Raseinių r.
Pakruojo r.
21
Vilniaus r.
22
Zarasų r.
2.2.4. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal studentų darbo ir studijų
derinimo problemų lygio rodiklį. Pirmos grupės savivaldybių studentai neturi problemų dėl darbo
ir studijų derinimo, tuo tarpu penktos grupės savivaldybių studentai turi žymių problemų, dėl
darbo ir studijų derinimo.
Nuo 2.2.5. iki 2.2.8. lentelėse pateikiama savivaldybių lyginimai pagal studentų
ketinimus tęsti studijas toje pačioje ar kitose srityje Lietuvoje ar užsienyje ketinimus.
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2.2.5. lentelė. Studentų ketinimai studijas tęsti toje pačioje srityje Lietuvoje: savivaldybių
grupės pagal vidurkius (N=4263)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Ketina
Nr.
Ketina
Labiau ketina Nei ketina studijas Labiau ketina
studijas
studijas tęsti, tęsti, nei neketina
studijų netęsti, studijų
tęsti
nei netęsti
nei tęsti
netęsti
Vidurkių 1,86-1,95 2,02-2,17
2,2-2,4
2,42-2,53
2,57-2,86
ribos
1
Skuodo r. Ignalinos r.
Plungės r.
Alytaus r.
Pagėgiai
2
Rokiškio
Lazdijų r.
Klaipėdos r.
Mažeikių r.
Radviliškio r.
r.
3
Palangos Rietavas
Šiaulių r.
Šilutės r.
Ukmergės r.
m.
4
Jurbarko Anykščių r.
Druskininkai
Jonavos r.
Tauragės r.
r.
5
Pakruojo Panevėžio r.
Šakių r.
Elektrėnai
Akmenės r.
r.
6
Utenos r.
Telšių r.
Marijampolė
Vilniaus r.
7
Biržų r.
Kalvarijos
Pasvalio r.
Trakų r.
8
Kėdainių r.
Kretingos r.
Kazlų Rūda
Šalčininkų r.
9
Švenčionių r.
Vilkaviškio r.
Varėnos r.
Šilalės r.
10
Prienų r.
Molėtų r.
Kupiškio r.
Birštonas
11
Raseinių r.
Šiaulių m.
Kaišiadorių r.
Neringa
12
Širvintų r.
Vilniaus m.
13
Panevėžio m.
14
Kauno m.
15
Klaipėdos m.
16
Alytaus m.
17
Kauno r.
18
Joniškio r.
19
Kelmės r.
20
Zarasų r.
21
Visaginas
2.2.5. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal studentų ketinimus studijas tęsti
toje pačioje srityje Lietuvoje. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai labiausiai buvo linkę sutikti,
kad ketina tęsti studijas toje pačioje srityje Lietuvoje, tuo tarpu penktos grupės savivaldybių
jaunuoliai labiausiai buvo linkę sutikti, kad neketina tęsti studijų toje pačioje srityje Lietuvoje.
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2.2.6. lentelė. Studentų ketinimai studijas tęsti toje pačioje srityje užsienyje:
grupės pagal vidurkius (N=4263)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Ketina
Daugiausia Labiau
Labiau
Daugiausia
studijas
ketina
ketina
ketina
ketina
tęsti
studijas
studijas
studijų
studijų
tęsti
tęsti,
nei netęsti, nei netęsti
netęsti
tęsti
Vidurkių 2,53-2,67 2,73-2,88
2,91-3,02
3,04-3,16
3,19-3,26
ribos
1
Visaginas Kupiškio r. Rietavas
Mažeikių r.
Kalvarijos
2
Panevėžio Palangos
Klaipėdos
Kauno r.
Druskininkai
r.
m.
r.
3
Pakruojo
Rokiškio r. Šiaulių m.
Ukmergės r.
Panevėžio m.
r.
4
Kauno m.
Biržų r.
Lazdijų r.
Vilniaus m.
5
Kėdainių r. Joniškio r.
Vilkaviškio r. Akmenės r.
6
Klaipėdos
Varėnos r.
Marijampolė Prienų r.
m.
7
Anykščių r. Alytaus m.
Pasvalio r.
Birštonas
8
Kretingos r. Jonavos r.
Plungės r.
Pagėgiai
9
Ignalinos r. Utenos r.
Raseinių r.
Radviliškio r.
10
Zarasų r.
Alytaus r.
Šilutės r.
11
Neringa
Šilalės r.
12
Šiaulių r.
Vilniaus r.
13
Švenčionių
r.
14
Telšių r.
15
Šalčininkų
r.
17
Tauragės r.
18
Jurbarko r.
19
Kelmės r.
20
Skuodo r.
21
Širvintų r.
22
Šakių r.
23
Kazlų Rūda

savivaldybių
6
grupė
Ketina
studijų
netęsti
3,34-3,74
Molėtų r.
Elektrėnai
Kaišiadorių
r.
Trakų r.

2.2.6. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal studentų ketinimus studijas tęsti
toje pačioje srityje užsienyje. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai labiausiai buvo linkę sutikti,
kad ketina tęsti studijas toje pačioje srityje užsienyje, tuo tarpu šeštos grupės savivaldybių
jaunuoliai labiausiai buvo linkę sutikti, kad neketina tęsti studijų toje pačioje srityje užsienyje.
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2.2.7. lentelė. Studentų ketinimai studijas tęsti kitoje srityje Lietuvoje: savivaldybių grupės
pagal vidurkius (N=4263)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
6
grupė
Nr.
Ketina
Daugiausia Labiau
Labiau
Daugiausia
Ketina
studijas
ketina
ketina
ketina
ketina
studijų
tęsti
studijas
studijas
studijų
studijų
netęsti
tęsti
tęsti,
nei netęsti, nei netęsti
netęsti
tęsti
Vidurkių 2,27
2,55-2,79
2,81-2,93
2,95-3,03
3,09-3,21
3,28-3,41
ribos
1
Skuodo r. Jonavos r.
Ignalinos r. Neringa
Vilkaviškio r. Šilutės r.
2
Klaipėdos
Rietavas
Druskininkai Pasvalio r.
Trakų r.
m.
3
Visaginas
Alytaus m.
Pakruojo r.
Plungės r.
Molėtų r.
4
Šiaulių m.
Raseinių r. Kauno r.
Mažeikių r.
Kaišiadorių
r.
5
Tauragės r. Šilalės r.
Anykščių r.
Pagėgiai
6
Telšių r.
Biržų r.
Elektrėnai
Joniškio r.
7
Kalvarijos
Birštonas
Akmenės r.
Šalčininkų r.
8
Kelmės r.
Palangos
Jurbarko r.
Marijampolė
m.
9
Klaipėdos
Širvintų r.
Lazdijų r.
r.
10
Ukmergės
Kazlų Rūda Radviliškio r.
r.
11
Alytaus r.
Zarasų r.
Rokiškio r.
12
Kėdainių r. Utenos r.
Varėnos r.
13
Panevėžio
Kauno m.
Vilniaus m.
r.
14
Kupiškio r. Vilniaus r.
15
Šakių r.
16
Šiaulių r.
17
Kretingos r.
18
Panevėžio
m.
19
Prienų r.
20
Švenčionių
r.
2.2.7. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal studentų ketinimus studijas tęsti
kitoje srityje Lietuvoje. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai labiausiai buvo linkę sutikti, kad
ketina tęsti studijas kitoje srityje Lietuvoje, tuo tarpu šeštos grupės savivaldybių jaunuoliai
labiausiai buvo linkę sutikti, kad neketina tęsti studijų kitoje srityje Lietuvoje.
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2.2.8. lentelė. Studentų ketinimai studijas tęsti kitoje srityje
pagal vidurkius (N=4263)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
Nr.
Ketina
Labiau ketina Nei ketina studijas
studijas
studijas tęsti, tęsti, nei neketina
tęsti
nei netęsti
Vidurkių 2,78-2,82
3-3,08
3,12-3,27
ribos
1
Kupiškio r. Kėdainių r.
Zarasų r.
2
Visaginas
Palangos m.
Šakių r.

užsienyje: savivaldybių grupės

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Birštonas
Pasvalio r.
Vilkaviškio r.
Prienų r.
Alytaus r.
Elektrėnai
Jurbarko r.
Vilniaus m.
Raseinių r.
Radviliškio r.
Šilutės r.
Pagėgiai
Marijampolė

Skuodo r.

Pakruojo r.
Klaipėdos m.
Šiaulių m.
Alytaus m.
Neringa
Varėnos r.
Jonavos r.
Tauragės r.
Panevėžio r.
Ignalinos r.
Kalvarijos

Kretingos r.
Švenčionių r.
Kelmės r.
Biržų r.
Rokiškio r.
Šalčininkų r.
Utenos r.
Telšių r.
Klaipėdos r.
Kauno m.
Kazlų Rūda
Akmenės r.
Plungės r.
Ukmergės r.
Šiaulių r.
Druskininkai
Mažeikių r.
Rietavas
Šilalės r.
Kauno r.
Joniškio r.
Lazdijų r.
Panevėžio m.
Vilniaus r.

4 grupė
Labiau ketina
studijų netęsti,
nei tęsti
3,3-3,43

5 grupė
Ketina
Studijų
netęsti
3,51-3,65

Širvintų r.
Anykščių r.

Molėtų r.
Kaišiadorių
r.
Trakų r.

2.2.8. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal studentų ketinimus studijas tęsti
kitoje srityje užsienyje. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai labiausiai buvo linkę sutikti, kad
ketina tęsti studijas kitoje srityje užsienyje, tuo tarpu penktos grupės savivaldybių jaunuoliai
labiausiai buvo linkę sutikti, kad neketina tęsti studijų kitoje srityje užsienyje.
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2.2.9. lentelė. Savivaldybių pasiskirstymas pagal
(N=4263)
Grupės
1
grupė 2 grupė
3 grupė
Nr.
Aktyvūs
Daugiausia Daugiau
aktyvūs
studentų
aktyvūs
savivaldoje studentų
studentų
savivaldoje savivaldoje,
nei
neaktyvus
Vidurkių 16,43-16,87 17,4-18,05 18,11-18,78
ribos
1
Kelmės r.
Klaipėdos
Kauno r.
r.
2
Pakruojo r. Telšių r.
Jurbarko r.
3
Radviliškio Kupiškio r. Šakių r.
r.
4
Panevėžio
Ignalinos r. Vilkaviškio r.
r.
5
Pasvalio r. Druskininkai
6
7

Šiaulių m.
Alytaus m.

Utenos r.
Šiaulių r.

8
9

Kėdainių r.
Klaipėdos
m.
Joniškio r.

Palangos m.
Rietavas

10
11
12
13
14
15

Alytaus r.
Kalvarijos
Molėtų r.
Marijampolė
Tauragės r.

aktyvumo studentų savivaldoje rodiklį
4 grupė
Daugiau
neaktyvūs
nei
aktyvūs
studentų
savivaldoje
18,95-19,36

5 grupė
Daugiausia
neaktyvūs
studentų
savivaldoje

6
grupė
Neaktyvūs
studentų
savivaldoje

19,36-19,96

20,11-21,32

Plungės r.

Raseinių r.

Varėnos r.

Biržų r.
Šilalės r.

Kauno m.
Širvintų r.

Anykščių r.
Akmenės r.

Trakų r.

Kazlų Rūda

Pagėgiai

Ukmergės
Jonavos r.
r.
Neringa
Skuodo r.
Kretingos r. Panevėžio
m.
Mažeikių r. Šalčininkų r.
Visaginas
Vilniaus m.
Zarasų r.
Elektrėnai
Švenčionių
r.
Vilniaus r.
Prienų r.
Šilutės r.

Kaišiadorių
r.
Rokiškio r.
Birštonas

Lazdijų r.

2.2.9. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal aktyvumo studentų savivaldoje
rodiklį. Pirmos grupės savivaldybių aukštosiose mokyklose besimokantys jaunuoliai studentų
savivaldoje yra labiausiai aktyvūs, tuo tarpu šeštos grupės savivaldybės jaunuoliai studentų
savivaldoje yra mažiausiai aktyvūs.

2.3. Darbas
Šiame poskyryje pateikiami mokyklos rodiklių lyginimai pagal savivaldybes.
Darbo pagal specialybę rodikliui, savivaldybių grupių sudaryti neįmanoma, nes
naudota nominalinė skalė.
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Darbo ne pagal specialybę priežasčių rodikliui, savivaldybių grupių sudaryti
neįmanoma, nes naudota nominalinė skalė.
2.3.1. lentelė. Savivaldybių pasiskirstymas pagal dirbančiųjų domėjimosi būsima profesija /
specialybe ir sąmoningumo ją renkantis rodiklį (N=7565)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Nesąmoningai Labiau
Nei
Labiau
Sąmoningai
renkasi
nesąmoningai, sąmoningai, nei sąmoningai,
renkasi
nei
nesąmoningai
nei
sąmoningai
renkasi
nesąmoningai
renkasi
renkasi
Vidurkių 10,82-11,67
13,4-14,32
14,5-15,05
15,16-15,57
15,67-16,16
ribos
1
Kelmės r.
Druskininkai
Skuodo r.
Mažeikių r.
Vilkaviškio r.
2
Šiaulių m.
Lazdijų r.
Kazlų Rūda
Rokiškio r.
Molėtų r.
3
Kalvarijos
Trakų r.
Švenčionių r.
Elektrėnai
4
Panevėžio r.
Palangos m.
Kaišiadorių r.
Šakių r.
5
Klaipėdos m.
Neringa
Širvintų r.
Šalčininkų r.
6
Jonavos r.
Biržų r.
Tauragės r.
Raseinių r.
7
Pasvalio r.
Telšių r.
Kupiškio r.
Šilutės r.
8
Ukmergės r.
Kretingos r.
Pagėgiai
9
Panevėžio m.
Joniškio r.
Prienų r.
10
Alytaus r.
Marijampolė
11
Šiaulių r.
Kėdainių r.
12
Rietavas
Kauno r.
13
Zarasų r.
Radviliškio r.
14
Visaginas
Alytaus m.
15
Šilalės r.
Vilniaus r.
16
Varėnos r.
Plungės r.
17
Akmenės r.
Birštonas
18
Ignalinos r.
19
Pakruojo r.
20
Klaipėdos r.
21
Anykščių r.
22
Vilniaus m.
23
Jurbarko r.
24
Utenos r.
25
Kauno m.
2.3.1. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal dirbančiųjų rodytą domėjimąsi
būsima profesija / specialybe rodiklį. Penktos grupės savivaldybių studentai stipriausiai domėjosi
ir renkantis būsimą profesiją / specialybę buvo sąmoningiausi, tuo tarpu pirmos grupės
savivaldybių dirbantys jaunuoliai mažiausiai domėjosi būsima profesija / specialybe ir mažiausiai
sąmoningai ją rinkosi.
Nuo 2.3.2. iki 2.3.5. lentelėse pateikiam savivaldybių lyginimai pagal įsidarbinimą
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lėmusius veiksnius.

2.3.2. lentelė. Dirbančiųjų įsidarbinimą nulėmė aukštojoje / profesinėje mokykloje įgytas
išsilavinimas, kvalifikacija: savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=7565)
Grupės
Nr.

1 grupė
Išsilavinimas
ir
kvalifikacija
lemia

Vidurkių
ribos

2,12-2,27

1
2

Kretingos
r.
Lazdijų r.

3
4
5
6

Akmenės r.
Kėdainių r.
Alytaus m.
Kauno r.

7
8
9
10

Telšių r.
Varėnos r.
Tauragės r.
Anykščių r.

11
12
13
14
15

2 grupė
Išsilavinimas
ir
kvalifikacija
daugiausia
lemia
2,29-2,38

3 grupė
Išsilavinimas
ir kvalifikacija
labiau lemia,
nei nelemia

4 grupė
Išsilavinimas ir
kvalifikacija
labiau nelemia,
nei lemia

2,41-2,48

Ignalinos r.
Palangos
m.
Pakruojo r.
Joniškio r.
Rietavas
Biržų r.
Zarasų r.
Alytaus r.
Kupiškio r.
Kaišiadorių
r.
Plungės r.
Šiaulių m.
Šilalės r.
Ukmergės
r.

2,5-2,57

5 grupė
Išsilavinimas
ir
kvalifikacija
daugiausia
nelemia
2,6-2,75

6
grupė
Išsilavinimas
ir
kvalifikacija
nelemia
2,82-2,88

Šakių r.

Mažeikių r.

Šilutės r.

Kauno m.

Elektrėnai

Šalčininkų r.

Jurbarko r.

Skuodo r.

Panevėžio r.
Kalvarijos
Molėtų r.
Vilkaviškio r.

Prienų r.
Rokiškio r.
Širvintų r.
Kazlų Rūda

Vilniaus m.
Birštonas
Trakų r.
Klaipėdos
m.

Kelmės r.
Klaipėdos r.
Pagėgiai
Vilniaus r.

Radviliškio r.
Panevėžio m.
Švenčionių r.
Druskininkai

Neringa
Pasvalio r.
Raseinių r.
Šiaulių r.

Utenos r.
Visaginas
Jonavos r.

Marijampolė

2.3.2. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal dirbančių jaunuolių sutikimą, kad
jų įsidarbinimą lėmė aukštojoje / profesinėje mokykloje įgytas išsilavinimas / profesinė
kvalifikacija. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai labiausiai buvo linkę sutikti, kad aukštojoje /
profesinėje mokykloje įgytas išsilavinimas / profesinė kvalifikacija turėjo didžiausią įtaką
įsidarbinimui, tuo tarpu šeštos grupės savivaldybių jaunuoliai labiausiai buvo linkę su tuo
nesutikti.
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2.3.3. lentelė. Dirbančiųjų įsidarbinimą nulėmė asmeninės
pagal vidurkius (N=7565)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
Nr.
Lemia
Asmeninės
Asmeninės
asmeninės pažintys labiau pažintys
nei
pažintys
lemia,
nei lemia,
nei
nelemia
nelemia
Vidurkių 1,83-2,07
2,13-2,19
2,21-2,3
ribos
1
Skuodo r.
Elektrėnai
Biržų r.
2
Lazdijų r.
Panevėžio r.
Ukmergės r.
3
Rokiškio r. Trakų r.
Palangos m.
4
Vilniaus m. Prienų r.
Kupiškio r.
5
Kelmės r.
Šiaulių r.
Pakruojo r.
6
Varėnos r. Jurbarko r.
Kauno r.
7
Utenos r.
Ignalinos r.
Alytaus r.
8
Šilutės r.
Raseinių r.
Mažeikių r.
9
Kaišiadorių Radviliškio r.
Kazlų Rūda
r.
10
Šakių r.
Plungės r.
11
Molėtų r.
Vilkaviškio r.
12
Šiaulių m.
Klaipėdos m.
13
Akmenės r.
14
Širvintų r.
15
Neringa
16
Švenčionių r.
17
Druskininkai
18
Visaginas

pažintys: savivaldybių grupės
4 grupė
Asmeninės
pažintys labiau
nelemia,
nei
lemia
2,34-2,51
Vilniaus r.
Zarasų r.
Kauno m.
Birštonas
Marijampolė
Alytaus m.
Joniškio r.
Kalvarijos
Tauragės r.

5 grupė
Asmeninės
pažintys
nelemia
2,58-2,77
Kretingos r.
Šilalės r.
Pasvalio r.
Telšių r.

Klaipėdos r.
Jonavos r.
Panevėžio m.
Pagėgiai
Rietavas
Kėdainių r.
Anykščių r.
Šalčininkų r.

2.3.3. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal dirbančių jaunuolių sutikimą, kad
jų įsidarbinimą lėmė asmeninės pažintys. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai labiausiai buvo
linkę sutikti, kad asmeninės pažintys turėjo didžiausią įtaką įsidarbinimui, tuo tarpu penktos
grupės savivaldybių jaunuoliai labiausiai buvo linkę su tuo nesutikti.
2.3.4. lentelė. Dirbančiųjų įsidarbinimą nulėmė darbo patirtis: savivaldybių grupės pagal
vidurkius (N=7565)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
6 grupė
Nr.
Darbo
Darbo
Darbo
Darbo
Darbo
Darbo
patirtis
patirtis
patirtis
patirtis
patirtis
patirtis
lemia
daugiausia labiau
labiau
daugiausia
nelemia
lemia
lemia, nei nelemia, nei nelemia
nelemia
lemia
Vidurkių 2,23-2,3
2,34-2,43
2,45-2,51
2,53-2,63
2,65-2,83
2,9-2,92
ribos
1
Širvintų r.
Akmenės r. Pakruojo r. Joniškio r.
Šiaulių m.
Kelmės r.
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Utenos r.
Varėnos r.
Radviliškio
r.
Druskininkai
Šilutės r.

Kauno r.
Alytaus m.
Biržų r.

Kupiškio r.
Mažeikių r.
Raseinių r.

Kazlų Rūda
Anykščių r.
Birštonas

Ignalinos r.
Alytaus r.
Šilalės r.

Jurbarko r.
Neringa

Panevėžio r.
Švenčionių
r.
Ukmergės r.

Kauno m.
Rietavas

Kretingos r.
Pasvalio r.

Telšių r.

Kėdainių r.

Zarasų r.

Marijampolė

Šalčininkų r.

Prienų r.
Skuodo r.

Palangos m.
Jonavos r.

Vilniaus r.
Klaipėdos
m.

Šiaulių r.
Kaišiadorių
r.
Kalvarijos

Plungės r.
Tauragės r.

Vilkaviškio
r.
Klaipėdos
r.
Rokiškio r.
Molėtų r.
Trakų r.
Panevėžio
m.

Lazdijų r.

Visaginas
Šakių r.
Elektrėnai
Pagėgiai
Vilniaus m.

2.3.4. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal dirbančių jaunuolių sutikimą, kad
jų įsidarbinimą lėmė darbo patirtis. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai labiausiai buvo linkę
sutikti, kad darbo patirtis turėjo didžiausią įtaką įsidarbinimui, tuo tarpu šeštos grupės
savivaldybių jaunuoliai labiausiai buvo linkę su tuo nesutikti.
2.3.5. lentelė. Dirbančiųjų įsidarbinimą nulėmė užsienio
grupės pagal vidurkius (N=7565)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
Nr.
Užsienio
Užsienio kalbos Užsienio
kalbos
mokėjimas
kalbos
mokėjimas
labiau
lemia, mokėjimas
lemia
nei nelemia
nei lemia, nei
nelemia
Vidurkių 2,41-2,54
2,6-2,77
2,82-2,96
ribos
1
Alytaus m.
Klaipėdos r.
Tauragės r.
2
Visaginas
Kauno m.
Kazlų Rūda
3
Kauno r.
Šiaulių m.
Šalčininkų r.
4
Vilniaus r.
Šiaulių r.
Jurbarko r.
5
Neringa
Rietavas
Rokiškio r.
6
Varėnos r.
Vilniaus m.
Prienų r.
7
Ukmergės r.
Švenčionių r.
8
Skuodo r.
Plungės r.
9
Akmenės r.
Šilalės r.

kalbos mokėjimas: savivaldybių
4 grupė
Užsienio kalbos
mokėjimas
labiau nelemia,
nei lemia

5 grupė
Užsienio
kalbos
mokėjimas
nelemia

2,99-3,18

3,27-3,4

Pasvalio r.
Vilkaviškio r.
Utenos r.
Radviliškio r.
Panevėžio r.
Elektrėnai
Molėtų r.
Trakų r.
Šilutės r.

Pagėgiai
Kelmės r.
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Zarasų r.
Palangos m.
Kėdainių r.
Alytaus r.
Birštonas
Telšių r.
Biržų r.
Panevėžio m.
Anykščių r.
Ignalinos r.
Klaipėdos m.
Joniškio r.
Jonavos r.

Druskininkai
Pakruojo r.
Kalvarijos
Kretingos r.
Mažeikių r.
Širvintų r.
Lazdijų r.
Kupiškio r.
Raseinių r.
Marijampolė

Šakių r.
Kaišiadorių r.

2.3.5. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal dirbančių jaunuolių sutikimą, kad
jų įsidarbinimą lėmė užsienio kalbų mokėjimas. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai labiausiai
buvo linkę sutikti, kad užsienio kalbų mokėjimas turėjo didžiausią įtaką įsidarbinimui, tuo tarpu
penktos grupės savivaldybių jaunuoliai labiausiai buvo linkę su tuo nesutikti.
2.3.6. lentelė. Savivaldybių pasiskirstymas pagal dirbančių jaunuolių įvykių kontrolės ir
gebėjimo įveikti problemas darbe rodiklį (N=7565)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Lengvai
Labiau
Nei lengvai, Labiau
Sunkiai
lengvai, nei nei sunkiai
sunkiai, nei
sunkiai
lengvai
Vidurkių 11,3-12,54
14,94-15,2
15,35-15,82
15,9-16,21
16,31-16,63
ribos
1
Klaipėdos m.
Vilniaus r.
Elektrėnai
Visaginas
Alytaus m.
2
Telšių r.
Kėdainių r. Šakių r.
Klaipėdos r.
Kauno m.
3
Kelmės r.
Biržų r.
Anykščių r.
Rietavas
Zarasų r.
4
Lazdijų r.
Tauragės r. Ignalinos r.
Šilutės r.
Birštonas
5
Skuodo r.
Kalvarijos
Druskininkai
Raseinių r.
6
Šiaulių m.
Varėnos r.
Joniškio r.
Mažeikių r.
7
Širvintų r.
Jurbarko r.
8
Švenčionių r.
Palangos m.
9
Vilkaviškio r.
Molėtų r.
10
Neringa
Alytaus r.
11
Ukmergės r.
Pagėgiai
12
Panevėžio m.
Utenos r.
13
Akmenės r.
Pasvalio r.
14
Kupiškio r.
Rokiškio r.
15
Kazlų Rūda
Kretingos r.
16
Radviliškio r.
Panevėžio r.
17
Marijampolė
Kauno r.
18
Šiaulių r.
Jonavos r.
19
Kaišiadorių r.
20
Prienų r.
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21
22
23
24
25
26

Šalčininkų r.
Pakruojo r.
Šilalės r.
Trakų r.
Plungės r.
Vilniaus m.

2.3.6. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal dirbančių jaunuolių įvykių
kontrolės ir gebėjimo įveikti problemas darbe rodiklį. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai
geriausiai geba kontroliuoti įvykius ir spręsti darbe kylančias problemas, o ketvirtos savivaldybių
grupės jaunuolių šie gebėjimai yra mažiausi.
2.3.7. lentelė. Darbdaviai sudaro sąlygas mokytis: savivaldybių grupės
(N=7565)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
Nr.
Dažniausiai
Dažniau sudaro, nei Dažiau nesudaro, nei
sudaro
nesudaro
sudaro
Vidurkių 1-1,18
1,23-1,22
1,34-1,38
ribos
1
Kelmės r.
Telšių r.
Druskininkai
2
Šiaulių m.
Akmenės r.
Kauno m.
3
Lazdijų r.
Marijampolė
Kėdainių r.
4
Alytaus m.
Pakruojo r.
Prienų r.
5
Pasvalio r.
Vilniaus r.
6
Alytaus r.
Anykščių r.
7
Tauragės r.
Kaišiadorių r.
8
Ignalinos r.
Šilalės r.
9
Neringa
Visaginas
10
Plungės r.
Birštonas
11
Kazlų Rūda
Rietavas
12
Panevėžio m.
Širvintų r.
13
Kretingos r.
Biržų r.
14
Radviliškio r.
Mažeikių r.
15
Švenčionių r.
Šiaulių r.
16
Elektrėnai
Ukmergės r.
17
Kauno r.
Jurbarko r.
18
Klaipėdos r.
Klaipėdos m.
19
Rokiškio r.
Kupiškio r.
20
Molėtų r.
Varėnos r.
21
Šakių r.

pagal vidurkius
4 grupė
Dažniausiai
nesudaro
1,39-1,61
Skuodo r.
Joniškio r.
Šilutės r.
Vilkaviškio r.
Šalčininkų r.
Zarasų r.
Raseinių r.
Trakų r.
Vilniaus m.
Kalvarijos
Utenos r.
Palangos m.
Pagėgiai
Panevėžio r.
Jonavos r.

2.3.7. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, ar darbdaviai sudaro sąlygas
mokytis / kelti kvalifikaciją. Pirmos grupės savivaldybių dirbantiems jaunuoliams darbdaviai
dažniausiai sudaro sąlygas mokytis / kelti kvalifikaciją, o ketvirtos grupės savivaldybių
jaunuoliams darbdaviai sąlygas mokytis sudaro rečiausiai.
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2.3.8. lentelė. Darbdaviai apmoka mokslus: savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=7565)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
Nr.
Dažniausiai apmoka
Nei
apmoka,
nei Dažniausiai neapmoka
neapmoka
Vidurkių 1-1,51
1,55-1,64
1,65-1,79
ribos
1
Kelmės r.
Vilniaus r.
Vilkaviškio r.
2
Šiaulių m.
Molėtų r.
Kėdainių r.
3
Lazdijų r.
Druskininkai
Rietavas
4
Radviliškio r.
Birštonas
Plungės r.
5
Rokiškio r.
Telšių r.
Širvintų r.
6
Alytaus m.
Utenos r.
Biržų r.
7
Pasvalio r.
Kretingos r.
Ignalinos r.
8
Neringa
Mažeikių r.
Švenčionių r.
9
Pakruojo r.
Kupiškio r.
Kaišiadorių r.
10
Skuodo r.
Kazlų Rūda
Kalvarijos
11
Visaginas
Klaipėdos r.
Zarasų r.
12
Vilniaus m.
Pagėgiai
13
Marijampolė
Prienų r.
14
Tauragės r.
Šiaulių r.
15
Šakių r.
Šilutės r.
16
Jurbarko r.
Panevėžio m.
17
Varėnos r.
Šilalės r.
18
Raseinių r.
Ukmergės r.
19
Akmenės r.
Joniškio r.
20
Alytaus r.
Kauno r.
21
Elektrėnai
Klaipėdos m.
22
Anykščių r.
Panevėžio r.
23
Šalčininkų r.
24
Trakų r.
25
Kauno m.
26
Palangos m.
27
Jonavos r.
2.3.8. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, ar darbdaviai apmoka studijas
/ kvalifikacijos tobulinimo kursus. Pirmos grupės savivaldybių dirbantiems jaunuoliams
dažniausiai darbdaviai apmoka studijas / kvalifikacijos tobulinimo kursus, o trečios grupės
savivaldybių jaunuoliams darbdaviai apmoka studijas / kvalifikacijos tobulinimo kursus rečiausiai.
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2.3.9. lentelė. Darbdaviai mokytis išleidžia, bet darbuotojai turi pasiimti nemokamas
atostogas: savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=7565)
Grupės
Nr.

1 grupė
Išleidžia

2 grupė
Daugiausia
išleidžia

3 grupė
Labiau
išleidžia, nei
neišleidžia

Vidurkių
ribos

1-1,44

1,44-1,55

1,56-1,6

4 grupė
Nei
išleidžia,
nei
neišleidžia
1,61-1,65

1

Jonavos r.

2

Kelmės r.

Alytaus
m.
Joniškio
r.

3

Skuodo r.

Pakruojo
r.
Radviliškio
r.
Birštonas

Kėdainių Kazlų Rūda Vilniaus m.
r.
Panevėžio Marijampolė Tauragės r.
m.
Zarasų r. Jurbarko r.
Elektrėnai

4

Šiaulių m.

5
6

Telšių r.
Klaipėdos
m.
Lazdijų r.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Akmenės r. Palangos
m.
Šilutės r.
Šilalės r.
Klaipėdos Mažeikių
r.
r.
Anykščių r. Širvintų r.
Biržų r.
Ignalinos
r.
Pagėgiai
Neringa

5 grupė
Labiau
neišleidžia, nei
išleidžia

6 grupė
Daugiausia
neišleidžia

7 grupė
Neišleidžia

1,66-1,67

1,68-1,76

1,8-18,5

Raseinių r.

Kupiškio r.

Plungės r.
Šalčininkų r.

Šakių r.
Rietavas

Kauno r.
Panevėžio
r.
Rokiškio
r.

Visaginas
Trakų r.
Druskininkai Vilniaus r.
Utenos r.
Alytaus r.
Ukmergės r.

Vilkaviškio
r.
Kaišiadorių
r.
Kalvarijos
Kretingos
r.
Varėnos r.
Švenčionių
r.
Prienų r.
Molėtų r.
Šiaulių r.
Kauno m.
Pasvalio r.

2.3.9. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, ar darbdaviai išleidžia
jaunuolius mokytis, tačiau jie turi pasiimti nemokamas atostogas Pirmos grupės savivaldybių
dirbančius jaunuolius darbdaviai dažniausiai išleidžia mokytis, tačiau šie turi pasiimti nemokamas
atostogas, o trečios grupės savivaldybių jaunuolių darbdaviai išleidžia studijuoti rečiausiai
Nuo 2.3.10. iki 2.3.13. lentelėse pateikiam savivaldybių lyginimai pagal dirbančio
347

jaunimo ketinimus keisti darbo vietą ar mokytis.
2.3.10. lentelė. Ketinimai keisti darbą tame pačiame mieste: savivaldybių
vidurkius (N=7565)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
Nr.
Ketina
Labiau ketina Nei ketina, nei Labiau
ketina
keisti
keisti,
nei neketina keisti nekeisti,
nei
nekeisti
keisti
Vidurkių 2,41-2,54
2,6-2,77
2,82-2,96
2,99-3,18
ribos
1
Skuodo r.
Kauno m.
Kalvarijos
Rokiškio r.
2
Švenčionių r.
Šakių r.
Elektrėnai
3
Klaipėdos m.
Jurbarko r.
Marijampolė
4
Panevėžio m.
Kauno r.
Plungės r.
5
Kėdainių r.
Pakruojo r.
Visaginas
6
Klaipėdos r.
Druskininkai
Kaišiadorių r.
7
Pagėgiai
Zarasų r.
Panevėžio r.
8
Ukmergės r.
Biržų r.
Kazlų Rūda
9
Šalčininkų r.
Mažeikių r.
Pasvalio r.
10
Utenos r.
Varėnos r.
Radviliškio r.
11
Prienų r.
Vilniaus m.
Trakų r.
12
Vilkaviškio r.
Tauragės r.
Alytaus m.
13
Anykščių r.
Šiaulių r.
Kretingos r.
14
Alytaus r.
Šilutės r.
Molėtų r.
15
Birštonas
Šilalės r.
Neringa
16
Joniškio r.
Širvintų r.
Raseinių r.
17
Jonavos r.
Ignalinos r.
18
Kupiškio r.
Palangos m.
19
Rietavas
Šiaulių m.
20
Vilniaus r.
21
Akmenės r.

grupės pagal
5 grupė
Ketina
nekeisti
3,27-3,4
Kelmės r.
Lazdijų r.
Telšių r.

2.3.10. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal dirbančių jaunuolių ketinimus
keisti darbą tame pačiame mieste. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai labiausiai buvo linkę
sutikti, kad ketina keisti darbą tame pačiame mieste, o penktos grupės savivaldybių jaunuoliai
labiausiai buvo linkę su tuo nesutikti.
2.3.11. lentelė. Ketinimai ieškotis darbo
(N=7565)
Grupės
1 grupė 2 grupė
Nr.
Ketina
Labiau
ketina
ieškoti
ieškoti,
nei
neieškoti
Vidurkių 1,88
2,16-2,33
ribos
1
Skuodo
Zarasų r.
r.
2
Alytaus r.

kitame mieste: savivaldybių grupės pagal vidurkius
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nei
ketina Labiau
ketina Ketina
ieškoti,
nei neieškoti,
nei neieškoti
neketina
ieškoti
2,33-2,46
2,46-2,58
2,61-2,88
Birštonas

Tauragės r.

Alytaus m.

Vilkaviškio r.

Ignalinos r.

Akmenės r.
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Pagėgiai
Šilutės r.
Kauno r.
Klaipėdos r.
Kalvarijos
Kupiškio r.
Trakų r.

Šilalės r.
Anykščių r.
Švenčionių r.
Biržų r.
Panevėžio r.
Telšių r.
Šalčininkų r.
Joniškio r.
Kaišiadorių r.
Kelmės r.
Kėdainių r.
Kazlų Rūda
Neringa
Rietavas
Rokiškio r.
Visaginas
Širvintų r.
Elektrėnai
Molėtų r.
Šiaulių r.
Lazdijų r.
Šakių r.
Palangos m.

Jurbarko r.
Kauno m.
Ukmergės r.
Mažeikių r.
Jonavos r.
Vilniaus m.
Raseinių r.
Utenos r.
Panevėžio m.
Kretingos r.
Prienų r.
Pakruojo r.

Marijampolė
Radviliškio r.
Klaipėdos m.
Plungės r.
Šiaulių m.
Varėnos r.
Pasvalio r.
Druskininkai
Vilniaus r.

2.3.11. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal dirbančių jaunuolių ketinimus
ieškoti darbo kitame mieste. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai labiausiai buvo linkę sutikti,
kad ketina ieškoti darbo kitame mieste, o penktos grupės savivaldybių jaunuoliai labiausiai buvo
linkę su tuo nesutikti.
2.3.12. lentelė. Ketinimai mokytis arba tęsti mokslus: savivaldybių grupės pagal vidurkius
(N=7565)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Ketina
Labiau ketina Nei ketina nei Labiau ketina Ketina
mokytis
mokytis, nei mokytis,
nei nesimokyti, nei nesimokyti
nesimokyti
neketina
mokytis
Vidurkių 1,76-1,9
2-2,14
2,19-2,35
2,39-2,5
2,55-2,81
ribos
1
Skuodo r.
Telšių r.
Šilalės r.
Tauragės r.
Alytaus m.
2
Kauno m.
Kėdainių r.
Zarasų r.
Birštonas
Šalčininkų r.
3
Klaipėdos
Lazdijų r.
Kaišiadorių r.
Kazlų Rūda
Radviliškio r.
m.
4
Kelmės r.
Ukmergės r.
Ignalinos r.
Raseinių r.
Varėnos r.
5
Klaipėdos r.
Panevėžio m.
Plungės r.
6
Biržų r.
Šilutės r.
Rokiškio r.
7
Anykščių r.
Jonavos r.
Šakių r.
8
Rietavas
Pagėgiai
Akmenės r.
9
Trakų r.
Kauno r.
Joniškio r.
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Vilkaviškio r.

Kalvarijos
Širvintų r.
Druskininkai
Švenčionių r.
Neringa
Alytaus r.
Elektrėnai
Palangos m.
Šiaulių m.
Prienų r.
Visaginas
Šiaulių r.
Kretingos r.
Mažeikių r.
Vilniaus m.
Marijampolė
Panevėžio r.
Molėtų r.

Jurbarko r.
Kupiškio r.
Pakruojo r.
Vilniaus r.
Utenos r.
Pasvalio r.

2.3.12. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal dirbančių jaunuolių ketinimus
mokytis / tęsti mokslus. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai labiausiai buvo linkę sutikti, kad
ketina mokytis, o penktos grupės savivaldybių jaunuoliai labiausiai buvo linkę su tuo nesutikti.
2.3.13. lentelė. Ketinimai ieškotis
vidurkius (N=7565)
Grupės
1 grupė
2 grupė
Nr.
Ketina
Daugiausia
važiuoti
ketina
važiuoti

darbo kitame užsienyje: savivaldybių grupės pagal
3 grupė
Ketina
važiuoti
labiau, nei
nevažiuoti
2,45-2,51

4 grupė
Ketina
nevažiuoti
labiau, nei
važiuoti
2,53-2,63

5 grupė
Daugiausia
ketina
nevažiuoti

6
grupė
Ketina
nevažiuoti

2,65-2,83

2,9-2,92

Šilalės r.
Visaginas
Rokiškio r.
Zarasų r.

Klaipėdos r.
Plungės r.
Joniškio r.
Vilkaviškio r.

Trakų r.
Šakių r.
Ukmergės r.
Širvintų r.

Alytaus m.
Vilniaus r.
Varėnos r.
Tauragės r.

Alytaus r.
Druskininkai
Jurbarko r.

Molėtų r.
Kazlų Rūda
Birštonas

8
9
10

Kauno r.
Kupiškio r.
Panevėžio
m.
Kėdainių r.
Anykščių r.
Šilutės r.

Jonavos r.
Šiaulių m.
Kauno m.

Lazdijų r.
Kretingos r.
Panevėžio r.

Akmenės r.
Pasvalio r.
Švenčionių
r.
Utenos r.
Neringa
Radviliškio
r.

11
12

Kalvarijos
Palangos

Ignalinos r.
Šalčininkų r.

Raseinių r.
Kaišiadorių r.

Vidurkių 2,23
ribos
1
Skuodo r.
2
3
4
5
6
7

2,34-2,43
Pagėgiai
Telšių r.
Biržų r.
Klaipėdos
m.
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13
14
15
16
17
18

m.
Rietavas

Šiaulių r.
Vilniaus m.

Marijampolė
Pakruojo r.
Elektrėnai
Prienų r.
Mažeikių r.
Kelmės r.

2.3.13. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal dirbančių jaunuolių ketinimus
važiuoti uždarbiauti į užsienį. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai labiausiai buvo linkę sutikti,
kad ketina važiuoti uždarbiauti į užsienį, o penktos grupės savivaldybių jaunuoliai labiausiai buvo
linkę su tuo nesutikti.
Planų keisti darbo vietą rodikliui, savivaldybių grupių sudaryti neįmanoma, nes
naudota nominalinė skalė.
Nuo 2.3.14. iki 2.3.18. lentelėse pateikiami savivaldybių lyginimai pagal darbo
vietos keitimo priežastis.
2.3.14. lentelė. Ketina keisti darbą, nes dabartiniame darbe nėra karjeros galimybių:
savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=3076)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Nesvarbu
Labiau
Nei svarbu, nei Labiau svarbu, Svarbu
nesvarbu, nei nesvarbu
nei nesvarbu
svarbu
Vidurkių
0,09-0,18
0,21-0,33
0,35-0,41
0,43-0,53
0,91-1
ribos
1
Radviliškio
Kelmės r.
Biržų r.
Rietavas
Šiaulių m.
r.
2
Pagėgiai
Alytaus m.
Alytaus r.
Joniškio r.
Jonavos r.
3
Rokiškio r.
Pasvalio r.
Molėtų r.
Zarasų r.
4
Skuodo r.
Vilkaviškio r.
Kretingos r.
Ukmergės r.
5
Telšių r.
Trakų r.
Plungės r.
Raseinių r.
6
Visaginas
Varėnos r.
Šiaulių r.
Kauno m.
7
Neringa
Šakių r.
Kėdainių r.
8
Pakruojo r.
Švenčionių r.
Šilutės r.
9
Utenos r.
Lazdijų r.
Panevėžio r.
10
Šilalės r.
Klaipėdos m.
Birštonas
11
Kupiškio r.
Druskininkai
Kaišiadorių r.
12
Vilniaus r.
Marijampolė
Elektrėnai
13
Anykščių r.
Jurbarko r.
Kauno r.
14
Ignalinos r.
Akmenės r.
Vilniaus m.
15
Šalčininkų r.
Palangos m.
Mažeikių r.
16
Kalvarijos
Širvintų r.
Panevėžio m.
17
Tauragės r.
18
Kazlų Rūda
19
Prienų r.
351

20

Klaipėdos r.

2.3.14. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, ar dirbantys jaunuoliai
planuoja keisti darbą todėl, kad dabartiniame darbe nemato karjeros galimybių. Pirmos grupės
savivaldybių dirbantys jaunuoliai ketina keisti darbą, nes nemato karjeros galimybių, rečiausiai, o
penktos – dažniausiai.
2.3.15. lentelė. Ketina keisti darbą, nes
vidurkius (N=3076)
Grupės
1 grupė
2 grupė
Nr.
Nesvarbu
Labiau
nesvarbu, nei
svarbu
Vidurkių
0,07-0,22
0,23-0,31
ribos
1
Rokiškio r.
Plungės r.
2
Šalčininkų r. Pagėgiai
3
Tauragės r.
Trakų r.
4
Panevėžio m. Širvintų r.
5
Skuodo r.
Vilkaviškio r.
6
Radviliškio r. Alytaus r.
7
Marijampolė Lazdijų r.
8
Ukmergės r.
Rietavas
9
Kupiškio r.
Kauno r.
10
Kelmės r.
Anykščių r.
11
Alytaus m.
Panevėžio r.
12
Šakių r.
Kauno m.
13
Kaišiadorių
Birštonas
r.
14
Elektrėnai
Pakruojo r.
15
Neringa
Šilalės r.
16
Ignalinos r.
Raseinių r.
17
Biržų r.
Prienų r.
18
Zarasų r.
19
Mažeikių r.

nori įdomesnio darbo: savivaldybių grupės pagal
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nei svarbu, nei Labiau svarbu, Svarbu
nesvarbu
nei nesvarbu
0,32-0,38

0,41-0,49

0,69-1

Visaginas
Kazlų Rūda
Kalvarijos
Akmenės r.
Palangos m.
Varėnos r.
Vilniaus r.
Kretingos r.
Vilniaus m.
Telšių r.
Šilutės r.
Klaipėdos r.
Molėtų r.

Jurbarko r.
Pasvalio r.
Kėdainių r.
Šiaulių m.
Švenčionių r.
Šiaulių r.
Druskininkai
Utenos r.

Klaipėdos m.
Jonavos r.

Joniškio r.

2.3.15. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, ar dirbantys jaunuoliai
planuoja keisti darbą todėl, kad nori įdomesnio darbo. Pirmos grupės savivaldybių dirbantys
jaunuoliai ketina keisti darbą, nes nori įdomesnio darbo, rečiausiai, o penktos – dažniausiai.
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2.3.16. lentelė. Ketina keisti darbą, nes
grupės pagal vidurkius (N=3076)
Grupės
1 grupė
2 grupė
Nr.
Nesvarbu
Labiau
nesvarbu, nei
svarbu
Vidurkių
0,29-0,51
0,57-0,67
ribos
1
Kelmės r.
Ignalinos r.
2
Telšių r.
Kauno m.
3
Klaipėdos
Šilalės r.
m.
4
Skuodo r.
Utenos r.
5
Lazdijų r.
Vilkaviškio r.
6
Neringa
Pasvalio r.
7
Visaginas
Tauragės r.
8
Širvintų r.
9
Klaipėdos r.
10
Rietavas
11
Šiaulių r.
12
Palangos m.
13
Šakių r.
14
15
16

nori didesnio apmokėjimo už darbą: savivaldybių
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nei svarbu, nei Labiau svarbu, Svarbu
nesvarbu
nei nesvarbu
0,68-0,73

0,74-0,79

0,8-1

Anykščių r.
Plungės r.
Šilutės r.

Šalčininkų r.
Vilniaus m.
Marijampolė

Vilniaus r.
Druskininkai
Trakų r.

Švenčionių r.
Alytaus r.
Kaišiadorių r.
Kėdainių r.
Ukmergės r.
Varėnos r.
Akmenės r.
Biržų r.
Jurbarko r.
Kalvarijos
Zarasų r.
Panevėžio m.
Šiaulių m.

Mažeikių r.
Raseinių r.
Rokiškio r.
Alytaus m.
Molėtų r.
Pagėgiai
Panevėžio r.
Joniškio r.
Prienų r.

Birštonas
Kazlų Rūda
Kretingos r.
Pakruojo r.
Elektrėnai
Kauno r.
Kupiškio r.
Radviliškio r.
Jonavos r.

2.3.16. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, ar dirbantys jaunuoliai
planuoja keisti darbą todėl, kad nori didesnio apmokėjimo už darbą. Pirmos grupės savivaldybių
dirbantys jaunuoliai ketina keisti darbą, nes nori didesnio apmokėjimo už darbą, rečiausiai, o
penktos – dažniausiai.
2.3.17. lentelė. Ketina keisti darbą, nes
pagal vidurkius (N=3076)
Grupės
1 grupė
2 grupė
Nr.
Nesvarbu
Labiau
nesvarbu, nei
svarbu
Vidurkių
0,07-0,11
0,14-0,21
ribos
1
Kelmės r.
Akmenės r.
2
Telšių r.
Plungės r.
3
Skuodo r.
Rokiškio r.
4
Neringa
5
Pakruojo r.
6
Klaipėdos m.
7
Visaginas

nori geresnių darbo sąlygų: savivaldybių grupės
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nei svarbu, nei Labiau svarbu, Svarbu
nesvarbu
nei nesvarbu
0,22-0,27

0,28-0,38

0,4-1

Druskininkai
Kazlų Rūda
Kauno r.
Lazdijų r.
Šilalės r.
Tauragės r.
Rietavas

Joniškio r.
Kalvarijos
Molėtų r.
Klaipėdos r.
Švenčionių r.
Biržų r.
Pagėgiai

Varėnos r.
Kretingos r.
Utenos r.
Vilniaus r.
Jonavos r.
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Panevėžio r.
Prienų r.
Kaišiadorių r.
Zarasų r.
Panevėžio m.
Radviliškio r.

Mažeikių r.
Trakų r.
Kauno m.
Šiaulių r.
Alytaus r.
Marijampolė
Birštonas
Elektrėnai
Šiaulių m.
Šalčininkų r.
Raseinių r.

Ignalinos r.
Širvintų r.
Vilkaviškio r.
Anykščių r.
Šilutės r.
Pasvalio r.
Šakių r.
Alytaus m.
Kupiškio r.
Palangos m.
Kėdainių r.
Ukmergės r.
Vilniaus m.
Jurbarko r.

2.3.17. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, ar dirbantys jaunuoliai
planuoja keisti darbą todėl, kad ieško geresnių darbo sąlygų. Pirmos grupės savivaldybių dirbantys
jaunuoliai ketina keisti darbą, nes ieško geresnių darbo sąlygų, rečiausiai, o penktos – dažniausiai.
2.3.18. lentelė. Ketina keisti darbą, nes nori patobulinti kvalifikaciją: savivaldybių grupės
pagal vidurkius (N=3076)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
Nr.
Nesvarbu
Labiau nesvarbu, Labiau svarbu, nei Svarbu
nei svarbu
nesvarbu
Vidurkių 0,00-0,07
0,08-0,19
0,2-0,28
0,31-1
ribos
1
Pagėgiai
Elektrėnai
Raseinių r.
Alytaus r.
2
Pakruojo r.
Rokiškio r.
Vilniaus r.
Neringa
3
Klaipėdos m.
Šilalės r.
Trakų r.
Lazdijų r.
4
Molėtų r.
Birštonas
Biržų r.
Kėdainių r.
5
Radviliškio r.
Šalčininkų r.
Vilniaus m.
Anykščių r.
6
Alytaus m.
Kupiškio r.
Šakių r.
Klaipėdos r.
7
Varėnos r.
Akmenės r.
Palangos m.
Panevėžio r.
8
Kelmės r.
Visaginas
Panevėžio m.
Šiaulių m.
9
Kalvarijos
Joniškio r.
Telšių r.
Kauno m.
10
Pasvalio r.
Kauno r.
Jonavos r.
11
Zarasų r.
Rietavas
12
Druskininkai
13
Mažeikių r.
14
Ukmergės r.
15
Utenos r.
16
Tauragės r.
17
Jurbarko r.
18
Prienų r.
19
Kazlų Rūda
20
Šiaulių r.
21
Šilutės r.
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22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kretingos r.
Marijampolė
Švenčionių r.
Skuodo r.
Ignalinos r.
Vilkaviškio r.
Plungės r.
Kaišiadorių r.
Širvintų r.

2.3.18. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, ar dirbantys jaunuoliai
planuoja keisti darbą todėl, kad nori patobulinti turimą kvalifikaciją. Pirmos grupės savivaldybių
dirbantys jaunuoliai ketina keisti darbą, nes nori patobulinti turimą kvalifikaciją, rečiausiai, o
ketvirtos – dažniausiai.
Nuo 2.3.19. iki 2.3.20. lentelėse pateikiami savivaldybių lyginimai pagal ketinimų
darbo ieškoti kitame mieste priežastis.
2.3.19. lentelė. Ketina darbo ieškotis kitame mieste, nes kitame mieste didesnės darbo
pasirinkimo galimybės: savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=2065)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Nesvarbu
Labiau
Nei svarbu, nei Labiau svarbu, Svarbu
nesvarbu, nei nesvarbu
nei nesvarbu
svarbu
Vidurkių
0,21-0,28
0,45-0,54
0,6-0,72
0,74-0,81
0,83-1
ribos
1
Kelmės r.
Šiaulių m.
Telšių r.
Akmenės r.
Alytaus r.
2
Klaipėdos
Kauno m.
Neringa
Kauno r.
Joniškio r.
m.
3
Skuodo r.
Pagėgiai
Utenos r.
Kupiškio r.
Kazlų Rūda
4
Varėnos r.
Biržų r.
Šilalės r.
Vilniaus r.
5
Ignalinos r.
Kėdainių r.
Pasvalio r.
Elektrėnai
6
Klaipėdos r.
Plungės r.
Jurbarko r.
7
Šalčininkų r.
Širvintų r.
Šilutės r.
8
Švenčionių r.
Zarasų r.
Druskininkai
9
Rietavas
Kretingos r.
Birštonas
10
Tauragės r.
Šakių r.
Pakruojo r.
11
Rokiškio r.
Anykščių r.
Raseinių r.
12
Ukmergės r.
Radviliškio r.
Marijampolė
13
Panevėžio m.
Trakų r.
Mažeikių r.
14
Lazdijų r.
Vilkaviškio r.
Prienų r.
15
Visaginas
Panevėžio r.
Molėtų r.
16
Palangos m.
Šiaulių r.
Jonavos r.
17
Kaišiadorių r.
18
Kalvarijos
19
Vilniaus m.
20
Alytaus m.
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2.3.19. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, ar dirbantys jaunuoliai
planuoja ieškoti darbo kitame mieste, dėl didesnių darbo pasirinkimo galimybių. Pirmos grupės
savivaldybių dirbantys jaunuoliai ketina darbo ieškoti kitame mieste, nes ten didesnės darbo
pasirinkimo galimybės, rečiausiai, o penktos – dažniausiai.
2.3.20. lentelė. Ketina darbo ieškotis kitame mieste, nes gyvenamojoje vietovėje negali rasti
darbo: savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=2065)
Grupės
1 grupė
3 grupė
5 grupė
Nr.
Nesvarbu
Nei svarbu, nei nesvarbu
Svarbu
Vidurkių 0,0-0,11
0,16-0,33
0,34-1
ribos
1
Rokiškio r.
Klaipėdos r.
Joniškio r.
2
Lazdijų r.
Alytaus m.
Palangos m.
3
Kelmės r.
Jurbarko r.
Kretingos r.
4
Vilniaus r.
Rietavas
Šiaulių m.
5
Klaipėdos m.
Raseinių r.
Šalčininkų r.
6
Akmenės r.
Pakruojo r.
Kauno m.
7
Kauno r.
Pasvalio r.
8
Panevėžio r.
Plungės r.
9
Prienų r.
Kazlų Rūda
10
Skuodo r.
Telšių r.
11
Utenos r.
Neringa
12
Švenčionių r.
Trakų r.
13
Šilutės r.
Kaišiadorių r.
14
Ukmergės r.
Elektrėnai
15
Šakių r.
Birštonas
16
Visaginas
Biržų r.
17
Druskininkai
Jonavos r.
18
Varėnos r.
19
Kalvarijos
20
Molėtų r.
21
Kėdainių r.
22
Tauragės r.
23
Radviliškio r.
24
Vilkaviškio r.
25
Vilniaus m.
26
Kupiškio r.
27
Šilalės r.
28
Anykščių r.
29
Šiaulių r.
30
Ignalinos r.
31
Panevėžio m.
32
Širvintų r.
33
Alytaus r.
34
Marijampolė
35
Zarasų r.
36
Mažeikių r.
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Pagėgiai

2.3.20. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, ar jaunuoliai planuoja
ieškoti darbo kitame mieste, nes gyvenamojoje vietovėje negali rasti darbo galimybių. Pirmos
grupės savivaldybių dirbantys jaunuoliai ketina darbo ieškoti kitame mieste, nes ten didesnės
darbo pasirinkimo galimybės, rečiausiai, o trečios – dažniausiai.
Kitoms keturioms darbo paieškos kitame mieste priežastims: dabartinėje
gyvenamojoje vietoje nuobodu, geresnės sąlygos vaikams užtikrinti kokybišką mokymąsi,
geresnės vaikų priežiūros paslaugos, pokyčiai šeimoje, – savivaldybių grupių sudaryti neįmanoma,
nes per mažai tiriamųjų jas pasirinko (per mažai atvejų lyginimui).
Nuo 2.3.21. iki 2.3.22. lentelėse pateikiami savivaldybių lyginimai pagal ketinimų
darbo ieškoti užsienyje priežastis.
Pagal darbo paieškos užsienyje priežastį, kad Lietuvoje nemato karjeros galimybių,
savivaldybių grupių sudaryti neįmanoma, nes per mažai tiriamųjų ją pasirinko (per mažai atvejų
statistinei analizei).
2.3.21. lentelė. Ketina darbo ieškoti užsienyje, nes gyvenamojoje vietovėje sunku rasti darbą:
savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=2091)
Grupės
1 grupė
3 grupė
5 grupė
Nr.
Nesvarbu
Nei svarbu, nei nesvarbu
Svarbu
Vidurkių 0,03-0,25
0,27-0,47
0,49-1
ribos
1
Rokiškio r.
Zarasų r.
Birštonas
2
Ignalinos r.
Elektrėnai
Pakruojo r.
3
Šiaulių m.
Klaipėdos r.
Tauragės r.
4
Alytaus r.
Kauno m.
Radviliškio r.
5
Lazdijų r.
Plungės r.
Šilutės r.
6
Anykščių r.
Kretingos r.
Kalvarijos
7
Rietavas
Kaišiadorių r.
Akmenės r.
8
Kelmės r.
Trakų r.
9
Klaipėdos m.
Alytaus m.
10
Skuodo r.
Širvintų r.
11
Kėdainių r.
Mažeikių r.
12
Vilkaviškio r.
Pasvalio r.
13
Neringa
Jurbarko r.
14
Panevėžio m.
Marijampolė
15
Panevėžio r.
Molėtų r.
16
Švenčionių r.
Šalčininkų r.
17
Kupiškio r.
Joniškio r.
18
Vilniaus r.
Jonavos r.
19
Kauno r.
20
Ukmergės r.
21
Palangos m.
22
Biržų r.
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Druskininkai
Šilalės r.
Kazlų Rūda
Prienų r.
Šakių r.
Visaginas
Telšių r.
Pagėgiai
Vilniaus m.
Varėnos r.
Raseinių r.
Utenos r.
Šiaulių r.

2.3.21. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, ar jaunuoliai planuoja
ieškoti darbo užsienyje, nes gyvenamojoje vietovėje sunku rasti darbą. Pirmos grupės savivaldybių
dirbantys jaunuoliai ketina darbo ieškoti užsienyje, nes gyvenamojoje vietovėje sunku rasti darbą,
rečiausiai, o trečios – dažniausiai.
2.3.22. lentelė. Ketina darbo ieškoti užsienyje, nes užsienyje galima daugiau užsidirbti:
savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=2091)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Nesvarbu
Labiau
Nei svarbu, nei Labiau svarbu, Svarbu
nesvarbu, nei nesvarbu
nei nesvarbu
svarbu
Vidurkių
0,22-0,5
0,5-0,62
0,65-0,74
0,75-0,95
0,95-1
ribos
1
Kelmės r.
Telšių r.
Tauragės r.
Klaipėdos r.
Mažeikių r.
2
Skuodo r.
Kėdainių r.
Ignalinos r.
Kauno r.
Pagėgiai
3
Lazdijų r.
Varėnos r.
Zarasų r.
Alytaus m.
Radviliškio r.
4
Šiaulių m.
Plungės r.
Kauno m.
Vilkaviškio r.
Jonavos r.
5
Palangos m. Neringa
Klaipėdos m.
Ukmergės r.
6
Švenčionių r.
Anykščių r.
Kalvarijos
7
Visaginas
Biržų r.
Elektrėnai
8
Pasvalio r.
Alytaus r.
Širvintų r.
9
Šakių r.
Trakų r.
10
Rietavas
Rokiškio r.
11
Šilutės r.
Šilalės r.
12
Druskininkai
Utenos r.
13
Jurbarko r.
Šiaulių r.
14
Šalčininkų r.
Birštonas
15
Akmenės r.
16
Marijampolė
17
Raseinių r.
18
Prienų r.
19
Panevėžio m.
20
Kazlų Rūda
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21
22
23
24
25
26
27
28
29

Joniškio r.
Panevėžio r.
Vilniaus m.
Pakruojo r.
Kretingos r.
Molėtų r.
Kaišiadorių r.
Vilniaus r.
Kupiškio r.

2.3.22. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, ar jaunuoliai planuoja
ieškoti darbo užsienyje, nes ten galima daugiau užsidirbti. Pirmos grupės savivaldybių dirbantys
jaunuoliai ketina darbo ieškoti užsienyje, nes ten galima daugiau užsidirbti, rečiausiai, o penktos –
dažniausiai.
Pagal kitas darbo paieškos užsienyje priežastis: kitose šalyse geresnės darbo sąlygos,
siekimas įgyti vakarietiškos darbo kultūros, norai patobulinti kalbą, pakeliauti po šalį, geresnių
socialinių garantijų, šeiminės aplinkybės, – savivaldybių grupių sudaryti neįmanoma, nes per
mažai tiriamųjų jas pasirinko (per mažai atvejų statistinei analizei).
2.3.23. lentelė. Nedarbo trukmės rodiklis: savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=1615)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Trumpa
Labiau trumpa, Nei trumpa Labiau ilga, nei Ilga
nei ilga
nei ilga
trumpa
Vidurkių 0,83-1,1
1,65-2,1
2,18-2,42
2,48-2,79
2,91-3,16
ribos
1
Kelmės r.
Pakruojo r.
Panevėžio m. Šakių r.
Alytaus m.
2
Šiaulių m.
Klaipėdos m.
Šilutės r.
Molėtų r.
Plungės r.
3
Skuodo r.
Palangos m.
Prienų r.
Pagėgiai
Trakų r.
4
Telšių r.
Lazdijų r.
Ukmergės r.
5
Kretingos r.
Druskininkai Biržų r.
6
Kauno m.
Kaišiadorių
Raseinių r.
r.
7
Rokiškio r.
Jonavos r.
Kalvarijos
8
Elektrėnai
Vilniaus m.
Alytaus r.
9
Kupiškio r.
Utenos r.
Kazlų Rūda
10
Mažeikių r.
Varėnos r.
Anykščių r.
11
Neringa
Pasvalio r.
Visaginas
12
Vilkaviškio r.
Radviliškio r. Širvintų r.
13
Švenčionių r.
Kauno r.
Marijampolė
14
Akmenės r.
Šiaulių r.
Šalčininkų r.
15
Šilalės r.
Klaipėdos r.
Kėdainių r.
16
Tauragės r.
Vilniaus r.
Zarasų r.
17
Birštonas
18
Joniškio r.
19
Jurbarko r.
20
Panevėžio r.
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21
22

Ignalinos r.
Rietavas

2.3.23. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal nedirbančių ir nesimokančių
jaunuolių nedarbo trukmę. Pirmos grupės savivaldybėse jaunuolių vidutinė nedarbo trukmė
trumpiausia, tuo tarpu penktos – ilgiausia.
2.3.24. lentelė. Darbo paskutinėje darbovietėje trukmės
vidurkius (N=1615)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
Nr.
Trumpai Labiau trumpai, Nei trumpai
nei ilgai
nei ilgai
Vidurkių 1,08-1,38 1,56-2
2,07-2,42
ribos
1
Kelmės r. Šilutės r.
Rokiškio r.
2
Skuodo r. Jonavos r.
Utenos r.
3
Šiaulių m. Kretingos r.
Šilalės r.
4
Mažeikių r.
Marijampolė
5
Palangos m.
Molėtų r.
6
Kupiškio r.
Neringa
7
Pakruojo r.
Ukmergės r.
8
Tauragės r.
Kaišiadorių
r.
9
Klaipėdos m.
Kalvarijos
10
Šakių r.
Pasvalio r.
11
Akmenės r.
Joniškio r.
12
Telšių r.
Anykščių r.
13
Zarasų r.
Biržų r.
14
Varėnos r.
15
Vilkaviškio r.
16
Kauno m.
17
Švenčionių r.
18
Širvintų r.
19
Druskininkai
20
Panevėžio m.
21
Lazdijų r.
22
Vilniaus m.
23
Prienų r.

rodiklis: savivaldybių grupės pagal
4 grupė
5 grupė
Labiau
ilgai, Ilgai
nei trumpai
2,48-2,74
2,82-3,28
Kauno r.
Radviliškio r.
Raseinių r.
Panevėžio r.
Pagėgiai
Plungės r.
Vilniaus r.
Trakų r.

Visaginas
Rietavas
Alytaus m.
Kazlų Rūda
Kėdainių r.
Šiaulių r.
Ignalinos r.
Šalčininkų r.
Elektrėnai
Birštonas
Jurbarko r.
Alytaus r.
Klaipėdos r.

2.3.24. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal nedirbančių ir nesimokančių
jaunuolių darbo paskutinėje darbovietėje trukmės rodiklį. Pirmos grupės savivaldybėse jaunuolių
vidutinė darbo paskutinėje darbovietėje trukmė trumpiausia, tuo tarpu penktos – ilgiausia.
Nedarbo priežasčių rodikliui, savivaldybių grupių sudaryti neįmanoma, nes naudota
nominalinė skalė.
Nuo 2.3.25. iki 2.3.28. lentelėse pateikiami savivaldybių lyginimai pagal darbo
paieškos būdus.
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2.3.25. lentelė. Darbo ieško per darbo biržą: savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=1615)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Rečiausiai Retai
Nei retai, nei Dažnai
Dažniausiai
dažnai
Vidurkių 0,19-0,33 0,36-0,45
0,5-0,61
0,63-0,77
0,79-1
ribos
1
Kupiškio
Pagėgiai
Birštonas
Šilutės r.
Lazdijų r.
r.
2
Plungės r. Trakų r.
Pakruojo r.
Raseinių r.
Šakių r.
3
Kelmės r. Šiaulių m.
Molėtų r.
Alytaus r.
Tauragės r.
4
Vilniaus
Varėnos r.
Biržų r.
Ukmergės r.
Kretingos r.
m.
5
Visaginas Alytaus m.
Kalvarijos
Akmenės r.
Jonavos r.
6
Ignalinos
Elektrėnai
Šiaulių r.
Marijampolė
r.
7
Skuodo r. Joniškio r.
Radviliškio r. Rietavas
8
Utenos r.
Švenčionių r.
Kaišiadorių
Panevėžio m.
r.
9
Vilniaus r. Neringa
Mažeikių r.
Klaipėdos m.
10
Palangos
Prienų r.
Kauno r.
Anykščių r.
m.
11
Druskininkai
Zarasų r.
Kauno m.
12
Klaipėdos r.
Šalčininkų r. Širvintų r.
13
Jurbarko r.
Vilkaviškio r.
14
Šilalės r.
Kazlų Rūda
15
Kėdainių r.
16
Pasvalio r.
17
Rokiškio r.
18
Telšių r.
19
Panevėžio r.
2.3.25. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, ar nedirbantys jaunuoliai
darbo ieško per darbo biržą. Pirmos grupės savivaldybių nedirbantys jaunuoliai darbo ieško per
darbo biržą rečiausiai, o penktos – dažniausiai.
Pagal tai, ar darbo paieškai naudojasi jaunimo darbo centro paslaugomis,
savivaldybių grupių sudaryti neįmanoma, nes per mažai tiriamųjų ją pasirinko (per mažai atvejų
statistinei analizei).
2.3.26. lentelė. Darbo ieško per darbo skelbimus internete: savivaldybių grupės pagal
vidurkius (N=1615)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
Nr.
Retai
Rečiau
nei Dažniau
nei Dažnai
dažniau
rečiau
Vidurkių 0,8-0,27
0,29-0,43
0,44-0,58
0,65-1
ribos
1
Kelmės r.
Vilniaus r.
Akmenės r.
Mažeikių r.
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Skuodo r.
Švenčionių r.
Visaginas
Pagėgiai
Kretingos r.
Šiaulių m.
Varėnos r.
Zarasų r.
Alytaus m.
Jurbarko r.
Rokiškio r.

Anykščių r.
Plungės r.
Panevėžio r.
Šalčininkų r.
Šilalės r.
Alytaus r.
Radviliškio r.
Lazdijų r.
Ukmergės r.
Joniškio r.
Kėdainių r.
Kazlų Rūda
Neringa
Vilniaus m.

Vilkaviškio r.
Biržų r.
Ignalinos r.
Šiaulių r.
Trakų r.
Kalvarijos
Molėtų r.
Palangos m.
Rietavas
Šilutės r.
Telšių r.
Klaipėdos m.
Panevėžio m.
Utenos r.
Elektrėnai
Kaišiadorių r.
Kauno r.
Pasvalio r.
Kupiškio r.
Šakių r.
Birštonas
Druskininkai
Prienų r.
Raseinių r.

Pakruojo r.
Širvintų r.
Tauragės r.
Klaipėdos r.
Marijampolė
Kauno m.
Jonavos r.

2.3.26. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, ar nedirbantys jaunuoliai
darbo ieško per darbo skelbimus internete. Pirmos grupės savivaldybių nedirbantys jaunuoliai
darbo ieško per darbo skelbimus internete rečiausiai, o ketvirtos – dažniausiai.
2.3.27. lentelė. Darbo ieško per darbo
vidurkius (N=1615)
Grupės
1 grupė
2 grupė
Nr.
Retai
Greičiau retai,
nei dažnai
Vidurkių 0,06-0,14 0,17-0,28
ribos
1
Visaginas Alytaus r.
2
Kelmės r. Vilniaus r.
3
Skuodo r. Vilniaus m.
4
Šiaulių m. Anykščių r.
5
Jurbarko Šalčininkų r.
r.
6
Pagėgiai Druskininkai
7
Varėnos r.
8
Panevėžio r.
9
Radviliškio r.
10
Trakų r.

skelbimus laikraštyje: savivaldybių grupės pagal
3 grupė
4 grupė
Nei retai, nei Greičiau
dažniau
dažnai nei retai
0,3-0,32
0,38-0,4

5 grupė
Dažnai
0,52-1

Plungės r.
Kazlų Rūda
Ukmergės r.
Joniškio r.
Alytaus m.

Širvintų r.
Kėdainių r.
Neringa
Pakruojo r.
Biržų r.

Vilkaviškio r.
Elektrėnai
Tauragės r.
Klaipėdos m.
Šakių r.

Telšių r.
Mažeikių r.
Kretingos r.
Molėtų r.
Ignalinos r.

Rietavas
Akmenės r.
Šilalės r.
Kaišiadorių r.
Pasvalio r.

Kauno m.
Palangos m.
Marijampolė
Jonavos r.
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11
12
13
14
15
16
17
18

Švenčionių r.
Šiaulių r.
Zarasų r.

Rokiškio r.
Šilutės r.
Utenos r.
Kauno r.

Kalvarijos
Panevėžio m.
Prienų r.
Lazdijų r.
Kupiškio r.
Birštonas
Klaipėdos r.
Raseinių r.

2.3.27. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, ar nedirbantys jaunuoliai
darbo ieško per darbo skelbimus laikraštyje. Pirmos grupės savivaldybių nedirbantys jaunuoliai
darbo ieško per darbo skelbimus laikraštyje rečiausiai, o penktos – dažniausiai.
2.3.28. lentelė. Darbo ieško per pažįstamus ir draugus: savivaldybių grupės pagal vidurkius
(N=1615)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Retai
Greičiau retai, Nei retai, nei Greičiau
Dažnai
nei dažnai
dažniau
dažnai
nei,
retai
Vidurkių 0,06-0,31 0,36-0,44
0,47-0,6
0,62-0,74
0,82-1
ribos
1
Visaginas Šilalės r.
Anykščių r.
Rokiškio r.
Mažeikių r.
2
Plungės r. Biržų r.
Panevėžio r. Utenos r.
Šakių r.
3
Varėnos
Jurbarko r.
Kauno r.
Pakruojo r.
Jonavos r.
r.
4
Kelmės r. Joniškio r.
Vilniaus m.
Šiaulių m.
5
Alytaus
Akmenės r.
Rietavas
Ignalinos r.
m.
6
Vilniaus
Panevėžio m.
Kalvarijos
Prienų r.
r.
7
Skuodo r. Kazlų Rūda
Radviliškio r. Klaipėdos m.
8
Telšių r.
Neringa
Palangos m. Kauno m.
9
Kėdainių Pagėgiai
Ukmergės r.
Marijampolė
r.
10
Šalčininkų r.
Šilutės r.
Raseinių r.
11
Kretingos r.
Alytaus r.
Švenčionių r.
12
Klaipėdos r.
Druskininkai Vilkaviškio r.
13
Lazdijų r.
Tauragės r.
14
Birštonas
Elektrėnai
15
Zarasų r.
Kupiškio r.
16
Kaišiadorių
Molėtų r.
r.
17
Šiaulių r.
Trakų r.
18
Pasvalio r.
19
Širvintų r.
2.3.28. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, ar nedirbantys jaunuoliai
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darbo ieško per pažįstamus ir draugus. Pirmos grupės savivaldybių nedirbantys jaunuoliai darbo
ieško per pažįstamus ir draugus rečiausiai, o penktos – dažniausiai.
Pagal tai, ar jaunuoliai darbo paieškai naudojasi įdarbinimo agentūrų paslaugomis,
savivaldybių grupių sudaryti neįmanoma, nes per mažai tiriamųjų ją pasirinko (per mažai atvejų
statistinei analizei). Pagal tai, ar jaunuoliai darbo visai neieško, savivaldybių grupių sudaryti
neįmanoma, nes per mažai tiriamųjų ją pasirinko (per mažai atvejų statistinei analizei).
Darbų, kuriuos sutiktų dirbti Lietuvoje, užsienyje rodikliams savivaldybių grupių
sudaryti neįmanoma, nes naudotos nominalinės skalės.

2.4. Laisvalaikis
Šiame poskyryje yra pateikiami laisvalaikio rodiklių lyginimai pagal savivaldybes.
Nuo 2.4.1. iki 2.4.12. lentelėse pateikiami savivaldybių lyginimai laisvalaikio leidimo būdus.
2.4.1. lentelė. Laisvalaikiu skaito knygas: savivaldybių grupės pagal vidurkius ( N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Dažnai
Labiau dažnai, Nei retai, nei Labiau
retai, Retai
nei retai
dažnai
nei dažnai
Vidurkių 2,42-2,52
2,55-2,63
2,65-2,71
2,72-2,76
2,78-2,87
ribos
1
Lazdijų r.
Širvintų r.
Švenčionių r. Pasvalio r.
Kretingos r.
2
Utenos r.
Zarasų r.
Ukmergės r.
Rietavas
Šiaulių r.
3
Kauno m.
Klaipėdos r.
Marijampolė Alytaus r.
Tauragės r.
4
Klaipėdos m.
Jurbarko r.
Joniškio r.
Palangos m.
Trakų r.
5
Neringa
Panevėžio r.
Kelmės r.
Pagėgiai
Kazlų rūda
6
Šiaulių m.
Kėdainių r.
Jonavos r.
Radviliškio r.
Panevėžio m.
7
Visaginas
Šakių r.
Druskininkai
Šilalės r.
8
Kauno r.
Anykščių r.
Kaišiadorių r.
Kupiškio r.
9
Pakruojo r.
Varėnos r.
Mažeikių r.
Skuodo r.
10
Ignalinos r.
Raseinių r.
Prienų r.
Akmenės r.
11
Kalvarijos
Šilutės r.
Vilniaus r.
Biržų r.
12
Alytaus m.
Telšių r.
Vilkaviškio r.
13
Rokiškio r.
Vilniaus m.
Birštonas
14
Elektrėnai
Plungės r.
15
Molėtų r.
16
Šalčininkų r.
2.4.1. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, kiek jaunimas laisvalaikiu
skaito knygas. Pirmosios grupės savivaldybių jaunimas laisvalaikiu skaito dažniausiai, o
penktosios grupės jaunimas laisvalaikiu skaito knygas rečiausiai.
2.4.2. lentelė. Laisvalaikiu žiūri TV: savivaldybių grupės pagal vidurkius ( N=23805)
Grupės 1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
6 grupė
Nr.
Labai
Dažnai
Labiau
Labiau
Retai
Labai
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dažnai

dažnai, nei retai,
nei
retai
dažnai
2,1-2,16
2,18-2,24
2,3-2,38

2,49-2,5
Kauno m.
Vilniaus m.

Vidurkių
ribos

1,9-2,01

2,03-2,08

1
2

Tauragės r.
Telšių r.

Panevėžio r.
Ukmergės r.

Šiaulių m.
Visaginas

3
4

Kupiškio r.
Raseinių r.

Jonavos r.
Šalčininkų
r.
Akmenės r.
Jurbarko r.

Alytaus m.
Kazlų rūda

5

Kaišiadorių
r.
Šilalės r.
Marijampolė
Molėtų r.
Širvintų r.
Lazdijų r.
Kelmės r.
Palangos m.
Alytaus r.
Radviliškio r.
Vilkaviškio r.
Klaipėdos m.

Rokiškio r.

Pakruojo r.

Kretingos r.
Panevėžio
m.
Plungės r.

Elektrėnai
Zarasų r.
Pagėgiai
Skuodo r.
Joniškio r.
Kauno r.
Kalvarijos

Druskininkai
Mažeikių r.
Trakų r.
Ignalinos r.
Anykščių r.
Šilutės r.
Varėnos r.
Birštonas
Rietavas
Vilniaus r.
Pasvalio r.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

retai

Kėdainių r.
Švenčionių
r.
Utenos r.
Neringa

Klaipėdos r.
Prienų r.
Šakių r.
Šiaulių r.
Biržų r.

2.4.2. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, kiek jaunimas laisvalaikiu
žiūri TV. Pirmosios grupės savivaldybių jaunimas laisvalaikiu žiūri TV dažniausiai, o šeštosios –
rečiausiai.
2.4.3. lentelė. Laisvalaikiu žaidžia kompiuteriu: savivaldybių grupės
(N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
Nr.
Dažnai
Labiau dažnai, Nei retai, nei Labiau retai,
nei retai
dažnai
nei dažnai
Vidurkių 2,03-2,15
2,21-2,35
2,36-2,46
2,49-2,7
ribos
1
Joniškio r.
Kalvarijos
Akmenės r.
Klaipėdos r.
2
Rokiškio r.
Tauragės r.
Zarasų r.
Švenčionių r.
3
Kelmės r.
Panevėžio r.
Panevėžio m.
Kauno m.
4
Telšių r.
Prienų r.
Šilalės r.
Kėdainių r.
5
Vilkaviškio r. Pakruojo r.
Pasvalio r.
Šakių r.
6
Širvintų r.
Varėnos r.
Trakų r.
Ignalinos r.
7
Skuodo r.
Visaginas
Kazlų rūda
Šiaulių r.
8
Utenos r.
Mažeikių r.
Alytaus r.
9
Plungės r.
Alytaus m.
Rietavas
10
Raseinių r.
Klaipėdos m.
Lazdijų r.
11
Jurbarko r.
Kauno r.
Šalčininkų r.
12
Marijampolė
Ukmergės r.
Palangos m.
13
Molėtų r.
Elektrėnai

pagal vidurkius
5 grupė
Retai
2,78-2,89
Birštonas
Vilniaus m.
Neringa
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14
15
16
17
18
19
20
21

Šilutės r.
Kupiškio r.
Pagėgiai
Radviliškio r.
Druskininkai
Kretingos r.
Jonavos r.
Kaišiadorių r.

Šiaulių m.
Vilniaus r.
Anykščių r.
Biržų r.

2.4.3. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, kiek jaunimas laisvalaikiu
žaidžia kompiuteriu. Pirmosios grupės savivaldybių jaunimas laisvalaikiu žaidžia kompiuteriu
dažniausiai, o penktosios – rečiausiai.
2.4.4. lentelė. Laisvalaikiu sportuoja namie / klube: savivaldybių grupės pagal vidurkius
(N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
6 grupė
Nr.
Labai
Dažnai
Labiau
Labiau
Retai
Labai retai
dažnai
dažnai, nei retai, nei
retai
dažnai
Vidurkių 2,31
2,46-2,5
2,51-2,59
2,6-2,64
2,66-2,71
2,78-2,93
ribos
1
Rokiškio Marijampolė Vilkaviškio r. Anykščių r. Kauno m.
Birštonas
r.
2
Raseinių r.
Zarasų r.
Šilalės r.
Neringa
Jonavos r.
3
Kelmės r.
Kaišiadorių
Šiaulių r.
Klaipėdos r. Šalčininkų r.
r.
4
Palangos m. Kėdainių r.
Radviliškio Ukmergės r. Vilniaus m.
r.
5
Alytaus r.
Pakruojo r.
Visaginas
Ignalinos r.
6
Tauragės r.
Telšių r.
Kalvarijos
Klaipėdos
m.
7
Trakų r.
Kauno r.
Panevėžio
Šiaulių m.
r.
8
Plungės r.
Pasvalio r. Švenčionių r.
9
Rietavas
Mažeikių r. Alytaus m.
10
Lazdijų r.
Prienų r.
11
Biržų r.
Varėnos r.
12
Šakių r.
Elektrėnai
13
Širvintų r.
Molėtų r.
14
Druskininkai Kupiškio r.
15
Kazlų Rūda
Vilniaus r.
16
Skuodo r.
Akmenės r.
17
Šilutės r.
18
Joniškio r.
19
Kretingos r.
20
Panevėžio m.
21
Jurbarko r.
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22
23

Utenos r.
Pagėgiai

2.4.4. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, kiek jaunimas laisvalaikiu
sportuoja namuose arba klube. Pirmosios grupės savivaldybių jaunimas laisvalaikiu sportuoja
dažniausiai, o šeštosios – rečiausiai.
2.4.5. lentelė. Laisvalaikiu eina pasivaikščioti: savivaldybių grupės pagal vidurkius
(N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Dažnai
Labiau dažnai, Nei retai, nei Labiau
Retai
nei retai
dažnai
retai,
nei
dažnai
Vidurkių 2-2,12
2,15-2,22
2,24-2,34
2,34-2,37
2,39-2,51
ribos
1
Biržų r.
Elektrėnai
Širvintų r.
Pagėgiai
Kauno r.
2
Visaginas
Kėdainių r.
Švenčionių r.
Prienų r.
Varėnos r.
3
Joniškio r.
Druskininkai
Kauno m.
Jonavos r.
Pasvalio r.
4
Telšių r.
Palangos m.
Šiaulių r.
Plungės r.
Alytaus m.
5
Utenos r.
Tauragės r.
Kretingos r.
Birštonas
Vilniaus m.
6
Šilutės r.
Akmenės r.
Šakių r.
Šilalės r.
Vilniaus r.
7
Ukmergės r.
Molėtų r.
Lazdijų r.
Raseinių r.
8
Zarasų r.
Kelmės r.
Marijampolė
9
Panevėžio r.
Trakų r.
Kazlų Rūda
10
Rokiškio r.
Alytaus r.
Skuodo r.
11
Klaipėdos r.
Vilkaviškio r.
12
Šalčininkų r.
Radviliškio r.
13
Ignalinos r.
Mažeikių r.
14
Jurbarko r.
Panevėžio m.
15
Kaišiadorių r.
Klaipėdos m.
16
Rietavas
Anykščių r.
17
Šiaulių m.
Kalvarijos
18
Neringa
Pakruojo r.
19
Kupiškio r.
2.4.5. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, kiek jaunimas laisvalaikiu
eina pasivaikščioti. Pirmosios grupės savivaldybių jaunimas laisvalaikiu eina pasivaikščioti
dažniausiai, o penktosios – rečiausiai.
2.4.6. lentelė. Laisvalaikiu eina į teatrą, koncertus, parodas: savivaldybių grupės pagal
vidurkius (N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
6 grupė
Nr.
Labai
Dažnai
Labiau
Labiau
Retai
Labai
dažnai
dažnai, nei retai,
nei
retai
retai
dažnai
Vidurkių 2,59-2,69
2,74-2,79
2,81-2,88
2,89-2,95
2,97-3,04
3,16-3,17
ribos
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1
2

Neringa
Šiaulių m.

Plungės r.
Zarasų r.

3
4

Kauno m.
Rokiškio r.

Joniškio r.
Kauno r.

5
6
7
8

Utenos r.

Marijampolė
Klaipėdos m.
Panevėžio m.
Alytaus m.

Ukmergės r.
Vilkaviškio
r.
Raseinių r.
Švenčionių
r.
Širvintų r.
Tauragės r.
Jurbarko r.
Pakruojo r.

9

Vilniaus m.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ignalinos r.
Kretingos r.
Visaginas
Alytaus r.
Prienų r.
Šakių r.
Varėnos r.
Mažeikių r.
Panevėžio r.
Klaipėdos r.
Trakų r.
Kalvarijos

Jonavos r.
Šilutės r.
Šiaulių r.
Telšių r.
Pasvalio r.
Druskininkai
Kazlų Rūda
Elektrėnai
Kaišiadorių
r.
Biržų r.
Molėtų r.
Kupiškio r.
Radviliškio r.
Akmenės r.
Kėdainių r.

Lazdijų r.
Šalčininkų
r.
Kelmės r.
Vilniaus r.

Pagėgiai
Skuodo r.

Birštonas
Anykščių r.
Šilalės r.
Palangos
m.
Rietavas

2.4.6. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, kiek jaunimas laisvalaikiu
eina į teatrą, koncertus, parodas. Pirmosios grupės savivaldybių jaunimas laisvalaikiu eina į teatrą,
koncertus, parodas dažniausiai, o šeštosios – rečiausiai.
2.4.7. lentelė. Laisvalaikiu eina į parduotuves: savivaldybių grupės
(N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
Nr.
Dažnai
Labiau
Nei retai, nei Labiau retai,
dažnai,
nei dažnai
nei dažnai
retai
Vidurkių 2,02-2,08
2,11-2,17
2,18-2,24
2,25-2,35
ribos
1
Marijampolė
Joniškio r.
Palangos m.
Plungės r.
2
Ukmergės r.
Šilutės r.
Zarasų r.
Vilniaus r.
3
Kaišiadorių r.
Kauno r.
Klaipėdos r.
Kazlų Rūda
4
Telšių r.
Rokiškio r.
Prienų r.
Pakruojo r.
5
Utenos r.
Kupiškio r.
Šilalės r.
Birštonas
6
Kretingos r.
Mažeikių r.
Raseinių r.
7
Šiaulių m.
Alytaus r.
Šiaulių r.
8
Akmenės r.
Anykščių r.
Kelmės r.
9
Kėdainių r.
Kalvarijos
Skuodo r.

pagal vidurkius
5 grupė
Retai
2,37-2,46
Neringa
Varėnos r.
Alytaus m.
Jonavos r.
Kauno m.
Radviliškio r.
Lazdijų r.
Vilniaus m.
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10
11
12
13
14
15
16
17

Klaipėdos m.
Biržų r.
Trakų r.
Visaginas
Panevėžio r.
Širvintų r.
Tauragės r.
Vilkaviškio r.

Rietavas
Elektrėnai
Druskininkai
Panevėžio m.
Molėtų r.

Švenčionių r.
Pasvalio r.
Šakių r.
Ignalinos r.
Pagėgiai
Šalčininkų r.
Jurbarko r.

2.4.7. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, kiek jaunimas laisvalaikiu
eina į parduotuves. Pirmosios grupės savivaldybių jaunimas laisvalaikiu eina į parduotuves
dažniausiai, o penktosios – rečiausiai.
2.4.8. lentelė. Laisvalaikiu lanko saviraiškos užsiėmimus / būrelius: savivaldybių grupės
pagal vidurkius (N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
6 grupė
Nr.
Labai
Dažnai
Labiau
Labiau
Retai
Labai retai
dažnai
dažnai, nei retai, nei
retai
dažnai
Vidurkių 2,66-2,82
2,85-2,89
2,91-2,99
3,01-3,04
3,08-3,16
3,19-3,38
ribos
1
Rokiškio r.
Šilutės r.
Širvintų r.
Kupiškio r. Kretingos r. Jonavos r.
2
Visaginas
Zarasų r.
Trakų r.
Ukmergės
Palangos m. Skuodo r.
r.
3
Druskininkai Jurbarko r. Ignalinos r.
Birštonas
Kazlų Rūda Panevėžio
m.
4
Kalvarijos
Plungės r.
Kėdainių r.
Rietavas
Šiaulių r.
Švenčionių
r.
5
Pakruojo r.
Kelmės r.
Šakių r.
Tauragės r. Lazdijų r.
Vilniaus m.
6
Kauno r.
Telšių r.
Pasvalio r.
Akmenės r. Šalčininkų r.
7
Panevėžio r. Joniškio r. Radviliškio r. Klaipėdos
m.
8
Utenos r.
Molėtų r.
Anykščių r.
9
Kauno m.
Šiaulių m.
Šilalės r.
10
Prienų r.
Vilniaus r.
Pagėgiai
11
Alytaus m. Alytaus r.
Raseinių r.
12
Elektrėnai
Klaipėdos
r.
13
Marijampolė
14
Neringa
15
Vilkaviškio r.
16
Biržų r.
17
Mažeikių r.
18
Varėnos r.
19
Kaišiadorių
r.
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2.4.8. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, kiek jaunimas laisvalaikiu
lanko saviraiškos užsisėmimus / būrelius. Pirmosios grupės savivaldybių jaunimas laisvalaikiu
lanko saviraiškos užsisėmimus / būrelius dažniausiai, o šeštosios – rečiausiai.

2.4.9. lentelė. Laisvalaikiu lankosi naktiniuose klubuose / kavinėse: savivaldybių grupės
pagal vidurkius (N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Dažnai
Labiau dažnai, Nei retai, nei Labiau
Retai
nei retai
dažnai
retai, nei
dažnai
Vidurkių 2,57-2,67
2,7-2,77
2,8-2,9
2,91-3,01
3,02-3,28
ribos
1
Kauno r.
Vilkaviškio r.
Zarasų r.
Biržų r.
Kaišiadorių r.
2
Utenos r.
Vilniaus m.
Pakruojo r.
Šilutės r.
Panevėžio r.
3
Visaginas
Plungės r.
Kėdainių r.
Joniškio r.
Jonavos r.
4
Šiaulių m.
Rietavas
Kretingos r.
Palangos
Ignalinos r.
m.
5
Kauno m.
Skuodo r.
Alytaus r.
Neringa
Kelmės r.
6
Klaipėdos m.
Alytaus m.
Raseinių r.
Šiaulių r.
Akmenės r.
7
Rokiškio r.
Marijampolė
Telšių r.
Kupiškio r. Pagėgiai
8
Varėnos r.
Panevėžio m.
Ukmergės r.
Mažeikių r. Pasvalio r.
9
Birštonas
Šalčininkų
r.
10
Lazdijų r.
Švenčionių
r.
11
Širvintų r.
Anykščių r.
12
Radviliškio r.
Elektrėnai
13
Kazlų Rūda
14
Molėtų r.
15
Kalvarijos
16
Klaipėdos r.
17
Jurbarko r.
18
Prienų r.
19
Tauragės r.
20
Trakų r.
21
Vilniaus r.
22
Druskininkai
23
Šakių r.
24
Šilalės r.
2.4.9. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, kiek jaunimas laisvalaikiu
lankosi naktiniuose klubuose / kavinėse. Pirmosios grupės savivaldybių jaunimas laisvalaikiu
lankosi naktiniuose klubuose / kavinėse dažniausiai, o penktosios – rečiausiai.
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2.4.10. lentelė. Laisvalaikiu susitinka su draugais: savivaldybių grupės pagal vidurkius
(N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
Nr.
Dažnai
Labiau dažnai, nei Labiau retai, nei Retai
retai
dažnai
Vidurkių 1,61-1,72
1,74-1,83
1,84-1,95
2-2,04
ribos
1
Joniškio r.
Kretingos r.
Plungės r.
Vilniaus r.
2
Panevėžio m.
Šilutės r.
Zarasų r.
Vilniaus m.
3
Rokiškio r.
Akmenės r.
Elektrėnai
Alytaus m.
4
Šiaulių r.
Kėdainių r.
Kalvarijos
5
Kaišiadorių r.
Klaipėdos m.
Varėnos r.
6
Marijampolė
Kauno r.
Anykščių r.
7
Tauragės r.
Šilalės r.
Pagėgiai
8
Jurbarko r.
Vilkaviškio r.
Neringa
9
Rietavas
Kupiškio r.
Pasvalio r.
10
Biržų r.
Mažeikių r.
Jonavos r.
11
Trakų r.
Kelmės r.
Pakruojo r.
12
Šiaulių m.
Palangos m.
Ignalinos r.
13
Ukmergės r.
Visaginas
Šalčininkų r.
14
Panevėžio r.
Druskininkai
Švenčionių r.
15
Radviliškio r.
Širvintų r.
Birštonas
16
Telšių r.
Utenos r.
Prienų r.
17
Skuodo r.
Klaipėdos r.
18
Molėtų r.
19
Kauno m.
20
Kazlų rūda
21
Raseinių r.
22
Lazdijų r.
23
Šakių r.
24
Alytaus r.
2.4.1.9. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, kiek jaunimas laisvalaikiu
susitinka su draugais. Pirmosios grupės savivaldybių jaunimas laisvalaikiu susitinka su draugais
dažniausiai, o ketvirtosios – rečiausiai.
2.4.11. lentelė. Laisvalaikiu užsiima hobi veikla: savivaldybių grupės pagal vidurkius
(N=23805)
1 grupė
2 grupė
Grupės
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Dažnai
Labiau dažnai, Nei retai, nei Labiau retai, Retai
nei retai
dažnai
nei dažnai
Vidurkių 1,92-2,13
2,14-2,2
2,21-2,31
2,34-2,42
2,96
ribos
1
Kupiškio r.
Jurbarko r.
Šakių r.
Šalčininkų r.
Vilniaus m.
2
Zarasų r.
Kazlų Rūda
Šilalės r.
Vilniaus r.
3
Kėdainių r.
Ignalinos r.
Mažeikių r.
Birštonas
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Radviliškio r.
Šiaulių m.
Molėtų r.
Panevėžio r.
Telšių r.
Biržų r.
Joniškio r.
Vilkaviškio r.
Ukmergės r.
Utenos r.
Kalvarijos
Tauragės r.
Trakų r.
Kauno r.
Kelmės r.
Marijampolė
Kaišiadorių r.
Rokiškio r.

Pasvalyje
Šilutės r.
Klaipėdos m.
Klaipėdos r.
Alytaus r.
Pakruojo r.
Širvintų r.
Elektrėnai
Druskininkai
Rietavas
Varėnos r.
Panevėžio m.
Skuodo r.

Visaginas
Lazdijų r.
Kauno m.
Raseinių r.
Akmenės r.
Neringa
Šiaulių r.
Plungės r.
Pagėgiai
Alytaus m.
Anykščių r.
Kretingos r.
Prienų r.

Jonavos r.
Palangos m.
Švenčionių r.

2.4.10. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, kiek jaunimas laisvalaikiu
užsiima hobi veikla. Pirmosios grupės savivaldybių jaunimas laisvalaikiu užsiima hobi veikla
dažniausiai, o penktosios – rečiausiai.
2.4.11. lentelė. Laisvalaikiu dalyvauja organizacijų veikloje: savivaldybių grupės pagal
vidurkius (N=23805)
1 grupė
3 grupė
Grupės
2 grupė
4 grupė
5 grupė
6 grupė
Nr.
Labai
Dažnai
Labiau
Labiau
Retai
Labai retai
dažnai
dažnai, nei retai, nei
retai
dažnai
Vidurkių 2,92
3,1-3,22
3,23-2,32
2,34-3,41
3,42-3,46
3,49-3,53
ribos
1
Rokiškio r.
Trakų r.
Šiaulių r.
Varėnos r.
Kauno m.
Jonavos r.
2
Vilkaviškio r. Šilutės r.
Zarasų r.
Molėtų r.
Vilniaus m.
3
Utenos r.
Jurbarko r.
Alytaus r.
Birštonas
Radviliškio
r.
4
Vilniaus r.
Šiaulių m.
Kėdainių r. Šalčininkų r. Panevėžio
m.
5
Druskininkai Šilalės r.
Lazdijų r.
Mažeikių r.
Pasvalio r.
6
Telšių r.
Marijampolė Palangos
Klaipėdos
Kretingos r.
m.
m.
7
Rietavas
Šakių r.
Kazlų Rūda Skuodo r.
Tauragės r.
8
Ukmergės r. Ignalinos r.
Prienų r.
Kaišiadorių
r.
9
Klaipėdos r. Plungės r.
Alytaus m. Kelmės r.
10
Pagėgiai
Elektrėnai
Joniškio r. Panevėžio r.
11
Kalvarijos
Neringa
Raseinių r.
12
Kupiškio r.
Biržų r.
Anykščių r.
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13
14

Širvintų r.
Visaginas

Pakruojo r.
Švenčionių
r.

Akmenės r.
Kauno r.

2.4.11. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, kiek jaunimas laisvalaikiu
dalyvauja organizacijų veikloje. Pirmosios grupės savivaldybių jaunimas laisvalaikiu dalyvauja
organizacijų veikloje dažniausiai, o šeštosios – rečiausiai.
2.4.12. lentelė. Vidutiniškai per savaitę darbo dienomis laisvalaikiui skiriamas laikas:
savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Mažai
Labiau
Nei
daug, Labiau daug, nei Daug
mažai,
nei nei mažai
mažai
daug
Vidurkių 2,86-3,05
3,12-3,21
3,23-3,33
3,34- 3,42
3,44-3,71
ribos
1
Rokiškio r.
Kupiškio r.
Alytaus r.
Kėdainių r.
Marijampolė
2
Vilniaus m.
Panevėžio m. Klaipėdos m. Zarasų r.
Šakių r.
3
Ignalinos r.
Kelmės r.
Varėnos r.
Kretingos r.
Biržų r.
4
Švenčionių r.
Tauragės r.
Plungės r.
Širvintų r.
Kauno m.
5
Jurbarko r.
Birštonas
Šilalės r.
Vilniaus r.
Molėtų r.
6
Pasvalio r.
Telšių r.
Lazdijų r.
Prienų r.
Alytaus m.
7
Kauno r.
Pagėgiai
Šalčininkų r.
Mažeikių r.
8
Skuodo r.
Kalvarijos
Ukmergės r.
Trakų r.
9
Kazlų Rūda
Palangos m. Akmenės r.
Anykščių r.
10
Visaginas
Panevėžio r.
Kaišiadorių r.
11
Elektrėnai
Neringa
Klaipėdos m.
12
Vilkaviškio r. Pakruojo r.
Šiaulių m.
13
Šilutės r.
Radviliškio r.
14
Druskininkai
Raseinių r.
15
Rietavas
Šiaulių r.
16
Jonavos r.
17
Utenos r.
18
Joniškio r.
2.4.12. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, kiek jaunimas darbo
dienomis skiria laisvalaikiui. Pirmos grupės savivaldybių jaunimas lyginant su kitomis
savivaldybėmis mažiausiai laiko per savaitę darbo dienomis skiria laisvalaikiui, o penktos –
daugiausia laiko per savaitę darbo dienomis skiria laisvalaikiui.
2.4.13. lentelė. Savaitgaliais mokosi: savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Retai
Labiau retai, Nei retai, nei Labiau
Dažnai
nei dažnai
dažnai
dažnai,
nei
retai
Vidurkių 0,08-0,09
0,11-0,16
0,17-0,20
0,22-0,26
0,28-0,35
ribos
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Kretingos r.
Zarasų r.
Vilniaus r.

Neringa
Švenčionių r.
Druskininkai
Molėtų r.
Šakių r.
Alytaus m.
Jurbarko r.
Varėnos r.
Visaginas
Alytaus r.
Pagėgiai
Pakruojo r.
Marijampolė
Anykščių r.
Tauragės r.
Ukmergės r.
Šiaulių r.
Radviliškio r.
Šilalės r.
Biržų r.
Kaišiadorių r.
Kupiškio r.

Plungės r.
Vilkaviškio r.
Akmenės r.
Šalčininkų r.
Utenos r.
Ignalinos r.
Mažeikių r.
Panevėžio r.
Joniškio r.
Šilutės r.
Trakų r.
Raseinių r.
Rokiškio r.
Širvintų r.
Elektrėnai
Panevėžio m.
Rietavas
Klaipėdos m.
Klaipėdos r.
Kalvarijos
Kazlų Rūda
Jonavos r.

Kėdainių r.
Telšių r.
Pasvalio r.
Prienų r.
Palangos m.
Birštonas

Kelmės r.
Šiaulių m.
Lazdijų r.
Vilniaus m.
Kauno m.
Kauno r.
Skuodo r..

2.4.13. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, ar jaunimas savaitgaliais
mokosi. Pirmos grupės savivaldybių jaunimas lyginant su kitomis savivaldybėmis savaitgaliais
mokosi rečiausiai, o penktos – dažniausiai.
2.4.14. lentelė. Savaitgaliais dirba: savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
6 grupė
Nr.
Labai
Retai
Labiau
Labiau
Dažnai
Labai
retai
retai,
nei dažnai, nei
dažnai
dažnai
retai
Vidurkių 0,06
0,08-0,11
0,12-0,14
0,15-0,16
0,17-0,2
0,22-0,26
ribos
1
Alytaus m. Utenos r.
Šalčininkų r. Varėnos r.
Kalvarijos
Biržų r.
2
Radviliškio Zarasų r.
Ukmergės r. Vilniaus r.
Vilniaus m. Rietavas
r.
3
Šiaulių m. Druskininkai Elektrėnai
Kėdainių r. Kazlų Rūda Anykščių r.
4
Šiaulių m.
Panevėžio r. Molėtų r.
Jurbarko r.
5
Trakų r.
Rokiškio r.
Šilalės r.
Lazdijų r.
6
Panevėžio m. Kelmės r.
Pasvalio r. Klaipėdos r.
7
Šakių r.
Joniškio r.
Vilkaviškio
r.
8
Pakruojo r.
Marijampolė Birštonas
9
Palangos m. Šilutės r.
Ignalinos r.
10
Neringa
Raseinių r.
Jonavos r.
11
Pagėgiai
Kaišiadorių
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Kupiškio r.
Mažeikių r.
Plungės r.
Švenčionių r.
Alytaus r.
Telšių r.
Visaginas
Akmenės r.
Prienų r.
Tauragės r.
Kretingos r.

r.
Širvintų r.
Skuodo r.
Kauno r.
Klaipėdos m.
Kauno m.

2.4.14. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, ar jaunimas savaitgaliais
dirba. Pirmos grupės savivaldybių jaunimas lyginant su kitomis savivaldybėmis savaitgaliais dirba
rečiausiai, o šeštos – dažniausiai.
2.4.15. lentelė. Savaitgaliais ilsisi: savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=23805)
Grupės 1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Retai
Labiau retai, Nei retai, nei Labiau dažnai, Dažnai
nei dažnai
dažnai
nei retai
Vidurki 0,36-0,42
0,44-0,48
0,49-0,56
0,57-0,62
0,64-0,66
ų ribos
1
Kalvarijos
Marijampolė
Prienų r.
Šiaulių r.
Radviliškio r.
2
Zarasų r.
Ukmergės r.
Vilniaus m.
Širvintų r.
Šalčininkų r.
3
Rokiškio r.
Pagėgiai
Šakių r.
Mažeikių r.
Plungės r.
4
Rietavas
Šilalės r.
Švenčionių r.
Neringa
Visaginas
5
Utenos r.
Anykščių r.
Kupiškio r.
Skuodo r.
6
Šiaulių m.
Tauragės r.
Šilutės r.
7
Vilkaviškio r.
Klaipėdos r.
Varėnos r.
8
Kauno m.
Kaišiadorių r.
Panevėžio r.
9
Kelmės r.
Klaipėdos m.
Druskininkai
10
Kazlų Rūda
Pasvalio r.
Palangos m.
11
Kretingos r.
Trakų r.
Alytaus m.
12
Akmenės r.
Joniškio r.
Pakruojo r.
13
Kėdainių r.
Vilniaus r.
14
Panevėžio m.
Alytaus r.
15
Kauno r.
Raseinių r.
16
Molėtų r.
Birštonas
17
Telšių r.
Jonavos r.
18
Biržų r.
19
Jurbarko r.
20
Lazdijų r.
21
Elektrėnai
22
Ignalinos r.
2.4.15. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, ar jaunimas savaitgaliais
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ilsisi. Pirmos grupės savivaldybių jaunimas lyginant su kitomis savivaldybėmis savaitgaliais ilsisi
rečiausiai, o penktos – dažniausiai.
2.4.16. lentelė. Savaitgaliais lanko
(N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
Nr.
Labai
Retai
retai

tėvus / gimines: savivaldybių grupės pagal vidurkius

0,09-0,12

0,14-0,16

3 grupė
Labiau
retai,
nei
dažnai
0,17-0,22

Rokiškio r.
Zarasų r.
Neringa

Rietavas
Šilutės r.
Anykščių r.

Kauno m.
Lazdijų r.
Šakių r.

Druskininkai
Širvintų r.
Klaipėdos m.

4

Pagėgiai
Telšių r.
Kretingos
r.
Kelmės r.

Kauno r.

Šalčininkų r.

Klaipėdos r.

5

Skuodo r.

Panevėžio
m.
Radviliškio
r.
Varėnos r.

Vidurkių
ribos
1
2
3

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Vilkaviškio
r.
Akmenės r.
Joniškio r.
Panevėžio r.

4 grupė
5 grupė
Labiau
Dažnai
dažnai, nei
retai
0,23-0,25
0,26-0,3

6 grupė
Labai
dažnai

Vilniaus r.
Vilniaus m.

Palangos m. Alytaus r.
Kaišiadorių
r.
Pakruojo r.

Birštonas

Jurbarko r.
Šilutės r.
Trakų r.
Ignalinos r.
Kupiškio r.
Pasvalio r.
Biržų r.
Plungės r.
Švenčionių
r.
Mažeikių r.
Molėtų r.
Tauragės r.
Visaginas
Alytaus m.
Kazlų Rūda
Šiaulių r.
Elektrėnai

Ukmergės r.
Utenos r.
Marijampolė
Raseinių r.
Šiaulių m.
Prienų r.
Jonavos r.

0,35-0,37

Kėdainių r.

Kalvarijos

2.4.6. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, ar jaunimas savaitgaliais
lanko tėvus / gimines. Pirmos grupės savivaldybių jaunimas lyginant su kitomis savivaldybėmis
savaitgaliais lanko tėvus / gimines rečiausiai, o šeštos – dažniausiai.
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2.4.17. lentelė. Savaitgaliais užsiima laisvalaikio
vidurkius (N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
Nr.
Labai
Retai
Labiau
retai
retai,
nei
dažnai
Vidurkių 0,32-0,36
0,4-0,42
0,45-0,47
ribos
1
Varėnos r. Alytaus m.
Vilniaus r.
2
Visaginas Šalčininkų r. Zarasų r.
3

Palangos m.

4

Prienų r.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Birštonas

Kaišiadorių
r.
Marijampolė Utenos r.
Kalvarijos
Anykščių r.
Pagėgiai
Širvintų r.
Ukmergės r.
Ignalinos r.
Radviliškio
r.
Skuodo r.
Jonavos r.

veiklomis: savivaldybių grupės pagal
4 grupė
5 grupė
Labiau
Dažnai
dažnai, nei
retai
0,48-0,51
0,52-0,54

6 grupė
Labai
dažnai

Šiaulių r.
Trakų r.

Klaipėdos r.
Plungės r.

Panevėžio
m.
Panevėžio
r.
Šiaulių m.
Pakruojo r.
Šilutės r.
Biržų r.
Mažeikių r.
Švenčionių
r.
Vilniaus m.
Alytaus r.
Rietavas
Rokiškio r.
Neringa
Pasvalio r.
Šilutės r.
Kauno m.
Klaipėdos
m.
Lazdijų r.

Joniškio r.

Elektrėnai
Vilkaviškio
r.
Kretingos r.

Kazlų Rūda

Tauragės r.

Druskininkai
Kelmės r.
Molėtų r.
Šakių r.
Telšių r.
Akmenės r.

Raseinių r.
Kauno r.

0,55-0,66

Kėdainių r.
Kupiškio r.
Jurbarko r.

2.4.17. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, ar jaunimas savaitgaliais
užsiima laisvalaikio veiklomis. Pirmos grupės savivaldybių jaunimas lyginant su kitomis
savivaldybėmis savaitgaliais užsiima laisvalaikio veiklomis rečiausiai, o šeštos – dažniausiai.
2.4.18. lentelė. Per paskutinius 6 mėnesius lankėsi muziejuje: savivaldybių grupės pagal
vidurkius (N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Dažnai
Labiau
Nei
dažnai, Labiau retai, Retai
dažnai,
nei nei retai
nei dažnai
retai
Vidurkių 3,04-3,17
3,19-3,26
3,28-3,37
3,38-3,46
3,47-3,6
ribos
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kauno m.
Šiaulių m.
Druskininkai
Pasvalio r.
Kėdainių r.
Neringa
Utenos r.

Klaipėdos r.
Zarasų r.
Molėtų r.
Panevėžio r.
Biržų r.
Šakių r.
Jurbarko r.
Šilutės r.
Pakruojo r.

Rokiškio r.
Švenčionių r.
Kaišiadorių r.
Radviliškio r.
Visaginas
Kelmės r.
Panevėžio m.
Klaipėdos m.
Mažeikių r.
Trakų r.
Ukmergės r.
Kauno r.
Kupiškio r.
Akmenės r.
Prienų r.
Joniškio r.
Plungės r.
Anykščių r.
Rietavas
Alytaus r.

Palangos m.
Raseinių r.
Birštonas
Marijampolė
Širvintų r.
Lazdijų r.
Šiaulių r.
Kalvarijos
Kretingos r.
Telšių r.
Vilkaviškio r.
Ignalinos r.
Skuodo r.
Kazlų Rūda
Tauragės r.
Alytaus m.

Šalčininkų r.
Vilniaus m.
Šilalės r.
Varėnos r.
Elektrėnai
Vilniaus r.
Jonavos r.
Pagėgiai

2.4.18. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, kaip dažnai per paskutinius
6 mėnesius jaunimas lankėsi muziejuose. Pirmos grupės savivaldybių jaunimas lyginant su
kitomis savivaldybėmis savaitgaliais muziejuose lankėsi dažniausiai, o penktos – rečiausiai.
2.4.19. lentelė. Per paskutinius 6 mėnesius lankėsi teatre: savivaldybių grupės pagal
vidurkius (N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
Nr.
Dažnai
Labiau dažnai, nei Labiau retai, nei Retai
retai
dažnai
Vidurkių 2,97-3,06
3,21-3,22
3,35-3,48
3,49-3,65
ribos
1
Neringa
Druskininkai
Marijampolė
Ignalinos r.
2
Šiaulių m.
Trakų r.
Zarasų r.
Rietavas
3
Pasvalio r.
Biržų r.
Šiaulių r.
4
Šakių r.
Jonavos r.
Varėnos r.
5
Alytaus r.
Kaišiadorių r.
Raseinių r.
6
Joniškio r.
Tauragės r.
Ukmergės r.
7
Širvintų r.
Birštonas
Elektrėnai
8
Panevėžio m.
Vilniaus r.
Kelmės r.
9
Kauno m.
Visaginas
Šalčininkų r.
10
Molėtų r.
Akmenės r.
Anykščių r.
11
Mažeikių r.
Radviliškio r.
Vilniaus m.
12
Plungės r.
Kėdainių r.
Pagėgiai
13
Alytaus m.
Rokiškio r.
Palangos m.
14
Telšių r.
Kalvarijos
Skuodo r.
15
Klaipėdos m.
Lazdijų r.
Šilalės r.
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Vilkaviškio r.
Kretingos r.
Šilutės r.
Kauno r.
Panevėžio r.
Kazlų Rūda
Prienų r.
Jurbarko r.
Švenčionių r.
Utenos r.
Klaipėdos r.
Pakruojo r.
Kupiškio r.

2.4.19. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, kaip dažnai per paskutinius
6 mėnesius jaunimas lankėsi teatre. Pirmos grupės savivaldybių jaunimas lyginant su kitomis
savivaldybėmis savaitgaliais teatre lankėsi dažniausiai, o ketvirtos – rečiausiai.
2.4.20. lentelė. Per paskutinius 6 mėnesius lankėsi kine: savivaldybių grupės pagal vidurkius
(N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
6 grupė
Nr.
Labai
Dažnai
Labiau
Labiau
Retai
Labai
dažnai
dažnai, nei retai,
nei
retai
retai
dažnai
Vidurkių 2,38-2,62
2,68-2,81
2,87-2,93
2,95-3,06
3,07-3,34
3,48-3,51
ribos
1
Kauno m.
Jonavos r.
Mažeikių r. Elektrėnai
Birštonas
Lazdijų r.
2
Kauno r.
Kėdainių r.
Tauragės r. Kretingos r.
Zarasų r.
Varėnos r.
3
Klaipėdos
Vilniaus r.
Biržų r.
Plungės r.
Šalčininkų r.
m.
4
Panevėžio
Neringa
Joniškio r.
Šakių r.
Utenos r.
m.
5
Šiaulių m.
Pakruojo r.
Prienų r.
Švenčionių r. Jurbarko r.
6
Marijampolė Vilkaviškio Rietavas
Rokiškio r.
r.
7
Radviliškio
Šiaulių r.
Ukmergės r. Anykščių r.
r.
8
Vilniaus m.
Akmenės r.
Kupiškio r.
Šilalės r.
9
Trakų r.
Panevėžio r. Alytaus m.
Telšių r.
10
Kazlų Rūda Kaišiadorių Pasvalio r..
Visaginas
r.
11
Palangos
Klaipėdos r. Ignalinos r.
m.
12
Molėtų r.
Pagėgiai
13
Kelmės r.
Skuodo r.
14
Širvintų r.
15
Raseinių r.
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16
17
18
19

Šilutės r.
Kalvarijos
Alytaus r.
Druskininkai

2.4.20. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, kaip dažnai per paskutinius
6 mėnesius jaunimas lankėsi kine. Pirmos grupės savivaldybių jaunimas lyginant su kitomis
savivaldybėmis savaitgaliais kine lankėsi dažniausiai, o šeštos – rečiausiai.
2.4.21. lentelė. Per paskutinius 6 mėnesius skaitė knygas: savivaldybių grupės pagal
vidurkius (N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
6 grupė
Nr.
Labai
Dažnai
Labiau
Labiau
Retai
Labai
dažnai
dažnai, nei retai,
nei
retai
retai
dažnai
Vidurkių 2,29-2,53
2,6-2,67
2,7-2,75
2,77-2,89
2,92-2,99
3,29
ribos
1
Kauno m.
Šilutės r.
Švenčionių r. Anykščių r.
Pagėgiai
Varėnos r.
2
Šiaulių m.
Trakų r.
Vilniaus r.
Panevėžio
Šiaulių r.
m.
3
Lazdijų r.
Elektrėnai
Kalvarijos
Akmenės r.
Vilniaus m.
4
Rokiškio r.
Kelmės r.
Pasvalio r.
Kupiškio r.
Skuodo r.
5
Ignalinos r. Plungės r.
Kazlų Rūda Visaginas
Birštonas
6
Molėtų r.
Druskininkai Prienų r.
Kauno r.
7
Neringa
Alytaus r.
Kaišiadorių Raseinių r.
r.
8
Utenos r.
Širvintų r.
Mažeikių r.
Alytaus m.
9
Kėdainių r. Rietavas
Biržų r.
Radviliškio
r.
10
Klaipėdos r. Panevėžio r. Marijampolė Šilalės r.
11
Klaipėdos
Šakių r.
Jurbarko r.
Tauragės r.
m.
12
Zarasų r.
Joniškio r.
Pakruojo r.
Palangos m.
13
Telšių r.
Vilkaviškio r. Šalčininkų r.
14
Ukmergės r.
Kretingos r.
15
Jonavos r.
2.4.21. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, kaip dažnai per paskutinius
6 mėnesius jaunimas skaitė knygą. Pirmos grupės savivaldybių jaunimas lyginant su kitomis
savivaldybėmis savaitgaliais skaitė knygą dažniausiai, o šeštos – rečiausiai.
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2.4.22. lentelė. Per paskutinius 6 mėnesius lankėsi parodose: savivaldybių grupės pagal
vidurkius (N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Dažnai
Labiau
Nei retai, nei Labiau retai, Retai
dažnai,
nei dažnai
nei dažnai
retai
Vidurkių 3,06-3,17
3,23-3,32
3,34-3,4
3,41-3,46
3,5-3,57
ribos
1
Utenos r.
Mažeikių r.
Telšių r.
Radviliškio r.
Raseinių r.
2
Zarasų r.
Molėtų r.
Visaginas
Šiaulių r.
Skuodo r.
3
Druskininkai
Švenčionių r.
Ignalinos r.
Pakruojo r.
Kretingos r.
4
Šakių r.
Šilutės r.
Kauno r.
Tauragės r.
Pagėgiai
5
Šiaulių m.
Širvintų r.
Kelmės r.
Vilniaus r.
Šilalės r.
6
Neringa
Plungės r.
Rokiškio r.
Vilniaus m.
Akmenės r.
7
Ukmergės r.
Kaišiadorių r.
Kazlų Rūda
Jonavos r.
8
Vilkaviškio r.
Lazdijų r.
Palangos m.
Birštonas
9
Anykščių r.
Rietavas
Varėnos r.
Šalčininkų r.
10
Klaipėdos r.
Alytaus m.
Elektrėnai
11
Panevėžio m.
Kupiškio r.
Alytaus r.
12
Kėdainių r.
Biržų r.
Kalvarijos
13
Panevėžio r.
Pasvalio r.
14
Jurbarko r.
Klaipėdos m.
15
Joniškio r.
Trakų r.
16
Kauno m.
Marijampolė
17
Prienų r.
2.4.22. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, kaip dažnai per paskutinius
6 mėnesius jaunimas lankėsi parodose. Pirmos grupės savivaldybių jaunimas lyginant su kitomis
savivaldybėmis savaitgaliais parodose lankėsi dažniausiai, o penktos – rečiausiai.
2.4.23. lentelė. Per paskutinius 6 mėnesius buvo koncerte:
vidurkius (N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
Nr.
Labai
Dažnai
Labiau
Labiau
dažnai
dažnai, nei retai,
nei
retai
dažnai
Vidurkių 2,45
2,66-2,82
2,89-2,97
2,99-3,07
ribos
1
Neringa
Kauno m.
Molėtų r.
Rokiškio r.
2
Šiaulių m.
Panevėžio
Tauragės r.
r.
3
Joniškio r.
Akmenės r. Anykščių r.
4
Rietavas
Pasvalio r. Kalvarijos
5
Druskininkai Kauno r.
Marijampolė
6
Jurbarko r.
Plungės r.
Ignalinos r.
7
Kėdainių r.
Švenčionių Palangos m.

savivaldybių grupės pagal
5 grupė
Retai

6 grupė
Labai retai

3,09-3,16

3,22-3,36

Šiaulių r.
Visaginas

Šalčininkų r.
Varėnos r.

Kazlų Rūda
Prienų r.
Širvintų r.
Kelmės r.
Panevėžio

Birštonas
Vilniaus r.
Vilniaus m.
Jonavos r.
Pagėgiai
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8
9

Klaipėdos r.
Utenos r.

10

Zarasų r.

11
12

r.
Šakių r.
Ukmergės
r.
Biržų r.
Šilutės r.
Vilkaviškio
r.
Alytaus r.
Mažeikių r.

13
14

Šilalės r.
Kupiškio r.
Pakruojo r.
Radviliškio r.
Alytaus m.
Trakų r.
Kaišiadorių
r.

m.
Lazdijų r.
Elektrėnai

Skuodo r.

Klaipėdos
m.
Kretingos r.
Raseinių r.
Telšių r.

2.4.23. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, kaip dažnai per paskutinius
6 mėnesius jaunimas lankėsi muziejuose. Pirmos grupės savivaldybių jaunimas lyginant su
kitomis savivaldybėmis savaitgaliais muziejuose lankėsi dažniausiai, o šeštos – rečiausiai.
2.4.24. lentelė. Pasitenkinimas laisvalaikiu: savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=23805)
Grupės
Nr.

1 grupė
Labiausiai
patenkinti

2 grupė
Patenkinti

3 grupė
Labiau
patenkinti,
nei
nepatenkinti

4
grupė 5 grupė
Labiau
Nepatenkinti
nepatenkinti
,
nei
patenkinti

6 grupė
Labiausiai
nepatenkinti

Vidurkių
ribos

1,74-1,81

1,84-1,89

1,91-1,93

1,94-1,99

2-2,02

2,05-2,1

1

Alytaus r.

Utenos r.

Vilniaus r.

Kauno m.

Kauno r.

2

Biržų r.

Kaišiadorių
r.
Rokiškio r.

Zarasų r.

Raseinių r.

Šiaulių m.

3

Joniškio r.

Vilkaviškio
r.
Ignalinos r.

Mažeikių r.

Jonavos r.

Lazdijų r.

4
5
6
7
8
9
10

Kupiškio r.
Druskininkai

Plungės r.
Ukmergės r.
Kazlų Rūda
Rietavas
Šakių r.
Anykščių r.
Birštonas

Skuodo r.
Tauragės r.
Pakruojo r.
Akmenės r.
Šilutės r.
Alytaus m.
Klaipėdos
m.
Jurbarko r.

Prienų r.
Pasvalio r.
Varėnos r.
Kalvarijos
Neringa

Vilniaus m.

11
12
13
14
15
16
17

Radviliškio
r.
Širvintų r.
Molėtų r.
Šiaulių r.
Visaginas
Kėdainių r.
Kretingos r.
Panevėžio
m.
Marijampol
ė
Švenčionių
r.
Elektrėnai
Šilalės r.
Trakų r.
Palangos m.
Kelmės r.

Telšių r.
Pagėgiai
Šalčininkų r.
Klaipėdos r.
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18

Panevėžio r.

2.4.24. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, kiek jaunimas yra
patenkintas savo laisvalaikiu. Pirmos grupės savivaldybių jaunimas lyginant su kitomis
savivaldybėmis yra labiausiai patenkintas savo laisvalaikiu, o šeštos – mažiausiai.
2.4.25. lentelė. Galimybių įdomiai praleisti laisvalaikį subjektyvus vertinimas: savivaldybių
grupės pagal vidurkius (N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Geros
Labiau
Nei geros, nei Labiau blogos, Blogos
geros,
nei blogos
nei geros
blogos
Vidurkių 1,96-2,04
2,05-2,08
2,09-2,13
2,14-2,2
2,23-2,35
ribos
1
Druskininkai
Alytaus m.
Pasvalio r.
Šiaulių m.
Tauragės r.
2
Švenčionių r.
Klaipėdos r.
Šilalės r.
Zarasų r.
Vilniaus r.
3
Alytaus r.
Kėdainių r.
Kazlų Rūda
Plungės r.
Neringa
4
Birštonas
Elektrėnai
Klaipėdos m.
Vilniaus m.
Raseinių r.
5
Šiaulių r.
Visaginas
Prienų r.
Kelmės r.
Pagėgiai
6
Kupiškio r.
Telšių r.
Radviliškio r.
Kauno r.
Kalvarijos
7
Trakų r.
Utenos r.
Panevėžio r.
Šakių r.
Skuodo r.
8
Biržų r.
Marijampolė Varėnos r.
Ignalinos r.
Lazdijų r.
9
Joniškio r.
Panevėžio m. Vilkaviškio r.
Palangos m.
10
Rokiškio r.
Širvintų r.
Kretingos r.
Šalčininkų r.
11
Kauno m.
Rietavas
Anykščių r.
12
Molėtų r.
Mažeikių r.
13
Kaišiadorių r.
Pakruojo r.
14
Ukmergės r.
Jonavos r.
15
Akmenės r.
16
Jurbarko r.
17
Šilutės r.
2.4.25. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, kaip jaunimas vertina savo
galimybes įdomiai praleisti laisvalaikį. Pirmos savivaldybių grupės jaunimas lyginant su kitomis
grupėmis geriausiai vertina savo galimybes įdomiai praleisti laisvalaikį, penktos – blogiausiai.
2.4.26. lentelė. Lėšų leidžiančių pasirinkti norimą laisvalaikio formą subjektyvus vertinimas:
savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Pakankamai Labiau
Nei
Labiau
Nepakankamai
pakankamai,
pakankamai,
nepakankamai
nei
nei
nepakankamai nepakankamai
Vidurkių 2,28-2,35
2,36-2,42
2,43-2,53
2,54-2,65
2,67-2,77
ribos
1
Molėtų r.
Marijampolė
Elektrėnai
Šalčininkų r.
Lazdijų r.
2
Švenčionių r. Prienų r.
Zarasų r.
Vilniaus r.
Vilniaus m.
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Alytaus m.
Alytaus r.
Kupiškio r.
Joniškio r.
Kaišiadorių
r.
Kelmės r.
Širvintų r.
Visaginas

Biržų r.
Kretingos r.
Šilutės r.
Kazlų Rūda
Plungės r.

Akmenės r.
Klaipėdos r.
Šiaulių r.
Telšių r.
Rietavas

Palangos m.
Pasvalio r.
Kauno r.
Klaipėdos m.
Kalvarijos

Birštonas
Pakruojo r.
Radviliškio r.
Vilkaviškio r.
Šilalės r.
Trakų r.
Druskininkai

Ukmergės r.
Neringa
Anykščių r.
Šakių r.
Kėdainių r.
Rokiškio r.
Utenos r.
Mažeikių r.
Panevėžio m.
Panevėžio r.
Tauragės r.
Varėnos r.
Pagėgiai
Raseinių r.

Ignalinos r.
Jurbarko r.
Kauno m.

Jonavos r.
Skuodo r.
Šiaulių m.

2.4.25. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, kaip jaunimas vertina
turimas lėšas leidžiančias pasirinkti norimą laisvalaikio formą. Pirmos savivaldybių grupės
jaunimas lyginant su kitomis grupėmis geriausiai vertina turimas lėšas, leidžiančias pasirinkti
norimą laisvalaikio formą, penktos – blogiausiai.

2.5. Draugai
Šiame poskyryje pateikiami draugų rodiklių lyginimai pagal savivaldybes.
2.5.1. Lentelė. Savivaldybių pasiskirstymas pagal santykių su draugais kokybės rodiklį
(N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
Nr.
Silpni santykiai Labiau silpni, nei Labiau stiprūs, nei Stiprūs
stiprūs
silpni
Vidurkių 13,25-13,89
13,98-14,41
14,52-14,76
14,89-15,64
ribos
1
Ignalinos r.
Klaipėdos r.
Alytaus m.
Kaišiadorių r.
2
Anykščių r.
Kalvarijos
Mažeikių r.
Švenčionių r.
3
Rietavas
Šilalės r.
Ukmergės r.
Panevėžio m.
4
Joniškio r.
Biržų r.
Telšių r.
Klaipėdos m.
5
Pagėgiai
Šiaulių r.
Skuodo r.
Lazdijų r.
6
Kupiškio r.
Trakų r.
Molėtų r.
Neringa
7
Elektrėnai
Zarasų r.
Pakruojo r.
Šiaulių m.
8
Druskininkai
Radviliškio r.
Kelmės r.
Kauno r.
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Širvintų r.
Panevėžio r.
Šilutės r.
Raseinių r.
Pasvalio r.
Vilkaviškio r.
Kėdainių r.
Visaginas

Alytaus r.
Šakių r.
Prienų r.
Plungės r.
Birštonas
Varėnos r.
Rokiškio r.
Jurbarko r.
Kazlų Rūda
Akmenės r.
Palangos m.
Utenos r.
Šalčininkų r.
Vilniaus m.

Kretingos r.
Marijampolė
Kauno m.
Tauragės r.

Jonavos r.
Vilniaus r.

2.5.1. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal santykių su draugais kokybės
rodiklį. Pirmos grupės savivaldybių jaunuolių santykiai su draugais yra silpniausi, o ketvirtos
savivaldybių grupės jaunuolių santykiai su draugais yra stipriausi ir tvirčiausi.
2.5.2. lentelė. Artimų draugų skaičiaus rodiklis: savivaldybių grupės pagal vidurkius
(N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Mažai
Labiau
Nei daug, nei Labiau daug, Daug draugų
draugų
mažai,
nei mažai
nei
mažai
daug draugų draugų
draugų
Vidurkių 2,54-2,59
2,6-2,66
2,67-2,7
2,7-2,73
2,74-2,8
ribos
1
Visaginas
Varėnos r.
Biržų r.
Šalčininkų r.
Druskininkai
2
Anykščių r.
Vilniaus r.
Jonavos r.
Kėdainių r.
Kelmės r.
3
Šilutės r.
Vilniaus m.
Kauno m.
Kretingos r.
Raseinių r.
4
Trakų r.
Birštonas
Palangos m. Panevėžio m.
Šiaulių m.
5
Zarasų r.
Pakruojo r.
Širvintų r.
Pasvalio r.
Švenčionių r.
6
Skuodo r.
Utenos r.
Plungės r.
Telšių r.
7
Prienų r.
Kaišiadorių
Ukmergės r.
Vilkaviškio r.
r.
8
Rietavas
Šilalės r.
Joniškio r.
Alytaus r.
9
Molėtų r.
Akmenės r.
Kalvarijos
Jurbarko r.
10
Alytaus m.
Klaipėdos m.
Kauno r.
11
Elektrėnai
Neringa
Kazlų Rūda
12
Ignalinos r.
Šiaulių r.
Mažeikių r.
13
Klaipėdos r.
Marijampolė
Pagėgiai
14
Kupiškio r.
Tauragės r.
15
Panevėžio r.
Rokiškio r.
16
Šakių r.
Lazdijų r.
17
Radviliškio r.
2.5.2. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal artimų draugų skaičiaus rodiklį.
385

Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai turi mažiausiai draugų, o penktos grupės – daugiausiai.
2.5.3. lentelė. Naujų draugysčių užmezgimo lengvumo rodiklis: savivaldybių grupės pagal
vidurkius (N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
6
grupė
Nr.
Lengva
Daugiausia
Labiau
Labiau
Daugiausia Sunku
lengva
lengva, nei sunku, nei sunku
sunku
lengva
Vidurkių 1,73-1,81
1,91-1,98
1,98-2,05
2,05-2,12
2,13-2,16
2,19-2,25
ribos
1
Šalčininkų
Visaginas
Panevėžio Jonavos r.
Šilutės r.
Birštonas
r.
r.
2
Švenčionių Trakų r.
Zarasų r.
Alytaus m.
Varėnos r.
Prienų r.
r.
3
Pagėgiai
Biržų r.
Kėdainių r.
Radviliškio
Rokiškio r.
r.
4
Šilalės r.
Alytaus r.
Raseinių r.
Elektrėnai
Vilniaus m.
5
Palangos m. Rietavas
Kauno m.
Pasvalio r.
Kauno r.
6
Druskininkai Kupiškio r. Skuodo r.
Neringa
7
Lazdijų r.
Kretingos
Utenos r.
Vilniaus r.
r.
8
Anykščių r.
Panevėžio Ignalinos r.
m.
9
Molėtų r.
Kalvarijos Klaipėdos r.
10
Kaišiadorių Joniškio r. Kazlų Rūda
r.
11
Šiaulių r.
Telšių r.
Marijampolė
12
Širvintų r.
Plungės r. Tauragės r.
13
Ukmergės r. Klaipėdos Pakruojo r.
m.
14
Kelmės r.
Šakių r.
15
Vilkaviškio r.
16
Jurbarko r.
17
Akmenės r.
18
Mažeikių r.
19
Šiaulių m.
2.5.3. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal naujų draugysčių užmezgimo
lengvumo rodiklį. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliams naujas draugystes užmegzti
lengviausia, o šeštos grupės – sunkiausia.
2.5.4. lentelė. Savivaldybių pasiskirstymas pagal socialinio palaikymo rodiklį (N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Žemas
Labiau žemas, Nei žemas, Labiau
Aukštas
nei aukštas
nei aukštas
aukštas,
nei
žemas
Vidurkių 4,85-5,38
7,29-7,61
7,66-7,8
7,84-7,93
7,95-8,23
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ribos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Skuodo r.
Jonavos r.
Telšių r.
Kelmės r.
Klaipėdos
m.
Lazdijų r.
Šiaulių m.

Kauno m.
Rokiškio r.
Vilniaus r.
Kauno r.
Kėdainių r.

Panevėžio r.
Neringa
Trakų r.
Šilalės r.
Rietavas

Pasvalio r.
Šakių r.
Kretingos r.
Utenos r.
Mažeikių r.

Joniškio r.
Širvintų r.
Vilkaviškio r.
Šiaulių r.
Prienų r.

Birštonas
Šalčininkų r.
Radviliškio r.
Kaišiadorių r.
Švenčionių r.
Ukmergės r.

Ignalinos r.
Biržų r.
Panevėžio m.
Zarasų r.
Alytaus m.
Elektrėnai
Klaipėdos r.
Anykščių r.
Vilniaus m.
Plungės r.

Alytaus r.
Kazlų Rūda
Kalvarijos
Šilutės r.
Tauragės r.
Pakruojo r.
Jurbarko r.
Druskininkai
Akmenės r.

Molėtų r.
Raseinių r.
Marijampolė
Visaginas
Palangos m.
Pagėgiai
Kupiškio r.
Varėnos r.

2.5.4. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal socialinio palaikymo rodiklį.
Pirmos grupės savivaldybių jaunuolių socialinis palaikymas žemiausias, o penktos savivaldybių
grupės jaunuolių socialinio palaikymas – aukščiausias.

2.6. Kaimynystė
Šiame poskyryje pateikiami kaimynystės rodiklių lyginimai pagal savivaldybes.
Kaimynystės saugumo rodikliui klasterinė analizė nedavė rezultatų.
2.6.1. lentelė. Savivaldybių pasiskirstymas pagal pasitenkinimo kaimynyste rodiklį
(N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Aukštas
Labiau
Nei žemas, Labiau žemas, Žemas
aukštas,
nei nei aukštas
nei aukštas
žemas
Vidurkių 13,93-14,7
14,81-15,19
15,26-15,66
15,76-16,24
16,37-16,6
ribos
1
Pagėgiai
Rokiškio r.
Kėdainių r.
Kauno m.
Prienų r.
2
Panevėžio r.
Biržų r.
Kelmės r.
Vilkaviškio r.
Vilniaus m.
3
Šalčininkų r.
Rietavas
Alytaus m.
Skuodo r.
Klaipėdos m.
4
Alytaus r.
Visaginas
Birštonas
Akmenės r.
5
Jurbarko r.
Raseinių r.
Kalvarijos
Pakruojo r.
6
Varėnos r.
Neringa
Kupiškio r.
Šilutės r.
7
Ukmergės r.
Šakių r.
Šiaulių r.
Tauragės r.
8
Klaipėdos r.
Anykščių r.
Zarasų r.
Telšių r.
9
Šilalės r.
Lazdijų r.
Jonavos r.
10
Kretingos r.
Vilniaus r.
Mažeikių r.
11
Trakų r.
Joniškio r.
Šiaulių m.
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12
13
14
15
16
17
18

Kauno r.
Palangos m.
Druskininkai
Elektrėnai
Ignalinos r.
Širvintų r.
Plungės r.

19
20

Radviliškio r.
Pasvalio r.

Utenos r.
Panevėžio m.
Marijampolė
Kazlų Rūda
Molėtų r.
Švenčionių r.
Kaišiadorių
r.

2.6.1. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal pasitenkinimo kaimynyste
rodiklį. Pirmos grupės savivaldybių jaunuolių pasitenkinimas kaimynyste aukščiausias, o penktos
savivaldybių grupės jaunuolių pasitenkinimas kaimynyste žemiausias.

2.7. Gyvenimo sąlygos
Šiame poskyryje pateikiami gyvenimo sąlygų rodiklių lyginimai pagal savivaldybes.
Būsto sąlygas apibūdinantiems rodikliams: su kuo vienuose namuose gyvena, pvz., vieni, su
tėvais, su savo šeima, ar su savo šeima ir tėvais; kokiomis sąlygomis gyvena, t.y., kambaryje, bute
ar name; kam priklauso būstas, kuriame jaunuoliai gyvena, pvz., jiems, tėvams, nuomojamas ir
pan., – savivaldybių grupių sudaryti neįmanoma, nes jiems matuoti naudotos nominalinės skalės.
Nuo 2.7.1. iki 2.7.6. lentelėse pateikiami savivaldybių lyginimai pagal jaunimo
pajamų šaltinius.
2.7.1. lentelė. Pajamų šaltinis yra tėvų parama: savivaldybių grupės pagal vidurkius
(N=23805)
3 grupė
4 grupė
Grupės
1 grupė
2 grupė
Nr.
Nesudaro
Labiau sudaro, nei Labiau nesudaro, Sudaro
nesudaro
nei sudaro
Vidurkių 0,56-0,62
0,64-0,67
0,68-0,72
0,76-1
ribos
1
Anykščių r.
Šilalės r.
Telšių r.
Kauno m.
2
Varėnos r.
Biržų r.
Šilutės r.
Raseinių r.
3
Klaipėdos r.
Panevėžio m.
Lazdijų r.
Pagėgiai
4
Zarasų r.
Šalčininkų r.
Utenos r.
Kelmės r.
5
Palangos m.
Marijampolė
Pakruojo r.
Skuodo r.
6
Rokiškio r.
Tauragės r.
Elektrėnai
Šiaulių m.
7
Švenčionių r.
Kupiškio r.
Molėtų r.
Jonavos r.
8
Vilniaus r.
Jurbarko r.
Šakių r.
9
Neringa
Kazlų Rūda
Visaginas
10
Kalvarijos
Vilniaus m.
Alytaus m.
11
Ukmergės r.
Širvintų r.
Alytaus r.
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ignalinos r.
Trakų r.
Panevėžio r.
Kaišiadorių r.

Klaipėdos m.
Mažeikių r.
Akmenės r.
Rietavas
Pasvalio r.
Vilkaviškio r.

Šiaulių r.
Plungės r.
Kėdainių r.
Kretingos r.
Kauno r.
Prienų r.
Radviliškio r.
Joniškio r.
Druskininkai
Birštonas

2.7.1. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tėvų paramos gavimą. Pirmos
grupės savivaldybių jaunuoliai paramą iš tėvų, kaip pajamų šaltinį, gauna rečiausiai, ketvirtos
grupės – dažniausiai.
2.7.2. lentelė. Pajamų šaltinis yra uždarbis: savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Nesudaro
Labiau
Nei sudaro, nei Labiau
Sudaro
sudaro,
nei nesudaro
nesudaro, nei
nesudaro
sudaro
Vidurkių 0,23-0,31
0,32-0,36
0,37-0,44
0,45-0,53
0,62-1
ribos
1
Šiaulių m.
Radviliškio r.
Šakių r.
Vilniaus m.
Klaipėdos r.
2
Pagėgiai
Kelmės r.
Vilkaviškio r.
Šilalės r.
Palangos m.
3
Telšių r.
Kupiškio r.
Kalvarijos
Ukmergės r.
Jonavos r.
4
Skuodo r.
Birštonas
Šalčininkų r.
Panevėžio r.
5
Varėnos r.
Lazdijų r.
Akmenės r.
Kėdainių r.
6
Kauno r.
Alytaus m.
Neringa
7
Joniškio r.
Kauno m.
Rokiškio r.
8
Marijampolė
Zarasų r.
Biržų r.
9
Pasvalio r.
Kaišiadorių r.
Anykščių r.
10
Utenos r.
Kazlų Rūda
Ignalinos r.
11
Visaginas
Širvintų r.
Rietavas
12
Plungės r.
Alytaus r.
Vilniaus r.
13
Kretingos r.
Druskininkai
14
Prienų r.
Šilutės r.
15
Elektrėnai
16
Raseinių r.
17
Trakų r.
18
Panevėžio m.
19
Jurbarko r.
20
Klaipėdos m.
21
Mažeikių r.
22
Molėtų r.
23
Tauragės r.
24
Šiaulių r.
25
Švenčionių r.
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26

Pakruojo r.

2.7.2. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal uždarbio kaip pajamų šaltinio,
gavimą. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai uždarbį, kaip pajamų šaltinį, gauna rečiausiai, o
penktos grupės – dažniausiai.
2.7.3. lentelė. Pajamų šaltinis yra stipendija: savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=23805)
Grupės Nr.
1 grupė
2 grupė
Nesudaro
Sudaro
Vidurkių
0,01-0,09
0,1-1
ribos
1
Pagėgiai
Šakių r.
2
Kelmės r.
Kaišiadorių r.
3
Akmenės r.
Šiaulių r.
4
Radviliškio r.
Vilniaus m.
5
Molėtų r.
Šilalės r.
6
Pasvalio r.
Kėdainių r.
7
Trakų r.
Birštonas
8
Tauragės r.
Alytaus m.
9
Kretingos r.
Kauno m.
10
Alytaus r.
Jurbarko r.
11
Ignalinos r.
Neringa
12
Joniškio r.
Rokiškio r.
13
Širvintų r.
Utenos r.
14
Plungės r.
Rietavas
15
Kalvarijos
Švenčionių r.
16
Kazlų Rūda
Vilniaus r.
17
Šilutės r.
Varėnos r.
18
Panevėžio r.
Klaipėdos m.
19
Klaipėdos r.
Ukmergės r.
20
Lazdijų r.
Kupiškio r.
21
Marijampolė
Visaginas
22
Prienų r.
Panevėžio m.
23
Elektrėnai
Anykščių r.
24
Raseinių r.
Palangos m.
25
Pakruojo r.
Zarasų r.
26
Telšių r.
Vilkaviškio r.
27
Druskininkai
Kauno r.
28
Mažeikių r.
Skuodo r.
29
Šiaulių m.
Biržų r.
30
Šalčininkų r.
Jonavos r.
2.7.3. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal stipendijos, kaip pajamų šaltinio,
gavimą. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai stipendiją, kaip pajamų šaltinį, gauna rečiausiai, o
antros grupės – dažniausiai.
2.7.4. lentelė. Pajamų šaltinis yra pašalpa: savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=23805)
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Grupės Nr.
Vidurkių
ribos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

1 grupė
Nesudaro
0,06-0,1

2 grupė
Sudaro
0,11-1

Molėtų r.
Neringa
Alytaus m.
Radviliškio r.
Mažeikių r.
Trakų r.
Kazlų Rūda
Raseinių r.
Šalčininkų r.
Šakių r.
Švenčionių r.
Akmenės r.
Pasvalio r.
Kretingos r.
Joniškio r.
Klaipėdos r.
Prienų r.
Pakruojo r.
Šiaulių m.
Vilniaus m.
Birštonas
Vilniaus r.
Panevėžio m.

Šiaulių r.
Kėdainių r.
Kauno m.
Varėnos r.
Kelmės r.
Tauragės r.
Plungės r.
Elektrėnai
Šilalės r.
Utenos r.
Kauno r.
Skuodo r.
Pagėgiai
Šilutės r.
Marijampolė
Druskininkai
Kupiškio r.
Visaginas
Vilkaviškio r.
Alytaus r.
Panevėžio r.
Telšių r.
Kaišiadorių r.
Klaipėdos m.
Ukmergės r.
Ignalinos r.
Kalvarijos
Jurbarko r.
Rietavas
Širvintų r.
Anykščių r.
Palangos m.
Rokiškio r.
Biržų r.
Lazdijų r.
Zarasų r.
Jonavos r.

2.7.4. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal pašalpos, kaip pajamų šaltinio,
gavimą. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai pašalpą, kaip pajamų šaltinį, gauna rečiausiai, o
antros grupės – dažniausiai.
Pagal tai, ar jaunuoliai gauna pajamų iš verslo, ar gyvena iš paskolų, savivaldybių
grupių sudaryti neįmanoma, nes per mažai tiriamųjų ją pasirinko (per mažai atvejų statistinei
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analizei).
2.7.5. lentelė. Pajamų šaltinis yra giminių parama: savivaldybių grupės pagal vidurkius
(N=23805)
Grupės Nr.
1 grupė
2 grupė
Nesudaro
Sudaro
Vidurkių ribos 0,03-0,09
0,01-1
1
Pagėgiai
Šakių r.
2
Alytaus r.
Akmenės r.
3
Alytaus m.
Birštonas
4
Radviliškio r.
Utenos r.
5
Šalčininkų r.
Jurbarko r.
6
Švenčionių r.
Rietavas
7
Prienų r.
Anykščių r.
8
Vilniaus m.
Palangos m.
9
Panevėžio m.
Joniškio r.
10
Visaginas
Šilutės r.
11
Ignalinos r.
Druskininkai
12
Neringa
Telšių r.
13
Pasvalio r.
Kaišiadorių r.
14
Kretingos r.
Rokiškio r.
15
Vilniaus r.
Kelmės r.
16
Plungės r.
Kupiškio r.
17
Kauno r.
Vilkaviškio r.
18
Kalvarijos
Klaipėdos m.
19
Zarasų r.
Biržų r.
20
Molėtų r.
Elektrėnai
21
Kazlų Rūda
Raseinių r.
22
Klaipėdos r.
Šiaulių m.
23
Šiaulių r.
Kėdainių r.
24
Tauragės r.
Kauno m.
25
Šilalės r.
Širvintų r.
26
Marijampolė
Trakų r.
27
Lazdijų r.
Jonavos r.
28
Mažeikių r.
29
Pakruojo r.
30
Varėnos r.
31
Skuodo r.
32
Panevėžio r.
33
Ukmergės r.
2.7.5. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal giminių paramos, kaip pajamų
šaltinio, gavimą. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai paramą iš giminių, kaip pajamų šaltinį,
gauna rečiausiai, o antros grupės – dažniausiai.
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2.7.6. lentelė. Pajamų šaltinis yra draugo
vidurkius (N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
Nr.
Nesudaro
Labiau
sudaro,
nei
nesudaro
Vidurkių 0,02-0,03
0,04-0,05
ribos
1
Jonavos r.
Alytaus r.
2
Kelmės r.
Prienų r.
3
Pagėgiai
Alytaus m.
4
Radviliškio r.
Visaginas
5
Švenčionių r.
Pasvalio r.
6
Kazlų Rūda
Kalvarijos
7
Molėtų r.
Šilalės r.
8
Skuodo r.
Lazdijų r.
9
Mažeikių r.
Šakių r.
10
Kaišiadorių r.
Druskininkai
11
Širvintų r.
Raseinių r.
12
Trakų r.
Šalčininkų r.
13
Šiaulių r.
14
Tauragės r.
15
Panevėžio r.
16
Utenos r.
17
Anykščių r.
18
Joniškio r.
19
Šilutės r.
20
Telšių r.
21
Kupiškio r.
22
Vilkaviškio r.
23
Šiaulių m.

/ draugės pajamos: savivaldybių grupės pagal
3 grupė
4 grupė
Nei sudaro, Labiau
nei nesudaro nesudaro,
nei sudaro
0,06-0,07
0,08-0,1

5 grupė
Sudaro

Panevėžio m.
Plungės r.
Neringa
Jurbarko r.
Akmenės r.
Palangos m.
Kauno m.
Ignalinos r.
Zarasų r.
Kauno r.
Marijampolė
Pakruojo r.
Ukmergės r.
Biržų r.
Elektrėnai

Vilniaus m.
Kėdainių r.
Vilniaus r.
Rokiškio r.
Klaipėdos m.

Rietavas
Kretingos r.
Varėnos r.
Birštonas
Klaipėdos r.

0,11-0,14

2.7.6. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal draugo / draugės gaunamas
pajamas, kaip pajamų šaltinį. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai draugo / draugės gaunamas
pajamas, įvardino kaip pajamų šaltinį, rečiausiai, o penktos grupės – dažniausiai.
Pagal tai, ar jaunuoliai gauna pajamų iš kitų šaltinių, savivaldybių grupių sudaryti
neįmanoma, nes per mažai tiriamųjų jį pasirinko (per mažai atvejų statistinei analizei).
2.7.7. lentelė. Vidutiniškai per mėnesį vienam šeimos nariui tenkančių pajamų rodiklis:
savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
6 grupė
Nr.
Mažos
Daugiausia Labiau
Labiau
Daugiausia
Didelės
mažos
mažos, nei didelės, nei didelės
didelės
mažos
Vidurkių 2,19-2,42
2,48-2,59
2,61-2,76
2,78-2,85
2,88-3,05
3,11-3,33
ribos
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1

Skuodo r.

Anykščių r.

Biržų r.

2
3

Rokiškio r.
Lazdijų r.

Telšių r.
Panevėžio r.

4

Pagėgiai

Varėnos r.

Šilutės r.
Vilkaviškio
r.
Elektrėnai

5
6

Zarasų r.
Palangos
m.
Kalvarijos

Alytaus r.
Ukmergės r.
Kelmės r.
Kupiškio r.

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Kaišiadorių
r.
Kauno m.
Pasvalio r.

Mažeikių r.

Vilniaus r.

Marijampolė
Kauno r.

Neringa
Šakių r.

Širvintų r.

Pakruojo r.

Vilniaus
m.

Joniškio r.
Šiaulių m.

Akmenės r.
Šiaulių r.

Panevėžio m.
Jurbarko r.

Visaginas
Raseinių r.

Kazlų Rūda
Radviliškio
r.
Rietavas

Šilalės r.
Molėtų r.

Klaipėdos
m.
Trakų r.
Prienų r.
Jonavos r.
Utenos r.
Ignalinos r.
Kėdainių r.
Alytaus m.
Druskininkai

Birštonas
Šalčininkų r.
Kretingos r.
Tauragės r.
Švenčionių r.
Klaipėdos r.
Plungės r.

2.7.7. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal vidutiniškai per mėnesį vienam
šeimos nariui (po mokesčių) tenkančių pajamų rodiklį. Pirmos grupės savivaldybėse jaunuolių
vidutinės mėnesinės pajamos mažiausios, o šeštos – didžiausios.
Pagal tai, ar jaunuoliai yra paėmę būsto, vartojamąją, būsto remonto ar studijų
paskolas, arba paskolų neturi, bet planuoja paimti, savivaldybių grupių sudaryti neįmanoma, nes
per mažai tiriamųjų jas rinkosi (per mažai atvejų statistinei analizei).
2.7.8. lentelė. Nėra paėmę paskolų: savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Turi
Labiau
turi, Nei turi, nei Labiau neturi, Neturi
nei neturi
neturi
nei turi
Vidurkių 0,69-0,71
0,73-0,75
0,76-0,77
0,78-0,81
0,82-1
ribos
1
Varėnos r.
Plungės r.
Palangos m.
Kalvarijos
Kelmės r.
2
Kauno r.
Alytaus m.
Klaipėdos r.
Širvintų r.
Panevėžio r.
3
Vilniaus r.
Zarasų r.
Lazdijų r.
Marijampolė
Joniškio r.
4
Kėdainių r.
Klaipėdos m.
Pakruojo r.
Panevėžio m.
Prienų r.
5
Ukmergės r.
Šiaulių m.
Šiaulių r.
Druskininkai
6
Telšių r.
Mažeikių r.
Radviliškio r.
Kretingos r.
7
Rietavas
Anykščių r.
Skuodo r.
Molėtų r.
8
Neringa
Ignalinos r.
Rokiškio r.
Pagėgiai
9
Vilniaus m.
Raseinių r.
Akmenės r.
Jurbarko r.
10
Biržų r.
Tauragės r.
Švenčionių r.
11
Visaginas
Kazlų Rūda
12
Alytaus r.
Šalčininkų r.
394

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Utenos r.
Kauno m.

Elektrėnai
Trakų r.
Šilutės r.
Birštonas
Šakių r.
Kupiškio r.
Pasvalio r.
Vilkaviškio r.
Kaišiadorių r.
Šilalės r.
Jonavos r.

2.7.8. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, ar jaunimas turi, ar neturi
paskolų. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai dažniausiai nurodė, kad paskolų turi, o penktos
grupės – dažniausiai, kad paskolų neturi.

2.8. Verslumas
Šiame poskyryje pateikiami verslumo rodiklių lyginimai pagal savivaldybes.
Savivaldybių lyginimas pagal jaunimo verslumo rodiklį yra neįmanomas, nes jis buvo matuotas
nominaline skale.
2.8.1. lentelė. Žino apie jaunimo verslumo skatinimo politiką Lietuvoje: savivaldybių grupės
pagal vidurkius (N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Žino
Labiau žino, Nei žino, nei Labiau
Nežino
nei nežino
nežino
nežino,
nei
žino
Vidurkių 1,38-1,57
1,6-1,65
1,65-1,71
1,72-1,77
1,79-1,88
ribos
1
Visaginas
Panevėžio m.
Molėtų r.
Kazlų Rūda
Šiaulių m.
2
Kretingos r.
Kalvarijos
Raseinių r.
Telšių r.
Vilniaus r.
3
Zarasų r.
Kupiškio r.
Kaišiadorių r. Birštonas
Ukmergės r.
4
Kelmės r.
Rietavas
Panevėžio r.
Šiaulių r.
Širvintų r.
5
Šakių r.
Šilutės r.
Joniškio r.
Pagėgiai
Radviliškio r.
6
Marijampolė
Ignalinos r.
Šalčininkų r.
Tauragės r.
Mažeikių r.
7
Varėnos r.
Vilkaviškio r.
Lazdijų r.
Prienų r.
Rokiškio r.
8
Jurbarko r.
Trakų r.
Skuodo r.
Pasvalio r.
Šilalės r.
9
Plungės r.
Alytaus r.
Biržų r.
Alytaus m.
10
Elektrėnai
Druskininkai
Kauno m.
11
Neringa
Jonavos r.
12
Pakruojo r.
Švenčionių r.
13
Kėdainių r.
Vilniaus m.
14
Klaipėdos r.
Klaipėdos m.
15
Akmenės r.
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16
17
18
19

Utenos r.
Palangos m.
Anykščių r.
Kauno r.

2.8.1. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, ar jaunimas žino apie
jaunimo verslumo skatinimo politiką Lietuvoje. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai dažniausiai
žino apie jaunimo verslumo skatinimo politiką Lietuvoje, o penktos grupės – dažniausiai nežino.
Savivaldybių lyginimas pagal jaunimo nuomonę, ar Lietuvoje sudarytos sąlygos
jauniems žmonėms pradėti ir plėtoti verslą, yra neįmanomas, nes jis buvo matuotas nominaline
skale.

2.9. Dalyvavimas
Šiame poskyryje pateikiami dalyvavimo rodiklių lyginimai pagal savivaldybes.
2.9.1. lentelė. Savivaldybių pasiskirstymas pagal
(N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
Nr.
Žemas
Labiau žemas, nei
aukštas
Vidurkių 1,15-2,49
13,01-13,5
ribos
1
Kelmės r.
Kauno m.
2
Skuodo r.
Rietavas
3
Šiaulių m.
Kėdainių r.
4
Telšių r.
Švenčionių r.
5
Lazdijų r.
Vilniaus r.
6
Klaipėdos m.
Neringa
7
Jonavos r.
Klaipėdos r.
8
Ignalinos r.
9
Pasvalio r.
10
Jurbarko r.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

politinio - pilietinio aktyvumo rodiklį
4 grupė
3 grupė
Labiau aukštas, Aukštas
nei žemas
13,63-13,96
13,99-14,4
Kalvarijos
Tauragės r.
Utenos r.
Joniškio r.
Trakų r.
Širvintų r.
Vilniaus m.
Palangos m.
Šilalės r.
Šakių r.
Alytaus r.
Biržų r.
Kazlų Rūda
Ukmergės r.
Šiaulių r.
Anykščių r.
Kretingos r.
Marijampolė
Elektrėnai
Molėtų r.

Panevėžio m.
Mažeikių r.
Zarasų r.
Plungės r.
Šilutės r.
Visaginas
Varėnos r.
Kupiškio r.
Radviliškio r.
Rokiškio r.
Alytaus m.
Kaišiadorių r.
Pakruojo r.
Kauno r.
Akmenės r.
Prienų r.
Panevėžio r.
Birštonas
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21
22
23
24
25

Šalčininkų r.
Pagėgiai
Druskininkai
Raseinių r.
Vilkaviškio r.

2.9.1. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal politinio -pilietinio aktyvumo
rodiklį. Pirmos grupės savivaldybių jaunuolių politinis - pilietinis aktyvumas yra žemiausias, o
ketvirtos – aukščiausias.
2.9.2. lentelė. Savivaldybių pasiskirstymas pagal aplinkos politinio rodiklį (N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
Nr.
Aukštas
Labiau
Nei žemas, Labiau žemas,
aukštas, nei nei aukštas
nei aukštas
žemas
Vidurkių 12,0212,61-12,78
12,83-13,01
13,09-13,27
ribos
12,52
1
Šiaulių m.
Klaipėdos r.
Tauragės r.
Utenos r.
2
Neringa
Vilniaus r.
Telšių r.
Palangos m.
3
Kalvarijos Švenčionių r.
Šilalės r.
Pasvalio r.
4
Šalčininkų Ignalinos r.
Plungės r.
Birštonas
r.
5
Trakų r.
Visaginas
Rokiškio r.
Pagėgiai
6
Kėdainių r. Raseinių r.
Vilkaviškio r. Kaišiadorių r.
7
Varėnos r. Jurbarko r.
Kelmės r.
Lazdijų r.
8
Skuodo r.
Kauno m.
Kretingos r.
Ukmergės r.
9
Rietavas
Zarasų r.
Druskininkai
10
Širvintų r.
Šakių r.
Prienų r.
11
Marijampolė
Šilutės r.
Alytaus m.
12
Joniškio r.
Vilniaus m.
Panevėžio m.
13
Elektrėnai
Alytaus r.
Kauno r.
14
Jonavos r.
Kazlų Rūda
15
Klaipėdos m.
16
Mažeikių r.
17
Molėtų r.

pilietinio aktyvumo
5 grupė
Žemas
13,42-13,81
Kupiškio r.
Akmenės r.
Šiaulių r.
Radviliškio r.
Biržų r.
Pakruojo r.
Panevėžio r.
Anykščių r.

2.9.2. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal jaunuolių aplinkos politinio pilietinio aktyvumo rodiklį. Pirmos grupės savivaldybių jaunuolių aplinkos politinis - pilietinis
aktyvumas yra aukščiausias, o penktos – žemiausias.
2.9.3. lentelė. Savivaldybių pasiskirstymas pagal požiūrio į politiką negatyvumo rodiklį
(N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Aukštas
Labiau aukštas, nei Labiau žemas, nei Žemas
žemas
aukštas
Vidurkių 11,51-12,89
13,2-14,18
14,23-14,82
14,89-15,21
397

ribos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Kelmės r.
Klaipėdos m.
Skuodo r.
Šiaulių m.
Telšių r.
Lazdijų r.
Visaginas

Varėnos r.
Rokiškio r.
Šalčininkų r.
Zarasų r.
Pagėgiai
Birštonas
Panevėžio r.
Palangos m.
Joniškio r.
Kauno r.

Kėdainių r.
Šilutės r.
Kalvarijos
Vilniaus r.
Klaipėdos r.
Jurbarko r.
Kaišiadorių r.
Raseinių r.
Tauragės r.
Vilniaus m.
Marijampolė
Alytaus m.
Anykščių r.
Biržų r.
Pakruojo r.
Elektrėnai
Neringa
Švenčionių r.
Vilkaviškio r.
Ignalinos r.
Trakų r.
Rietavas
Šiaulių r.
Kretingos r.
Plungės r.
Kupiškio r.
Utenos r.
Pasvalio r.
Alytaus r.
Mažeikių r.
Širvintų r.
Akmenės r.
Ukmergės r.
Šakių r.

Jonavos r.
Kazlų Rūda
Radviliškio r.
Panevėžio m.
Šilalės r.
Prienų r.
Kauno m.
Druskininkai
Molėtų r.

2.9.3. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal požiūrio į politiką negatyvumo
rodiklį. Pirmos grupės savivaldybių jaunuolių politinis - pilietinis aktyvumas yra aukščiausias, o
ketvirtos – žemiausias.
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2.9.4. lentelė. Savivaldybių pasiskirstymas pagal pilietiškumo - labdaringumo rodiklį
(N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Aukštas
Labiau
Nei žemas, nei Labiau
Žemas
aukštas, nei aukštas
žemas, nei
žemas
aukštas
Vidurkių 13,81-14,82
15,04-15,52
15,56-15,84
15,88-16,34
16,47-16,99
ribos
1
Kelmės r.
Klaipėdos r.
Neringa
Šilalės r.
Jonavos r.
2
Rietavas
Alytaus m.
Utenos r.
Pasvalio r.
Kauno r.
3
Marijampolė
Druskininkai
Prienų r.
Mažeikių r.
Pagėgiai
4
Šiaulių m.
Joniškio r.
Radviliškio r.
Vilniaus r.
Rokiškio r.
5
Kėdainių r.
Vilkaviškio r.
Trakų r.
Kupiškio r.
Šalčininkų r.
6
Jurbarko r.
Ignalinos r.
Varėnos r.
7
Telšių r.
Šiaulių r.
Birštonas
8
Visaginas
Molėtų r.
Kaišiadorių
r.
9
Švenčionių r.
Raseinių r.
Kalvarijos
10
Alytaus r.
Šakių r.
Zarasų r.
11
Kazlų Rūda
Palangos m.
Anykščių r.
12
Kretingos r.
Akmenės r.
Vilniaus m.
13
Kauno m.
Pakruojo r.
Panevėžio r.
14
Šilutės r.
Širvintų r.
15
Elektrėnai
Plungės r.
16
Panevėžio m.
Klaipėdos m.
17
Lazdijų r.
Biržų r.
18
Tauragės r.
19
Skuodo r.
20
Ukmergės r.
2.9.4. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal pilietiškumo - labdaringumo
rodiklį. Pirmos grupės savivaldybių jaunuolių pilietiškumas - labdaringumas yra aukščiausias, o
penktos – žemiausias.
Pagal nevyriausybinių organizacijų narystės rodiklį savivaldybių grupių sudaryti
neįmanoma, nes naudota nominalinė skalė.
Nuo 2.9.5. iki 2.9.12. lentelėse pateikiami savivaldybių lyginimai pagal dalyvavimą
(įsitraukimą) įvairiose nevyriausybinių organizacijų, kurių nariais jaunuoliai yra, veiklose per
paskutinius 6 mėnesius lygmenis.
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2.9.5. lentelė. Domėjimasis organizacijos veikla per pastaruosius 6 mėnesius: savivaldybių
grupės pagal vidurkius (N=2193)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Aukštas
Labiau
Nei žemas, nei Labiau žemas, Žemas
aukštas,
nei aukštas
nei aukštas
žemas
Vidurkių 0,68-0,77
0,96-1,06
1,09-1,19
1,21-1,31
1,33-1,92
ribos
1
Kelmės r.
Šiaulių m.
Palangos m.
Pagėgiai
Šiaulių r.
2
Skuodo r.
Lazdijų r.
Neringa
Kazlų Rūda
Zarasų r.
3
Telšių r.
Klaipėdos m.
Kėdainių r.
Šilutės r.
Kaišiadorių r.
4
Alytaus m.
Kauno m.
Panevėžio m.
Pakruojo r.
5
Vilniaus r.
Švenčionių r.
Šakių r.
Panevėžio r.
6
Birštonas
Kauno r.
Alytaus r.
Elektrėnai
7
Ukmergės r.
Jurbarko r.
Visaginas
8
Kretingos r.
Marijampolė
Varėnos r.
9
Klaipėdos r.
Pasvalio r.
Ignalinos r.
10
Rietavas
Utenos r.
Vilniaus m.
11
Šalčininkų r.
Šilalės r.
Vilkaviškio r.
12
Prienų r.
Kupiškio r.
Akmenės r.
13
Biržų r.
Druskininkai
Kalvarijos
14
Plungės r.
Joniškio r.
Tauragės r.
15
Anykščių r.
Širvintų r.
Jonavos r.
16
Rokiškio r.
17
Trakų r.
18
Molėtų r.
19
Raseinių r.
20
Mažeikių r.
21
Radviliškio r.
2.9.5. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal jaunuolių domėjimąsi
organizacijos, kuriai priklauso, veikla. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai per pastaruosius 6
mėnesius domėjosi organizacijos, kuriai priklauso, veikla dažniausiai, o penktos grupės –
rečiausiai.
2.9.6. lentelė. Bendravimas su kitais organizacijos nariais per pastaruosius 6 mėnesius:
savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=2193)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
Nr.
Aukštas
Labiau aukštas, Labiau žemas, nei Žemas
nei žemas
aukštas
Vidurkių 0,51-0,82
0,96-1,17
1,19-1,29
1,31-1,88
ribos
1
Skuodo r.
Šiaulių m.
Biržų r.
Raseinių r.
2
Kelmės r.
Klaipėdos m.
Rietavas
Radviliškio r.
3
Telšių r.
Birštonas
Šilalės r.
Kaišiadorių r.
4
Lazdijų r.
Vilniaus r.
Plungės r.
Tauragės r.
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Palangos m.
Alytaus m.
Kėdainių r.
Neringa
Kretingos r.
Kauno r.
Klaipėdos r.
Kauno m.
Ukmergės r.
Anykščių r.

Kupiškio r.
Alytaus r.
Pagėgiai
Panevėžio m.
Švenčionių r.
Utenos r.
Šalčininkų r.
Šakių r.
Prienų r.
Kazlų Rūda
Šilutės r.
Marijampolė
Rokiškio r.
Panevėžio r.

Pasvalio r.
Druskininkai
Šiaulių r.
Joniškio r.
Pakruojo r.
Vilkaviškio r.
Jurbarko r.
Trakų r.
Vilniaus m.
Zarasų r.
Širvintų r.
Molėtų r.
Visaginas
Elektrėnai
Ignalinos r.
Mažeikių r.
Akmenės r.
Kalvarijos
Varėnos r.
Jonavos r.

2.9.6. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal jaunuolių bendravimą su kitais
organizacijos, kuriai priklauso, nariais. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai per pastaruosius 6
mėnesius bendravo su kitais organizacijos, kuriai priklauso, nariais dažniausiai, o ketvirtos grupės
– rečiausiai.
2.9.7. lentelė. Dalyvavimas organizacijos renginiuose per pastaruosius 6 mėnesius:
savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=2193)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Aukštas
Labiau
Nei žemas, nei Labiau žemas, Žemas
aukštas, nei aukštas
nei aukštas
žemas
Vidurkių 0,71-0,82
0,92-1,15
1,18-1,28
1,29-1,39
1,43-2
ribos
1
Lazdijų r.
Šiaulių m.
Kauno r.
Anykščių r.
Akmenės r.
2
Kelmės r.
Klaipėdos m.
Klaipėdos r.
Pagėgiai
Tauragės r.
3
Skuodo r.
Birštonas
Rietavas
Panevėžio r.
Kalvarijos
4
Telšių r.
Palangos m.
Kauno m.
Molėtų r.
Varėnos r.
5
Vilniaus r.
Šilalės r.
Šakių r.
Jonavos r.
6
Kėdainių r.
Šalčininkų r.
Trakų r.
7
Neringa
Rokiškio r.
Pasvalio r.
8
Kretingos r.
Plungės r.
Druskininkai
9
Biržų r.
Kupiškio r.
Vilniaus m.
10
Alytaus m.
Alytaus r.
Ignalinos r.
11
Ukmergės r.
Švenčionių r.
Jurbarko r.
12
Kazlų Rūda
Elektrėnai
13
Šilutės r.
Raseinių r.
401

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Panevėžio m.
Utenos r.
Marijampolė
Kaišiadorių r.
Šiaulių r.

Prienų r.
Radviliškio r.
Vilkaviškio r.
Zarasų r.
Joniškio r.
Širvintų r.
Pakruojo r.
Visaginas
Mažeikių r.

2.9.7. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal jaunuolių dalyvavimą
organizacijos, kuriai priklauso, renginiuose. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai per
pastaruosius 6 mėnesius dalyvavo organizacijos, kuriai priklauso, renginiuose dažniausiai, o
penktos grupės – rečiausiai.
2.9.8. lentelė. Dalyvavimas organizacijos valdymo organų rinkimuose per pastaruosius 6
mėnesius: savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=2193)
Grupės Nr.
1 grupė
2 grupė
3 grupė
Aukštas
Nei aukštas, nei Žemas
žemas
Vidurkių
0,37-0,71
1,23-1,44
1,46-2
ribos
1
Skuodo r.
Birštonas
Utenos r.
2
Kelmės r.
Alytaus m.
Marijampolė
3
Telšių r.
Vilniaus r.
Druskininkai
4
Lazdijų r.
Palangos m.
Kupiškio r.
5
Šiaulių m.
Ukmergės r.
Šakių r.
6
Klaipėdos m.
Rokiškio r.
Pakruojo r.
7
Panevėžio r.
Alytaus r.
8
Rietavas
Šilalės r.
9
Klaipėdos r.
Prienų r.
10
Biržų r.
Kretingos r.
11
Kėdainių r.
Šilutės r.
12
Kauno r.
Pasvalio r.
13
Plungės r.
Zarasų r.
14
Švenčionių r.
Visaginas
15
Raseinių r.
Panevėžio m.
16
Kauno m.
Ignalinos r.
17
Anykščių r.
Vilniaus m.
18
Šiaulių r.
Radviliškio r.
19
Kazlų Rūda
Šalčininkų r.
20
Joniškio r.
Trakų r.
21
Elektrėnai
22
Neringa
23
Širvintų r.
24
Vilkaviškio r.
25
Pagėgiai
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26
27
28
29
30
31
32
33
34

Akmenės r.
Kalvarijos
Tauragės r.
Molėtų r.
Mažeikių r.
Jurbarko r.
Kaišiadorių r.
Varėnos r.
Jonavos r.

2.9.8. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal jaunuolių dalyvavimą
organizacijos, kuriai priklauso, valdymo organų rinkimuose. Pirmos grupės savivaldybių
jaunuoliai per pastaruosius 6 mėnesius dalyvavo organizacijos, kuriai priklauso, valdymo organų
rinkimuose dažniausiai, o trečios grupės – rečiausiai.
2.9.9. lentelė. Organizacijos veiklų vykdymas per pastaruosius 6 mėnesius: savivaldybių
grupės pagal vidurkius (N=2193)
Grupės Nr.
1 grupė
2 grupė
3 grupė
Aukštas
Nei aukštas, nei žemas Žemas
Vidurkių
0,49-0,82
1,1-1,4
1,42-2
ribos
1
Skuodo r.
Birštonas
Kazlų Rūda
2
Kelmės r.
Vilniaus r.
Šakių r.
3
Lazdijų r.
Alytaus m.
Visaginas
4
Telšių r.
Šalčininkų r.
Ignalinos r.
5
Klaipėdos m.
Klaipėdos r.
Neringa
6
Šiaulių m.
Palangos m.
Joniškio r.
7
Rokiškio r.
Elektrėnai
8
Biržų r.
Jurbarko r.
9
Rietavas
Druskininkai
10
Panevėžio r.
Vilniaus m.
11
Kretingos r.
Mažeikių r.
12
Kėdainių r.
Kupiškio r.
13
Utenos r.
Prienų r.
14
Ukmergės r.
Zarasų r.
15
Plungės r.
Panevėžio m.
16
Raseinių r.
Radviliškio r.
17
Šiaulių r.
Trakų r.
18
Marijampolė
Pakruojo r.
19
Alytaus r.
Vilkaviškio r.
20
Šilalės r.
Širvintų r.
21
Švenčionių r.
Akmenės r.
22
Anykščių r.
Tauragės r.
23
Kauno m.
Kaišiadorių r.
24
Kauno r.
Pasvalio r.
25
Šilutės r.
Molėtų r.
26
Kalvarijos
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27
28
29

Pagėgiai
Varėnos r.
Jonavos r.

2.9.9. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal jaunuolių organizacijos, kuriai
priklauso, veiklų vykdymą. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai per pastaruosius 6 mėnesius
vykdė organizacijos, kuriai priklauso, veiklas dažniausiai, o trečios grupės – rečiausiai.
2.9.10. lentelė. Per pastaruosius 6 mėnesius ėjo vadovaujančias pareigas
savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=2193)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
Nr.
Aukštas
Labiau
Nei žemas, nei Labiau žemas,
aukštas, nei aukštas
nei aukštas
žemas
Vidurkių 0,18-0,52
1,51-1,61
1,63-1,71
1,72-1,81
ribos
1
Lazdijų r.
Švenčionių r.
Panevėžio m.
Vilkaviškio r.
2
Kelmės r.
Rokiškio r.
Elektrėnai
Zarasų r.
3
Skuodo r.
Širvintų r.
Alytaus m.
Biržų r.
4
Šiaulių m.
Prienų r.
Ukmergės r.
Kauno r.
5
Telšių r.
Šalčininkų r.
Raseinių r.
Šakių r.
6
Klaipėdos m.
Šilutės r.
Alytaus r.
Vilniaus m.
7
Rietavas
Kretingos r.
Šilalės r.
8
Kaišiadorių r. Pakruojo r.
Kazlų Rūda
9
Birštonas
Kupiškio r.
10
Neringa
Plungės r.
11
Druskininkai
Šiaulių r.
12
Marijampolė
Anykščių r.
13
Joniškio r.
Radviliškio r.
14
Vilniaus r.
Tauragės r.
15
Mažeikių r.
Molėtų r.
16
Trakų r.
Utenos r.
17
Pasvalio r.
Akmenės r.
18
Ignalinos r.
Kalvarijos
19
Panevėžio r.
Varėnos r.
20
Visaginas

organizacijoje:
5 grupė
Žemas
1,84-2
Klaipėdos r.
Pagėgiai
Jurbarko r.
Palangos m.
Kėdainių r.
Kauno m.
Jonavos r.

2.9.10. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal jaunuolių vadovaujančių
pareigų užėmimą organizacijoje, kuriai priklauso. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai per
pastaruosius 6 mėnesius organizacijoje, kuriai priklauso, ėjo vadovaujančias pareigas dažniausiai,
o penktos grupės – rečiausiai.
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2.9.11. lentelė. Per pastaruosius 6 mėnesius buvo atsakingi už organizacijos veiklos sritį:
savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=2193)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
Nr.
Aukštas
Labiau aukštas, Labiau žemas, nei Žemas
nei žemas
aukštas
Vidurkių 0,16-0,71
1,21-1,49
1,5-1,62
1,63-2
ribos
1
Skuodo r.
Birštonas
Kretingos r.
Pasvalio r.
2
Kelmės r.
Vilniaus r.
Alytaus r.
Jurbarko r.
3
Lazdijų r.
Radviliškio r.
Vilkaviškio r.
Tauragės r.
4
Telšių r.
Klaipėdos r.
Šalčininkų r.
Akmenės r.
5
Šiaulių m.
Prienų r.
Elektrėnai
Kalvarijos
6
Klaipėdos m.
Švenčionių r.
Panevėžio r.
Pagėgiai
7
Ukmergės r.
Šiaulių r.
Pakruojo r.
8
Anykščių r.
Šilutės r.
Varėnos r.
9
Kauno r.
Kaišiadorių r.
Jonavos r.
10
Kėdainių r.
Joniškio r.
11
Rokiškio r.
Trakų r.
12
Marijampolė
Zarasų r.
13
Panevėžio m.
Kauno m.
14
Palangos m.
Širvintų r.
15
Rietavas
Neringa
16
Biržų r.
Mažeikių r.
17
Šilalės r.
Vilniaus m.
18
Utenos r.
Kupiškio r.
19
Alytaus m.
Visaginas
20
Plungės r.
Ignalinos r.
21
Druskininkai
Molėtų r.
22
Kazlų Rūda
Raseinių r.
23
Šakių r.
2.9.11. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal jaunuolių atsakomybės už
kokias nors organizacijų, kurioms priklauso, veiklos sritis turėjimą. Pirmos grupės savivaldybių
jaunuoliai per pastaruosius 6 mėnesius buvo atsakingi už organizacijų, kurioms priklauso, veiklos
sritis dažniausiai, o ketvirtos grupės – rečiausiai.
2.9.12. lentelė. Jaunuolių draugai, bendradarbiai, giminės
nariai: savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=2193)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
Nr.
Aukštas
Labiau
Nei žemas, nei
aukštas,
nei aukštas
žemas
Vidurkių 0,63-0,96
1,05-1,17
1,19-1,3
ribos
1
Skuodo r.
Kauno r.
Šilutės r.
2
Kelmės r.
Vilniaus r.
Palangos m.

žino, kad jie yra organizacijų
4 grupė
5 grupė
Labiau žemas, Žemas
nei aukštas
1,32-1,41

1,44-1,86

Alytaus r.
Šiaulių r.

Tauragės r.
Kalvarijos
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Lazdijų r.
Telšių r.
Klaipėdos m.
Šiaulių m.

Birštonas
Kauno m.
Ukmergės r.
Kėdainių r.
Klaipėdos r.
Alytaus m.
Biržų r.
Plungės r.
Neringa

Rietavas
Kretingos r.
Švenčionių r.
Šilalės r.
Šalčininkų r.
Šakių r.
Panevėžio r.
Rokiškio r.
Kazlų Rūda
Prienų r.
Anykščių r.
Panevėžio m.
Molėtų r.
Marijampolė
Utenos r.

Trakų r.
Jurbarko r.
Elektrėnai
Širvintų r.
Raseinių r.
Pasvalio r.
Kaišiadorių r.
Vilkaviškio r.
Druskininkai
Joniškio r.
Zarasų r.
Mažeikių r.

Radviliškio r.
Kupiškio r.
Ignalinos r.
Akmenės r.
Visaginas
Pakruojo r.
Pagėgiai
Vilniaus m.
Varėnos r.
Jonavos r.

2.9.12. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, ar jaunuolių draugai,
bendradarbiai, giminės žino, kad jie yra nevyriausybinių organizacijų nariai. Pirmos grupės
savivaldybių jaunuolių draugai, bendradarbiai, giminės žino, kad jie yra nevyriausybinių
organizacijų nariai, dažniausiai, o penktos grupės – rečiausiai.
Nuo 2.9.13. iki 2.9.22. lentelėse pateikiami savivaldybių lyginimai pagal dalyvavimą
nevyriausybinių organizacijų veikloje skatinančius veiksnius arba motyvus.
2.9.13. lentelė. Dalyvauti nevyriausybinių organizacijų renginiuose ir
patrauklios idėjos: savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=2193)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
Nr.
Svarbu
Labiau svarbu, Nei
svarbu, Labiau
nei nesvarbu
nei nesvarbu
nesvarbu, nei
svarbu
Vidurkių 1,47-1,66
1,68-1,74
1,77-1,85
1,88-1,98
ribos
1
Vilniaus r.
Rietavas
Utenos r.
Lazdijų r.
2
Kauno r.
Panevėžio r.
Klaipėdos r.
Šalčininkų r.
3
Alytaus m.
Švenčionių r.
Plungės r.
Vilkaviškio r.
4
Klaipėdos m. Kėdainių r.
Joniškio r.
Kupiškio r.
5
Birštonas
Mažeikių r.
Neringa
Panevėžio m.
6
Palangos m. Ukmergės r.
Kretingos r.
Jurbarko r.
7
Biržų r.
Marijampolė
Šilalės r.
Šakių r.
8
Jonavos r.
Šilutės r.
Kazlų Rūda
Varėnos r.
9
Kauno m.
Druskininkai
Rokiškio r.
Šiaulių r.
10
Alytaus r.
Prienų r.
Trakų r.
Telšių r.
11
Pagėgiai
Elektrėnai
Vilniaus m.
12
Radviliškio r.
Šiaulių m.
Molėtų r.
13
Anykščių r.
Akmenės r.
14
Pakruojo r.
Ignalinos r.
15
Visaginas

veikloje skatina
5 grupė
Nesvarbu
2,02-2,53
Širvintų r.
Raseinių r.
Kaišiadorių r.
Tauragės r.
Kalvarijos
Zarasų r.
Pasvalio r.
Skuodo r.
Kelmės r.
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2.9.13. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal sutikimą, kad nevyriausybinių
organizacijų renginiuose ir veikloje jaunuolius skatina dalyvauti patrauklios organizacijų idėjos.
Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai dažniausiai buvo linkę sutikti, kad juos dalyvauti
nevyriausybinių organizacijų renginiuose ir veikloje skatina patrauklios organizacijų idėjos, o
penktos grupės jaunuoliai su šiuo motyvu buvo linkę sutikti rečiausiai.
2.9.14. lentelė. Dalyvauti nevyriausybinių organizacijų renginiuose ir veikloje skatina
patrauklios veiklos formos: savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=2193)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
Nr.
Svarbu
Labiau svarbu, Labiau nesvarbu, nei Nesvarbu
nei nesvarbu
svarbu
Vidurkių 1,52-1,78
1,79-1,86
1,88-2,07
2,1-2,47
ribos
1
Vilniaus r.
Panevėžio r.
Panevėžio m.
Raseinių r.
2
Klaipėdos m.
Neringa
Šilutės r.
Ignalinos r.
3
Kauno m.
Mažeikių r.
Radviliškio r.
Tauragės r.
4
Ukmergės r.
Trakų r.
Rokiškio r.
Zarasų r.
5
Kauno r.
Šakių r.
Prienų r.
Kalvarijos
6
Alytaus m.
Varėnos r.
Kupiškio r.
Skuodo r.
7
Birštonas
Plungės r.
Akmenės r.
Pasvalio r.
8
Palangos m.
Druskininkai
Šiaulių m.
Kelmės r.
9
Jonavos r.
Utenos r.
Pakruojo r.
10
Pagėgiai
Klaipėdos r.
Vilkaviškio r.
11
Biržų r.
Joniškio r.
Elektrėnai
12
Švenčionių r.
Kazlų Rūda
Anykščių r.
13
Kretingos r.
Šilalės r.
Telšių r.
14
Kėdainių r.
Visaginas
15
Alytaus r.
Vilniaus m.
16
Rietavas
Molėtų r.
17
Marijampolė
Jurbarko r.
18
Šalčininkų r.
Širvintų r.
19
Lazdijų r.
20
Šiaulių r.
21
Kaišiadorių r.
2.9.14. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal sutikimą, kad nevyriausybinių
organizacijų renginiuose ir veikloje jaunuolius skatina dalyvauti patrauklios organizacijų veiklos
formos. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai dažniausiai buvo linkę sutikti, kad juos dalyvauti
nevyriausybinių organizacijų renginiuose ir veikloje skatina patrauklios organizacijų veiklos
formos, o ketvirtos grupės jaunuoliai su šiuo motyvu buvo linkę sutikti rečiausiai.

407

2.9.15. lentelė. Dalyvauti nevyriausybinių organizacijų renginiuose ir veikloje skatina jų
draugų, artimųjų dalyvavimas: savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=2193)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Svarbu
Labiau svarbu, Nei
svarbu, Labiau
Nesvarbu
nei nesvarbu
nei nesvarbu
nesvarbu, nei
svarbu
Vidurkių 1,74-1,92
1,96-2,03
2,05-2,13
2,17-2,23
2,27-2,48
ribos
1
Vilniaus r.
Alytaus m.
Klaipėdos r.
Mažeikių r.
Jurbarko r.
2
Klaipėdos m.
Rietavas
Ukmergės r.
Ignalinos r.
Tauragės r.
3
Pagėgiai
Trakų r.
Utenos r.
Druskininkai
Pasvalio r.
4
Kauno r.
Pakruojo r.
Vilniaus m.
Telšių r.
Kelmės r.
5
Birštonas
Šalčininkų r.
Molėtų r.
Kaišiadorių r. Visaginas
6
Palangos m.
Vilkaviškio r.
Kauno m.
Neringa
Kalvarijos
7
Alytaus r.
Panevėžio r.
Kretingos r.
Šiaulių r.
Šakių r.
8
Švenčionių r.
Kazlų Rūda
Elektrėnai
Radviliškio r.
Skuodo r.
9
Šilutės r.
Rokiškio r.
Anykščių r.
Panevėžio m.
Zarasų r.
10
Varėnos r.
Kupiškio r.
Jonavos r.
Šiaulių m.
Lazdijų r.
11
Plungės r.
Biržų r.
Kėdainių r.
12
Prienų r.
Raseinių r.
13
Širvintų r.
Joniškio r.
14
Marijampolė
Akmenės r.
15
Šilalės r.
2.9.15. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal sutikimą, kad nevyriausybinių
organizacijų renginiuose ir veikloje jaunuolius skatina dalyvauti, jų draugų, artimųjų dalyvavimas.
Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai dažniausiai buvo linkę sutikti, kad juos dalyvauti
nevyriausybinių organizacijų renginiuose ir veikloje skatina, jų draugų, artimųjų dalyvavimas, o
penktos grupės jaunuoliai su šiuo motyvu buvo linkę sutikti rečiausiai.
2.9.16. lentelė. Dalyvauti nevyriausybinių organizacijų renginiuose
įdomūs jų lyderiai: savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=2193)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
Nr.
Svarbu
Labiau svarbu, nei Labiau nesvarbu,
nesvarbu
nei svarbu
Vidurkių 1,73-1,84
1,97-2,11
2,12-2,28
ribos
1
Ukmergės r.
Panevėžio r.
Kupiškio r.
2
Palangos m.
Kazlų Rūda
Joniškio r.
3
Pagėgiai
Marijampolė
Anykščių r.
4
Vilniaus r.
Ignalinos r.
Telšių r.
5
Birštonas
Druskininkai
Širvintų r.
6
Kauno r.
Švenčionių r.
Klaipėdos m.
7
Šilutės r.
Rietavas
8
Rokiškio r.
Šilalės r.
9
Molėtų r.
Akmenės r.

ir veikloje skatina
4 grupė
Nesvarbu
2,33-2,6
Radviliškio r.
Jurbarko r.
Kaišiadorių r.
Šiaulių r.
Pasvalio r.
Panevėžio m.
Skuodo r.
Tauragės r.
Šiaulių m.
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Mažeikių r.
Utenos r.
Kėdainių r.
Alytaus m.
Kauno m.
Pakruojo r.
Klaipėdos r.
Alytaus r.
Biržų r.

Šakių r.
Lazdijų r.
Šalčininkų r.
Vilkaviškio r.
Prienų r.
Plungės r.
Visaginas
Varėnos r.
Trakų r.
Kalvarijos
Raseinių r.
Vilniaus m.
Elektrėnai

Zarasų r.
Jonavos r.
Neringa
Kretingos r.
Kelmės r.

2.9.16. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal sutikimą, kad nevyriausybinių
organizacijų renginiuose ir veikloje jaunuolius skatina dalyvauti, įdomūs jų lyderiai. Pirmos
grupės savivaldybių jaunuoliai dažniausiai buvo linkę sutikti, kad juos dalyvauti nevyriausybinių
organizacijų renginiuose ir veikloje skatina įdomūs jų lyderiai, o ketvirtos grupės jaunuoliai su
šiuo motyvu buvo linkę sutikti rečiausiai.
2.9.17. lentelė. Dalyvauti nevyriausybinių organizacijų renginiuose ir veikloje skatina
galimybė susirasti draugų: savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=2193)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Svarbu
Labiau
Nei
svarbu, Labiau
Nesvarbu
svarbu,
nei nei nesvarbu
nesvarbu, nei
nesvarbu
svarbu
Vidurkių 1,5-1,8
1,83-1,9
1,92-2
2,03-2,08
2,17-2,31
ribos
1
Vilniaus r.
Marijampolė
Širvintų r.
Varėnos r.
Ignalinos r.
2
Panevėžio r.
Plungės r.
Lazdijų r.
Pasvalio r.
Radviliškio r.
3
Klaipėdos m.
Pagėgiai
Kaišiadorių r. Pakruojo r.
Tauragės r.
4
Kauno m.
Rokiškio r.
Jurbarko r.
Elektrėnai
Kelmės r.
5
Kauno r.
Klaipėdos r.
Druskininkai
Raseinių r.
Zarasų r.
6
Birštonas
Kazlų Rūda
Molėtų r.
Vilniaus m.
7
Alytaus m.
Švenčionių r.
Šakių r.
Kalvarijos
8
Palangos m.
Anykščių r.
Prienų r.
Skuodo r.
9
Biržų r.
Šiaulių m.
Akmenės r.
Visaginas
10
Kupiškio r.
Joniškio r.
Mažeikių r.
11
Neringa
Rietavas
Vilkaviškio r.
12
Šalčininkų r.
Jonavos r.
Kretingos r.
13
Alytaus r.
Trakų r.
14
Ukmergės r.
Utenos r.
15
Šilutės r.
Telšių r.
16
Kėdainių r.
Panevėžio m.
17
Šilalės r.
18
Šiaulių r.
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2.9.17. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal sutikimą, kad nevyriausybinių
organizacijų renginiuose ir veikloje jaunuolius skatina dalyvauti, galimybė susirasti draugų.
Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai dažniausiai buvo linkę sutikti, kad juos dalyvauti
nevyriausybinių organizacijų renginiuose ir veikloje skatina galimybė susirasti draugų, o penktos
grupės jaunuoliai su šiuo motyvu buvo linkę sutikti rečiausiai.
2.9.18. lentelė. Dalyvauti nevyriausybinių organizacijų renginiuose ir veikloje skatina
galimybė įgyti naujų žinių ir gebėjimų: savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=2193)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Svarbu
Labiau
Nei
svarbu, Labiau
Nesvarbu
svarbu,
nei nei nesvarbu
nesvarbu, nei
nesvarbu
svarbu
Vidurkių 1,35-1,5
1,54-1,69
1,72-1,82
1,84-1,92
1,96-2,11
ribos
1
Klaipėdos m.
Alytaus m.
Šalčininkų r.
Rokiškio r.
Prienų r.
2
Kauno m.
Rietavas
Jurbarko r.
Tauragės r.
Kalvarijos
3
Vilniaus r.
Palangos m.
Mažeikių r.
Raseinių r.
Kelmės r.
4
Neringa
Kėdainių r.
Jonavos r.
Pakruojo r.
Varėnos r.
5
Ukmergės r.
Kretingos r.
Šiaulių r.
Pasvalio r.
6
Panevėžio r.
Joniškio r.
Radviliškio r.
Elektrėnai
7
Marijampolė
Druskininkai
Kupiškio r.
Zarasų r.
8
Šakių r.
Kaišiadorių r. Visaginas
Skuodo r.
9
Biržų r.
Telšių r.
Širvintų r.
10
Kauno r.
Panevėžio m.
Molėtų r.
11
Šilutės r.
Vilkaviškio r.
Vilniaus m.
12
Plungės r.
Ignalinos r.
13
Lazdijų r.
Šilalės r.
14
Anykščių r.
Akmenės r.
15
Kazlų Rūda
Pagėgiai
16
Švenčionių r.
17
Trakų r.
18
Utenos r.
19
Alytaus r.
20
Klaipėdos r.
21
Birštonas
22
Šiaulių m.
2.9.18. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal sutikimą, kad nevyriausybinių
organizacijų renginiuose ir veikloje jaunuolius skatina dalyvauti, galimybė įgyti naujų žinių ir
gebėjimų. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai dažniausiai buvo linkę sutikti, kad juos dalyvauti
nevyriausybinių organizacijų renginiuose ir veikloje skatina galimybė įgyti naujų žinių ir
gebėjimų, o penktos grupės jaunuoliai su šiuo motyvu buvo linkę sutikti rečiausiai.
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2.9.19. lentelė. Dalyvauti nevyriausybinių organizacijų renginiuose ir veikloje skatina
galimybė susitikti, bendrauti su įdomiais žmonėmis: savivaldybių grupės pagal vidurkius
(N=2193)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Svarbu
Labiau
Nei
svarbu, Labiau
Nesvarbu
svarbu,
nei nei nesvarbu
nesvarbu,
nei
nesvarbu
svarbu
Vidurkių 1,25-1,56
1,59-1,71
1,73-1,79
1,81-1,92
1,94-2,11
ribos
1
Klaipėdos m.
Panevėžio r.
Šiaulių r.
Radviliškio r.
Kalvarijos
2
Kauno m.
Šilutės r.
Marijampolė
Kaišiadorių r.
Pasvalio r.
3
Ukmergės r.
Šakių r.
Druskininkai
Pagėgiai
Prienų r.
4
Vilniaus r.
Lazdijų r.
Pakruojo r.
Rokiškio r.
Tauragės r.
5
Kretingos r.
Švenčionių r.
Šalčininkų r.
Jonavos r.
Zarasų r.
6
Rietavas
Kazlų Rūda
Jurbarko r.
Visaginas
Skuodo r.
7
Plungės r.
Birštonas
Neringa
Elektrėnai
Vilniaus m.
8
Šiaulių m.
Biržų r.
Vilkaviškio r.
Molėtų r.
Kelmės r.
9
Palangos m.
Kauno r.
Kupiškio r.
Širvintų r.
10
Kėdainių r.
Trakų r.
Anykščių r.
Ignalinos r.
11
Alytaus r.
Joniškio r.
Akmenės r.
12
Panevėžio m.
Telšių r.
Raseinių r.
13
Alytaus m.
14
Šilalės r.
15
Varėnos r.
16
Mažeikių r.
17
Utenos r.
18
Klaipėdos r.
2.9.19. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal sutikimą, kad nevyriausybinių
organizacijų renginiuose ir veikloje jaunuolius skatina dalyvauti, galimybė susitikti, bendrauti su
įdomiais žmonėmis. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai dažniausiai buvo linkę sutikti, kad juos
dalyvauti nevyriausybinių organizacijų renginiuose ir veikloje skatina galimybė susitikti,
bendrauti su įdomiais žmonėmis, o penktos grupės jaunuoliai su šiuo motyvu buvo linkę sutikti
rečiausiai.
2.9.20. lentelė. Dalyvauti nevyriausybinių organizacijų renginiuose ir veikloje skatina
pasitikėjimo savimi augimas: savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=2193)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
Nr.
Svarbu
Labiau
svarbu, Labiau nesvarbu, Nesvarbu
nei nesvarbu
nei svarbu
Vidurkių 1,52-1,63
1,67-1,74
1,75-1,95
1,97-2,13
ribos
1
Palangos m.
Kauno m.
Kupiškio r.
Pagėgiai
2
Panevėžio r.
Ukmergės r.
Utenos r.
Kalvarijos
3
Klaipėdos m.
Rietavas
Šakių r.
Visaginas
4
Šilutės r.
Biržų r.
Anykščių r.
Akmenės r.
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Vilniaus r.
Kauno r.
Plungės r.
Birštonas

Alytaus r.
Neringa
Marijampolė
Šalčininkų r.
Trakų r.
Druskininkai
Kėdainių r.
Švenčionių r.
Šiaulių m.
Alytaus m.
Rokiškio r.
Kretingos r.
Raseinių r.
Klaipėdos r.

Ignalinos r.
Kazlų Rūda
Panevėžio m.
Šilalės r.
Mažeikių r.
Šiaulių r.
Joniškio r.
Radviliškio r.
Pakruojo r.
Jurbarko r.
Telšių r.
Kaišiadorių r.
Vilkaviškio r.
Jonavos r.

Lazdijų r.
Skuodo r.
Elektrėnai
Pasvalio r.
Varėnos r.
Molėtų r.
Vilniaus m.
Prienų r.
Tauragės r.
Širvintų r.
Zarasų r.
Kelmės r.

2.9.20. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal sutikimą, kad nevyriausybinių
organizacijų renginiuose ir veikloje jaunuolius skatina dalyvauti, pasitikėjimo savimi augimas.
Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai dažniausiai buvo linkę sutikti, kad juos dalyvauti
nevyriausybinių organizacijų renginiuose ir veikloje skatina pasitikėjimo savimi augimas, o
ketvirtos grupės jaunuoliai su šiuo motyvu buvo linkę sutikti rečiausiai.
2.9.21. lentelė. Dalyvauti nevyriausybinių organizacijų renginiuose ir
kontaktų su svarbiais asmenimis užmezgimas: savivaldybių grupės
(N=2193)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
Nr.
Svarbu
Labiau svarbu, nei Labiau nesvarbu, nei
nesvarbu
svarbu
Vidurkių 1,55-1,71
1,73-1,88
1,92-2,03
ribos
1
Vilniaus r.
Rietavas
Anykščių r.
2
Palangos m.
Šiaulių m.
Neringa
3
Kauno m.
Biržų r.
Kazlų Rūda
4
Ukmergės r.
Marijampolė
Mažeikių r.
5
Plungės r.
Kėdainių r.
Ignalinos r.
6
Kauno r.
Alytaus r.
Pakruojo r.
7
Švenčionių r.
Trakų r.
Molėtų r.
8
Klaipėdos m.
Kretingos r.
Vilkaviškio r.
9
Panevėžio r.
Lazdijų r.
Telšių r.
10
Šilutės r.
Klaipėdos r.
Pagėgiai
11
Alytaus m.
Panevėžio m.
Akmenės r.
12
Birštonas
Raseinių r.
13
Utenos r.
Šiaulių r.
14
Šalčininkų r.
Širvintų r.
15
Kupiškio r.
Rokiškio r.
16
Druskininkai
Kaišiadorių r.
17
Šakių r.
Prienų r.
18
Zarasų r.

veikloje skatina
pagal vidurkius
4 grupė
Nesvarbu
2,05-2,18
Radviliškio r.
Kalvarijos
Visaginas
Varėnos r.
Jonavos r.
Kelmės r.
Elektrėnai
Skuodo r.
Tauragės r.
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19
20
21
22
23

Joniškio r.
Šilalės r.
Vilniaus m.
Jurbarko r.
Pasvalio r.

2.9.21. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal sutikimą, kad nevyriausybinių
organizacijų renginiuose ir veikloje jaunuolius skatina dalyvauti, kontaktų su svarbiais asmenimis
užmezgimas. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai dažniausiai buvo linkę sutikti, kad juos
dalyvauti nevyriausybinių organizacijų renginiuose ir veikloje skatina kontaktų su svarbiais
asmenimis užmezgimas, o ketvirtos grupės jaunuoliai su šiuo motyvu buvo linkę sutikti
rečiausiai.
2.9.22. lentelė. Dalyvauti nevyriausybinių organizacijų renginiuose ir veikloje skatina
dalinimasis turimomis žiniomis ir gebėjimais: savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=2193)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Svarbu
Labiau svarbu, Nei
svarbu, Labiau
Nesvarbu
nei nesvarbu
nei nesvarbu
nesvarbu, nei
svarbu
Vidurkių 1,3-1,5
1,58-1,79
1,82-1,93
1,96-2,08
2,12-2,31
ribos
1
Klaipėdos m. Kauno m.
Panevėžio r.
Telšių r.
Skuodo r.
2
Vilniaus r.
Alytaus m.
Jonavos r.
Prienų r.
Kaišiadorių r.
3
Palangos m. Biržų r.
Ignalinos r.
Zarasų r.
Varėnos r.
4
Neringa
Plungės r.
Kretingos r.
Širvintų r.
Visaginas
5
Kauno r.
Šiaulių r.
Akmenės r.
Kelmės r.
6
Švenčionių r.
Utenos r.
Pasvalio r.
7
Lazdijų r.
Šiaulių m.
Vilniaus m.
8
Pakruojo r.
Panevėžio m.
Molėtų r.
9
Ukmergės r.
Raseinių r.
Kalvarijos
10
Rietavas
Radviliškio r.
Pagėgiai
11
Marijampolė
Elektrėnai
Tauragės r.
12
Šakių r.
Alytaus r.
13
Birštonas
Jurbarko r.
14
Anykščių r.
Kupiškio r.
15
Vilkaviškio r.
Kazlų Rūda
16
Kėdainių r.
Rokiškio r.
17
Klaipėdos r.
Šalčininkų r.
18
Druskininkai
Joniškio r.
19
Trakų r.
20
Mažeikių r.
21
Šilalės r.
22
Šilutės r.
2.9.22. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal sutikimą, kad nevyriausybinių
organizacijų renginiuose ir veikloje jaunuolius skatina dalyvauti, dalinimasis turimomis žiniomis
ir gebėjimais. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai dažniausiai buvo linkę sutikti, kad juos
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dalyvauti nevyriausybinių organizacijų renginiuose ir veikloje skatina dalinimasis turimomis
žiniomis ir gebėjimais, o penktos grupės jaunuoliai su šiuo motyvu buvo linkę sutikti rečiausiai.
2.9.23. lentelė. Savivaldybių pasiskirstymas pagal dalyvavimo savanoriškoje veikloje rodiklį
(N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
Nr.
Dalyvauja
Labiau dalyvauja, Labiau
Nedalyvauja
nei nedalyvauja
nedalyvauja, nei
dalyvauja
Vidurkių 2,56-2,76
2,79-3,05
3,07-3,22
2,26-3,38
ribos
1
Kelmės r.
Rietavas
Zarasų r.
Panevėžio r.
2
Telšių r.
Pagėgiai
Druskininkai
Ignalinos r.
3
Jonavos r.
Kauno m.
Kazlų Rūda
Kupiškio r.
4
Šiaulių m.
Pasvalio r.
Anykščių r.
Birštonas
5
Radviliškio r.
Utenos r.
Alytaus r.
Raseinių r.
6
Kėdainių r.
Rokiškio r.
Biržų r.
Švenčionių r.
7
Neringa
Joniškio r.
Kretingos r.
Visaginas
8
Skuodo r.
Molėtų r.
Varėnos r.
9
Šilalės r.
Pakruojo r.
Šalčininkų r.
10
Vilkaviškio r.
Trakų r.
Vilniaus r.
11
Klaipėdos r.
Kalvarijos
12
Palangos m.
Marijampolė
13
Šakių r.
Plungės r.
14
Tauragės r.
Elektrėnai
15
Jurbarko r.
Panevėžio m.
16
Ukmergės r.
Alytaus m.
17
Lazdijų r.
Akmenės r.
18
Prienų r.
Klaipėdos m.
19
Šiaulių r.
Kaišiadorių r.
20
Kauno r.
Šilutės r.
21
Vilniaus m.
Širvintų r.
22
Mažeikių r.
2.9.23. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal jaunuolių dalyvavimą
savanoriškoje veikloje. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai dažniausiai dalyvauja savanoriškoje
veikloje, tuo tarpu ketvirtos savivaldybių grupės jaunuoliai savanoriškoje veikloje dalyvauja
rečiausiai.
2.9.24. lentelė. Priklausymo, kokiai nors neformaliai grupei
grupės pagal vidurkius (N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
Nr.
Aukštas
Labiau aukštas, Nei žemas,
nei žemas
nei aukštas
Vidurkių 1,84-1,88
1,89-1,92
1,93-1,93
ribos
1
Rokiškio r.
Plungės r.
Klaipėdos m.

ar stiliui, rodiklis: savivaldybių
4 grupė
5 grupė
Labiau žemas, Žemas
nei aukštas
1,94-1,95
1,96-1,97
Panevėžio r.

Kauno m.
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Vilniaus m.
Varėnos r.
Telšių r.

Jonavos r.
Vilniaus r.
Pakruojo r.
Ignalinos r.
Jurbarko r.
Pagėgiai
Šakių r.
Vilkaviškio r.
Utenos r.
Raseinių r.
Prienų r.
Zarasų r.
Kelmės r.
Birštonas
Kėdainių r.
Trakų r.
Kazlų Rūda
Joniškio r.
Širvintų r.
Kaišiadorių r.
Visaginas

Biržų r.
Ukmergės r.
Rietavas
Marijampolė
Anykščių r.
Klaipėdos r.
Druskininkai
Mažeikių r.
Šilutės r.
Panevėžio m.
Radviliškio r.
Kupiškio r.
Pasvalio r.
Molėtų r.

Kretingos r.
Šiaulių m.
Elektrėnai
Akmenės r.
Kalvarijos
Palangos m.
Neringa
Alytaus m.
Švenčionių r.
Alytaus r.
Tauragės r.
Skuodo r.

Kauno r.
Lazdijų r.
Šilalės r.
Šiaulių r.
Šalčininkų r.

2.9.24. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal jaunuolių priklausomybės
neformalioms grupėms ar stiliams rodiklį. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai priklauso,
kokioms nors neformalioms grupėms ar stiliams, dažniausiai, o penktos grupės – rečiausiai.
2.9.25. lentelė. Savivaldybių pasiskirstymas pagal aplinkos pilietiškumo - labdaringumo
rodiklį (N=23805)
1 grupė
2 grupė
Grupės
3 grupė
4 grupė
Nr.
Aukštas
Labiau aukštas, nei Labiau žemas, nei Žemas
žemas
aukštas
Vidurkių 1,15-2,5
13-13,5
13,63-13,96
13,99-14,42
ribos
1
Kelmės r.
Kauno m.
Kalvarijos
Panevėžio m.
2
Skuodo r.
Rietavas
Tauragės r.
Mažeikių r.
3
Šiaulių m.
Kėdainių r.
Utenos r.
Zarasų r.
4
Telšių r.
Švenčionių r.
Joniškio r.
Plungės r.
5
Lazdijų r.
Vilniaus r.
Trakų r.
Šilutės r.
6
Klaipėdos m.
Neringa
Širvintų r.
Visaginas
7
Jonavos r.
Klaipėdos r.
Vilniaus m.
Varėnos r.
8
Ignalinos r.
Palangos m.
Kupiškio r.
9
Pasvalio r.
Šilalės r.
Radviliškio r.
10
Jurbarko r.
Šakių r.
Rokiškio r.
11
Alytaus r.
Alytaus m.
12
Biržų r.
Kaišiadorių r.
13
Kazlų Rūda
Pakruojo r.
14
Ukmergės r.
Kauno r.
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Šiaulių r.
Anykščių r.
Kretingos r.
Marijampolė
Elektrėnai
Molėtų r.
Šalčininkų r.
Pagėgiai
Druskininkai
Raseinių r.
Vilkaviškio r.

Akmenės r.
Prienų r.
Panevėžio r.
Birštonas

2.9.25. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal aplinkos pilietiškumo labdaringumo rodiklį. Pirmos grupės savivaldybių jaunuolių aplinkos pilietiškumas labdaringumas yra aukščiausias, o ketvirtos – žemiausias.
Nuo 2.9.26. iki 2.9.31. lentelėse pateikiami savivaldybių lyginimai pagal nuostatas
pilietinės visuomenės atžvilgiu.
2.9.26. lentelė. Saugiai jaučiasi savo šalyje: savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=23805)
Grupės Nr.
1 grupė
2 grupė
3 grupė
Būdinga
Nei
būdinga,
nei Nebūdinga
nebūdinga
Vidurkių
2,04-2,27
2,27-2,44
2,49-2,62
ribos
1
Alytaus m.
Vilniaus r.
Klaipėdos m.
2
Palangos m.
Šalčininkų r.
Šiaulių m.
3
Širvintų r.
Šiaulių r.
Tauragės r.
4
Plungės r.
Pagėgiai
5
Zarasų r.
Elektrėnai
6
Birštonas
Kauno r.
7
Molėtų r.
Raseinių r.
8
Panevėžio r.
Kretingos r.
9
Ukmergės r.
Akmenės r.
10
Jurbarko r.
Utenos r.
11
Alytaus r.
Neringa
12
Druskininkai
Šilalės r.
13
Šakių r.
Vilkaviškio r.
14
Šilutės r.
Kauno m.
15
Radviliškio r.
Ignalinos r.
16
Prienų r.
Kalvarijos
17
Biržų r.
Kėdainių r.
18
Rietavas
Marijampolė
19
Panevėžio m.
Pakruojo r.
20
Kupiškio r.
Kelmės r.
21
Švenčionių r.
Vilniaus m.
22
Anykščių r.
Visaginas
23
Kazlų Rūda
Skuodo r.
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24
25
26
27
28
29

Trakų r.
Rokiškio r.
Joniškio r.
Kaišiadorių r.
Mažeikių r.
Varėnos r.

Pasvalio r.
Telšių r.
Lazdijų r.
Jonavos r.
Klaipėdos r.

2.9.26. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal sutikimą, kad savo šalyje
jaučiasi saugūs. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai dažniausiai buvo linkę sutikti, kad saugiai
jaučiasi savo šalyje, o trečios grupės jaunuoliai su šiuo motyvu buvo linkę sutikti rečiausiai.
2.9.27. lentelė. Jaučiasi laisvi pilietinei / visuomeninei veiklai: savivaldybių grupės pagal
vidurkius (N=23805)
Grupės Nr.
1 grupė
2 grupė
3 grupė
Būdinga
Nei
būdinga,
nei Nebūdinga
nebūdinga
Vidurkių
1,96-2,14
2,15-2,27
2,33-2,38
ribos
1
Birštonas
Panevėžio r.
Šiaulių m.
2
Ukmergės r.
Rietavas
Ignalinos r.
3
Varėnos r.
Marijampolė
Visaginas
4
Alytaus m.
Kaišiadorių r.
Lazdijų r.
5
Širvintų r.
Kupiškio r.
Tauragės r.
6
Klaipėdos r.
Šalčininkų r.
Klaipėdos m.
7
Palangos m.
Kauno r.
8
Jurbarko r.
Pasvalio r.
9
Raseinių r.
Šilalės r.
10
Trakų r.
Vilkaviškio r.
11
Pagėgiai
Druskininkai
12
Radviliškio r.
Kretingos r.
13
Kėdainių r.
Mažeikių r.
14
Zarasų r.
Kauno m.
15
Plungės r.
Šiaulių r.
16
Šakių r.
Kelmės r.
17
Elektrėnai
Anykščių r.
18
Alytaus r.
Kazlų Rūda
19
Švenčionių r.
Akmenės r.
20
Molėtų r.
Vilniaus m.
21
Prienų r.
Jonavos r.
22
Panevėžio m.
Utenos r.
23
Rokiškio r.
Kalvarijos
24
Vilniaus r.
Neringa
25
Biržų r.
Pakruojo r.
26
Joniškio r.
Telšių r.
27
Šilutės r.
Skuodo r.
2.9.27. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal sutikimą, kad jaučiasi laisvi
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pilietiškai / visuomeninei veiklai. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai dažniausiai buvo linkę
sutikti, kad jaučiasi laisvi pilietiškai / visuomeninei veiklai, o trečios grupės jaunuoliai su šiuo
motyvu buvo linkę sutikti rečiausiai.
2.9.28. lentelė. Piliečių veikla yra palaikoma bendrapiliečių / aplinkinių / artimųjų:
savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
Nr.
Būdinga
Labiau būdinga, nei Labiau
Nebūdinga
nebūdinga
nebūdinga, nei
būdinga
Vidurkių 1,84-1,99
1,99-2,17
2,19-2,31
2,34-2,47
ribos
1
Birštonas
Kėdainių r.
Utenos r.
Skuodo r.
2
Klaipėdos r.
Palangos m.
Kupiškio r.
Telšių r.
3
Šalčininkų r.
Jurbarko r.
Ignalinos r.
Šiaulių m.
4
Elektrėnai
Ukmergės r.
Šiaulių r.
Kelmės r.
5
Panevėžio r.
Varėnos r.
Druskininkai
Klaipėdos m.
6
Šakių r.
Biržų r.
Kretingos r.
Lazdijų r.
7
Vilniaus r.
Širvintų r.
Kalvarijos
8
Rietavas
Pakruojo r.
9
Raseinių r.
Jonavos r.
10
Zarasų r.
Neringa
11
Trakų r.
Visaginas
12
Kauno r.
Tauragės r.
13
Pagėgiai
14
Alytaus m.
15
Pasvalio r.
16
Marijampolė
17
Joniškio r.
18
Prienų r.
19
Anykščių r.
20
Alytaus r.
21
Plungės r.
22
Švenčionių r.
23
Kaišiadorių r.
24
Panevėžio m.
25
Šilalės r.
26
Rokiškio r.
27
Mažeikių r.
28
Kauno m.
29
Kazlų Rūda
30
Vilkaviškio r.
31
Radviliškio r.
32
Molėtų r.
33
Šilutės r.
34
Akmenės r.
35
Vilniaus m.
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2.9.28. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal sutikimą, kad piliečių veikla yra
palaikoma bendrapiliečių / aplinkinių / artimųjų. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai
dažniausiai buvo linkę sutikti, kad piliečių veikla yra palaikoma bendrapiliečių / aplinkinių /
artimųjų, o ketvirtos grupės jaunuoliai su šiuo motyvu buvo linkę sutikti rečiausiai.
2.9.29. lentelė. Žmonės, dalyvaujantys pilietinėse veiklose, laikomi
grupės pagal vidurkius (N=23805)
Grupės Nr.
1 grupė
2 grupė
Būdinga
Nei
būdinga,
nei
nebūdinga
Vidurkių ribos 2,41-2,55
2,57-2,7
1
Zarasų r.
Vilkaviškio r.
2
Ukmergės r.
Širvintų r.
3
Varėnos r.
Pakruojo r.
4
Ignalinos r.
Rietavas
5
Visaginas
Panevėžio r.
6
Kėdainių r.
Biržų r.
7
Tauragės r.
Elektrėnai
8
Joniškio r.
Trakų r.
9
Klaipėdos r.
Kauno r.
10
Pagėgiai
11
Švenčionių r.
12
Prienų r.
13
Šilalės r.
14
Alytaus m.
15
Utenos r.
16
Palangos m.
17
Pasvalio r.
18
Šalčininkų r.
19
Kauno m.
20
Marijampolė
21
Akmenės r.
22
Rokiškio r.
23
Šakių r.
24
Anykščių r.
25
Jonavos r.
26
Telšių r.

keistuoliais: savivaldybių
3 grupė
Nebūdinga
2,72-3,03
Kaišiadorių r.
Lazdijų r.
Kazlų Rūda
Kupiškio r.
Radviliškio r.
Šiaulių m.
Klaipėdos m.
Šiaulių r.
Alytaus r.
Birštonas
Vilniaus m.
Raseinių r.
Kretingos r.
Mažeikių r.
Kalvarijos
Panevėžio m.
Skuodo r.
Plungės r.
Molėtų r.
Šilutės r.
Druskininkai
Kelmės r.
Jurbarko r.
Neringa
Vilniaus r.

2.9.29. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal sutikimą, kad žmonės,
dalyvaujantys pilietinėse veiklose, laikomi keistuoliais. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai
dažniausiai buvo linkę sutikti, kad žmonės, dalyvaujantys pilietinėse veiklose, laikomi
keistuoliais, o trečios grupės jaunuoliai su šiuo motyvu buvo linkę sutikti rečiausiai.
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2.9.30. lentelė. Žmonės, dalyvaujantys pilietinėse veiklose, įtarinėjami turintys savanaudiškų
interesų: savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=23805)
Grupės Nr.
1 grupė
2 grupė
3 grupė
Būdinga
Nei
būdinga,
nei Nebūdinga
nebūdinga
Vidurkių ribos 2,17-2,41
2,43-2,55
2,57-3,01
1
Zarasų r.
Šilalės r.
Kretingos r.
2
Tauragės r.
Jonavos r.
Mažeikių r.
3
Ignalinos r.
Joniškio r.
Kaišiadorių r.
4
Ukmergės r.
Lazdijų r.
Klaipėdos m.
5
Elektrėnai
Kauno m.
Šakių r.
6
Trakų r.
Alytaus m.
Šilutės r.
7
Pakruojo r.
Utenos r.
Anykščių r.
8
Kėdainių r.
Pasvalio r.
Šiaulių r.
9
Pagėgiai
Kauno r.
Kelmės r.
10
Rietavas
Biržų r.
Alytaus r.
11
Klaipėdos r.
Raseinių r.
Molėtų r.
12
Varėnos r.
Prienų r.
Šalčininkų r.
13
Palangos m.
Kazlų Rūda
Plungės r.
14
Panevėžio r.
Visaginas
Panevėžio m.
15
Širvintų r.
Telšių r.
Vilniaus m.
16
Vilkaviškio r.
Marijampolė
Birštonas
17
Skuodo r.
Druskininkai
18
Akmenės r.
Jurbarko r.
19
Švenčionių r.
Neringa
20
Kalvarijos
Vilniaus r.
21
Rokiškio r.
22
Radviliškio r.
23
Šiaulių m.
24
Kupiškio r.
2.9.30. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal sutikimą, kad žmonės,
dalyvaujantys pilietinėse veiklose, įtarinėjami turintys savanaudiškų interesų. Pirmos grupės
savivaldybių jaunuoliai dažniausiai buvo linkę sutikti, kad žmonės, dalyvaujantys pilietinėse
veiklose, įtarinėjami turintys savanaudiškų interesų, o trečios grupės jaunuoliai su šiuo motyvu
buvo linkę sutikti rečiausiai.
2.9.31. lentelė. Tik silpni ir nevykėliai dalyvauja nevyriausybinių organizacijų /
visuomeninėje veikloje: savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=23805)
Grupės Nr.
1 grupė
2 grupė
3 grupė
Būdinga
Nei
būdinga,
nei Nebūdinga
nebūdinga
Vidurkių
2,65-2,92
2,93-3,05
3,05-3,32
ribos
1
Varėnos r.
Biržų r.
Druskininkai
2
Zarasų r.
Elektrėnai
Neringa
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Visaginas
Pagėgiai
Alytaus m.
Širvintų r.
Šalčininkų r.
Rietavas
Tauragės r.
Ukmergės r.
Kauno r.
Vilkaviškio r.
Ignalinos r.
Palangos m.
Radviliškio r.
Klaipėdos r.
Vilniaus m.
Joniškio r.
Pakruojo r.

Šilalės r.
Panevėžio r.
Akmenės r.
Birštonas
Švenčionių r.
Kėdainių r.
Prienų r.
Kupiškio r.
Trakų r.
Marijampolė
Šilutės r.
Kazlų Rūda
Kretingos r.
Anykščių r.
Utenos r.
Plungės r.
Raseinių r.

Kalvarijos
Rokiškio r.
Jurbarko r.
Kelmės r.
Mažeikių r.
Šiaulių r.
Kaišiadorių r.
Šakių r.
Jonavos r.
Pasvalio r.
Telšių r.
Alytaus r.
Skuodo r
Molėtų r.
Vilniaus r.
Klaipėdos m.
Lazdijų r.
Panevėžio m.
Kauno m.
Šiaulių m.

2.9.31. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal sutikimą, kad tik silpni ir
nevykėliai dalyvauja nevyriausybinių organizacijų / visuomeninėje veikloje. Pirmos grupės
savivaldybių jaunuoliai dažniausiai buvo linkę sutikti, kad tik silpni ir nevykėliai dalyvauja
nevyriausybinių organizacijų / visuomeninėje veikloje, o trečios grupės jaunuoliai su šiuo
motyvu buvo linkę sutikti rečiausiai.

2.10. Įpročiai
Šiame poskyryje pateikiami įpročių rodiklių lyginimai pagal savivaldybes.
Alkoholio vartojimo rodikliui, savivaldybių grupių sudaryti neįmanoma, nes naudota
nominalinė skalė.
2.10.1. lentelė. Savivaldybių pasiskirstymas pagal priklausomybės nuo alkoholio rodiklį
(N=23805)
5 grupė
4 grupė
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
Nr.
Nėra rizikos Labiau nėra, Nei yra, nei Labiau yra, Yra rizika
nei yra rizika nėra rizikos
nei
nėra
rizikos
Vidurkių 12,02-12,52
12,61-12,78
12,83-13,01
13,09-13,26
13,27-13,81
ribos
1
Šiaulių m.
Klaipėdos r.
Tauragės r.
Utenos r.
Kazlų Rūda
2
Neringa
Vilniaus r.
Telšių r.
Palangos m.
Kupiškio r.
3
Kalvarijos
Švenčionių r.
Šilalės r.
Pasvalio r.
Akmenės r.
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Šalčininkų r.
Trakų r.
Kėdainių r.
Varėnos r.
Skuodo r.

Ignalinos r.
Visaginas
Raseinių r.
Jurbarko r.
Kauno m.
Rietavas
Širvintų r.
Marijampolė
Joniškio r.
Elektrėnai

Plungės r.
Rokiškio r.
Vilkaviškio r.
Kelmės r.
Kretingos r.
Zarasų r.
Šakių r.
Šilutės r.
Vilniaus m.
Alytaus r.
Jonavos r.
Klaipėdos m.
Mažeikių r.
Molėtų r.

Birštonas
Pagėgiai
Kaišiadorių r.
Lazdijų r.
Ukmergės r.
Druskininkai
Prienų r.
Alytaus m.
Panevėžio m.
Kauno r.

Šiaulių r.
Radviliškio r.
Biržų r.
Pakruojo r.
Panevėžio r.
Anykščių r.

2.10.1. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal priklausomybės nuo alkoholio
rodiklį. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai patiria mažiausią riziką įgyti priklausomybę nuo
alkoholio, o penktos – didžiausią.
Nuo 2.10.2. iki 2.10.12. lentelėse pateikiami savivaldybių lyginimai pagal priežastis,
pastarąjį mėnesį skatinusias vartoti alkoholį.
2.10.2. lentelė. Pastarąjį mėnesį alkoholio nevartojo:
(N=23805)
Grupės Nr.
1 grupė
2 grupė
Būdinga
Labiau būdinga,
nei nebūdinga
Vidurkių
0,13-0,19
0,2-0,24
ribos
1
Jonavos r.
Marijampolė
2
Kauno r.
Kupiškio r.
3
Kauno m.
Mažeikių r.
4
Kretingos r.
Šilutės r.
5
Klaipėdos r.
Rokiškio r.
6
Vilniaus r.
Panevėžio m.
7
Šiaulių m.
Biržų r.
8
Vilkaviškio r.
Skuodo r.
9
Klaipėdos m.
Pagėgiai
10
Tauragės r.
11
Trakų r.
12
Kazlų Rūda
13
Vilniaus m.
14
Rietavas
15
Šilalės r.
16
Radviliškio r.
17
Elektrėnai
18
Šiaulių r.
19
Akmenės r.

savivaldybių grupės pagal vidurkius
3 grupė
4 grupė
Labiau nebūdinga, Nebūdinga
nei būdinga
0,24-0,32
0,32-0,37
Ukmergės r.
Neringa
Lazdijų r.
Pakruojo r.
Varėnos r.
Plungės r.
Alytaus m.
Kaišiadorių r.
Šalčininkų r.
Telšių r.
Ignalinos r.
Palangos m.
Zarasų r.
Raseinių r.
Druskininkai
Šakių r.
Švenčionių r.
Birštonas
Panevėžio r.

Molėtų r.
Prienų r.
Visaginas
Kelmės r.
Anykščių r.
Joniškio r.
Širvintų r.
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20
21
22
23

Utenos r.
Kėdainių r.

Alytaus r.
Jurbarko r.
Kalvarijos
Pasvalio r.

2.10.2. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, ar per pastarąjį mėnesį teko
vartoti alkoholį. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai pastarąjį mėnesį alkoholio nevartojo
dažniausiai, o ketvirtos – rečiausiai.
2.10.3. lentelė. Pastarąjį mėnesį alkoholį vartojo paskatinti noro atsipalaiduoti: savivaldybių
grupės pagal vidurkius (N=23805)
Grupės Nr.
1 grupė
2 grupė
3 grupė
Būdinga
Nei
būdinga,
nei Nebūdinga
nebūdinga
Vidurkių ribos
0,19-0,37
0,38-0,45
0,47-0,58
1
Pagėgiai
Anykščių r.
Ignalinos r.
2
Alytaus r.
Neringa
Skuodo r.
3
Šilalės r.
Kazlų Rūda
Jurbarko r.
4
Pasvalio r.
Panevėžio r.
Palangos m.
5
Alytaus m.
Zarasų r.
Klaipėdos r.
6
Širvintų r.
Vilniaus m.
Rietavas
7
Kelmės r.
Šalčininkų r.
Plungės r.
8
Kaišiadorių r.
Kupiškio r.
Kauno m.
9
Tauragės r.
Raseinių r.
Šiaulių m.
10
Druskininkai
Vilniaus r.
Šiaulių r.
11
Trakų r.
Vilkaviškio r.
Kauno r.
12
Šakių r.
Utenos r.
Klaipėdos m.
13
Ukmergės r.
Visaginas
14
Akmenės r.
Radviliškio r.
15
Švenčionių r.
Rokiškio r.
16
Marijampolė
Lazdijų r.
17
Joniškio r.
Kėdainių r.
18
Kalvarijos
Panevėžio m.
19
Molėtų r.
Elektrėnai
20
Prienų r.
Mažeikių r.
21
Kretingos r.
Telšių r.
22
Birštonas
Pakruojo r.
23
Varėnos r.
24
Šilutės r.
25
Biržų r.
26
Jonavos r.
2.10.3. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, ar per pastarąjį mėnesį
alkoholį vartojo paskatinti noro atsipalaiduoti. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai pastarąjį
mėnesį alkoholį vartojo paskatinti noro atsipalaiduoti dažniausiai, o trečios – rečiausiai.
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2.10.4. lentelė. Pastarąjį mėnesį alkoholį vartojo
savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
Nr.
Būdinga
Labiau būdinga,
nei nebūdinga
Vidurkių
ribos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

0,4-0,9

0,1-0,11

Kelmės r.
Pasvalio r.
Ukmergės r.
Telšių r.
Kalvarijos
Anykščių r.
Akmenės r.
Palangos m.
Rokiškio r.
Lazdijų r.
Utenos r.
Biržų r.
Kėdainių r.
Pakruojo r.
Neringa
Skuodo r.
Kauno m.

Pagėgiai
Kretingos r.
Alytaus m.
Kazlų Rūda
Kaišiadorių r.
Klaipėdos r.
Varėnos r.
Švenčionių r.
Alytaus r.
Šiaulių r.
Širvintų r.
Jurbarko r.
Panevėžio m.
Šalčininkų r.
Panevėžio r.
Tauragės r.
Rietavas
Šilalės r.
Kupiškio r.
Ignalinos r.
Šiaulių m.

paskatinti noro pasijusti laimingesniu:
3 grupė
Labiau
nebūdinga,
būdinga
0,12-0,16
Raseinių r.
Druskininkai
Molėtų r.
Marijampolė
Elektrėnai
Zarasų r.
Trakų r.
Vilniaus r.
Klaipėdos m.
Visaginas
Šakių r.
Joniškio r.
Vilniaus m.
Mažeikių r.
Vilkaviškio r.
Jonavos r.

4 grupė
Nebūdinga
nei
0,16-0,39
Radviliškio r.
Birštonas
Šilutės r.
Prienų r.
Plungės r.
Kauno r.

2.10.4. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, ar per pastarąjį mėnesį
alkoholį vartojo paskatinti noro pasijusti laimingesniais. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai
pastarąjį mėnesį alkoholį vartojo paskatinti noro pasijusti laimingesniais dažniausiai, o ketvirtos –
rečiausiai.
Pagal tai, ar jaunuoliai pastarąjį mėnesį alkoholį vartojo kitų verčiami, savivaldybių
grupių sudaryti neįmanoma, nes per mažai tiriamųjų ją pasirinko (per mažai atvejų statistinei
analizei).
2.10.5. lentelė. Pastarąjį mėnesį alkoholį vartojo paskatinti siekio apsvaigti: savivaldybių
grupės pagal vidurkius (N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
Nr.
Būdinga
Labiau būdinga, Labiau nebūdinga, Nebūdinga
nei nebūdinga
nei būdinga
Vidurkių 0,03-0,07
0,08-0,09
0,1-0,13
0,17
ribos
1
Šilalės r.
Biržų r.
Panevėžio m.
Varėnos r.
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Kalvarijos
Anykščių r.
Šalčininkų r.
Švenčionių r.
Prienų r.
Akmenės r.
Pagėgiai
Pasvalio r.
Alytaus r.
Palangos m.
Raseinių r.
Birštonas
Šiaulių r.
Visaginas
Kretingos r.
Panevėžio r.
Druskininkai
Ukmergės r.
Širvintų r.
Radviliškio r.

Molėtų r.
Rokiškio r.
Mažeikių r.
Šakių r.
Vilkaviškio r.
Telšių r.
Marijampolė
Kelmės r.
Kėdainių r.
Jurbarko r.
Alytaus m.
Kazlų Rūda
Kaišiadorių r.
Elektrėnai
Pakruojo r.
Zarasų r.
Šilutės r.
Trakų r.

Kupiškio r.
Tauragės r.
Joniškio r.
Neringa
Ignalinos r.
Klaipėdos r.
Lazdijų r.
Vilniaus m.
Utenos r.
Skuodo r.
Rietavas
Šiaulių m.
Vilniaus r.
Kauno m.
Kauno r.
Jonavos r.

Plungės r.
Klaipėdos m.

2.10.5. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, ar per pastarąjį mėnesį
alkoholį vartojo paskatinti siekio apsvaigti. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai pastarąjį
mėnesį alkoholį vartojo paskatinti siekio apsvaigti dažniausiai, o ketvirtos – rečiausiai.
2.10.6. lentelė. Pastarąjį mėnesį alkoholį vartojo paskatinti nenoro išsiskirti iš draugų
grupės: savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
Nr.
Būdinga
Labiau būdinga, Labiau
Nebūdinga
nei nebūdinga
nebūdinga,
nei
būdinga
Vidurkių 0,02-0,05
0,06-0,08
0,09-0,12
0,14-0,18
ribos
1
Švenčionių r.
Mažeikių r.
Plungės r.
Šalčininkų r.
2
Šiaulių r.
Kauno m.
Raseinių r.
Vilniaus m.
3
Joniškio r.
Šilalės r.
Klaipėdos r.
Klaipėdos m.
4
Kalvarijos
Šakių r.
Šiaulių m.
Vilniaus r.
5
Radviliškio r.
Rietavas
Lazdijų r.
Kauno r.
6
Alytaus m.
Vilkaviškio r.
Birštonas
7
Trakų r.
Kupiškio r.
8
Kazlų Rūda
Varėnos r.
9
Kaišiadorių r.
Telšių r.
10
Utenos r.
Tauragės r.
11
Visaginas
Marijampolė
12
Elektrėnai
Kelmės r.
13
Anykščių r.
Skuodo r.
14
Prienų r.
Kėdainių r.
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Pakruojo r.
Akmenės r.
Biržų r.
Kretingos r.
Pagėgiai
Panevėžio r.
Zarasų r.
Neringa
Ignalinos r.
Druskininkai
Molėtų r.
Pasvalio r.
Panevėžio m.
Rokiškio r.
Ukmergės r.
Šilutės r.

Alytaus r.
Širvintų r.
Palangos m.
Jurbarko r.
Jonavos r.

2.10.6. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, ar per pastarąjį mėnesį
alkoholį vartojo paskatinti nenoro išsiskirti iš draugų grupės. Pirmos grupės savivaldybių
jaunuoliai pastarąjį mėnesį alkoholį vartojo paskatinti nenoro išsiskirti iš draugų dažniausiai, o
ketvirtos – rečiausiai.
2.10.7. lentelė. Pastarąjį mėnesį alkoholį vartojo, nes neturėjo ką veikti: savivaldybių grupės
pagal vidurkius (N=23805)
2 grupė
Grupės Nr.
1 grupė
3 grupė
Būdinga
Nei
būdinga,
nei Nebūdinga
nebūdinga
Vidurkių ribos
0,03-0,07
0,08-0,1
0,11-0,18
1
Švenčionių r.
Pakruojo r.
Utenos r.
2
Kalvarijos
Kazlų Rūda
Šilutės r.
3
Kretingos r.
Akmenės r.
Kauno r.
4
Pagėgiai
Joniškio r.
Kupiškio r.
5
Panevėžio r.
Panevėžio m.
Vilniaus m.
6
Zarasų r.
Raseinių r.
Jurbarko r.
7
Neringa
Kelmės r.
Plungės r.
8
Ignalinos r.
Rokiškio r.
Šiaulių m.
9
Radviliškio r.
Ukmergės r.
Varėnos r.
10
Druskininkai
Kaišiadorių r.
Klaipėdos m.
11
Kėdainių r.
Biržų r.
Telšių r.
12
Alytaus m.
Rietavas
Skuodo r.
13
Molėtų r.
Vilkaviškio r.
Lazdijų r.
14
Visaginas
Vilniaus r.
Birštonas
15
Pasvalio r.
Palangos m.
16
Elektrėnai
Jonavos r.
17
Šalčininkų r.
18
Šiaulių r.
19
Anykščių r.
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Prienų r.
Mažeikių r.
Kauno m.
Tauragės r.
Alytaus r.
Marijampolė
Trakų r.
Širvintų r.
Šilalės r.
Klaipėdos r.
Šakių r.

2.10.7. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, ar per pastarąjį mėnesį
alkoholį vartojo, nes neturėjo ką veikti. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai pastarąjį mėnesį
alkoholį vartojo iš neturėjimo, ką veikti, dažniausiai, o trečios – rečiausiai.
2.10.8. lentelė. Pastarąjį mėnesį alkoholį vartojo paskatinti smalsumo: savivaldybių grupės
pagal vidurkius (N=23805)
Grupės Nr.
1 grupė
2 grupė
3 grupė
Būdinga
Nei
būdinga,
nei Nebūdinga
nebūdinga
Vidurkių ribos
0,01-0,02
0,03
0,04-0,07
1
Neringa
Širvintų r.
Kupiškio r.
2
Rokiškio r.
Utenos r.
Vilkaviškio r.
3
Palangos m.
Šilalės r.
Vilniaus m.
4
Kauno m.
Druskininkai
Varėnos r.
5
Tauragės r.
Kėdainių r.
Lazdijų r.
6
Ignalinos r.
Šiaulių r.
Jurbarko r.
7
Alytaus r.
Klaipėdos r.
Šakių r.
8
Molėtų r.
Alytaus m.
Pagėgiai
9
Švenčionių r.
Anykščių r.
Vilniaus r.
10
Pakruojo r.
Šilutės r.
Telšių r.
11
Kazlų Rūda
Prienų r.
Kelmės r.
12
Ukmergės r.
Mažeikių r.
Birštonas
13
Marijampolė
Kauno r.
14
Visaginas
Klaipėdos m.
15
Pasvalio r.
Šiaulių m.
16
Akmenės r.
Biržų r.
17
Joniškio r.
Rietavas
18
Kalvarijos
Skuodo r.
19
Elektrėnai
Jonavos r.
20
Šalčininkų r.
21
Kaišiadorių r.
22
Trakų r.
23
Panevėžio m.
24
Panevėžio r.
25
Radviliškio r.
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26
27
28
29

Kretingos r.
Raseinių r.
Zarasų r.
Plungės r.

2.10.8. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, ar per pastarąjį mėnesį
alkoholį vartojo paskatinti smalsumo. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai pastarąjį mėnesį
alkoholį vartojo paskatinti smalsumo dažniausiai, o trečios – rečiausiai.
2.10.9. lentelė. Pastarąjį mėnesį alkoholį vartojo nes norėjo užmiršti savo problemas:
savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=23805)
Grupės Nr.
1 grupė
2 grupė
3 grupė
Būdinga
Nei
būdinga,
nei Nebūdinga
nebūdinga
Vidurkių ribos
0,06-0,1
0,11-0,14
0,15-0,19
1
Neringa
Kalvarijos
Raseinių r.
2
Birštonas
Elektrėnai
Lazdijų r.
3
Ukmergės r.
Ignalinos r.
Jurbarko r.
4
Marijampolė
Šalčininkų r.
Šiaulių m.
5
Visaginas
Alytaus r.
Biržų r.
6
Rokiškio r.
Vilkaviškio r.
Rietavas
7
Širvintų r.
Druskininkai
Skuodo r.
8
Šakių r.
Kėdainių r.
Zarasų r.
9
Pasvalio r.
Šiaulių r.
Plungės r.
10
Pagėgiai
Molėtų r.
11
Palangos m.
Švenčionių r.
12
Akmenės r.
Pakruojo r.
13
Utenos r.
Kaišiadorių r.
14
Šilalės r.
Vilniaus m.
15
Kauno m.
Klaipėdos r.
16
Kupiškio r.
Alytaus m.
17
Tauragės r.
Trakų r.
18
Joniškio r.
Panevėžio m.
19
Vilniaus r.
20
Telšių r.
21
Anykščių r.
22
Panevėžio r.
23
Šilutės r.
24
Prienų r.
25
Mažeikių r.
26
Kelmės r.
27
Varėnos r.
28
Kauno r.
29
Radviliškio r.
30
Kazlų Rūda
31
Kretingos r.
32
Klaipėdos m.
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33

Jonavos r.

2.10.9. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, ar per pastarąjį mėnesį
alkoholį vartojo, nes norėjo užmiršti savo problemas. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai
pastarąjį mėnesį alkoholį vartojo, nes norėjo užmiršti savo problemas, dažniausiai, o trečios –
rečiausiai.
2.10.10. lentelė. Pastarąjį mėnesį alkoholį vartojo dėl kitų (neįvardytų) priežasčių:
savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=23805)
Grupės Nr.
1 grupė
2 grupė
3 grupė
Būdinga
Nei
būdinga,
nei Nebūdinga
nebūdinga
Vidurkių ribos
0,11-0,21
0,23-0,32
0,33-0,43
1
Visaginas
Birštonas
Druskininkai
2
Kelmės r.
Šiaulių r.
Trakų r.
3
Telšių r.
Širvintų r.
Mažeikių r.
4
Lazdijų r.
Panevėžio r.
Biržų r.
5
Klaipėdos m.
Kauno r.
Tauragės r.
6
Skuodo r.
Molėtų r.
Panevėžio m.
7
Varėnos r.
Kalvarijos
Kėdainių r.
8
Joniškio r.
Šilutės r.
Plungės r.
9
Jurbarko r.
Šiaulių m.
Palangos m.
10
Rokiškio r.
Raseinių r.
Neringa
11
Anykščių r.
Rietavas
Vilniaus r.
12
Švenčionių r.
Kretingos r.
13
Akmenės r.
14
Prienų r.
15
Ukmergės r.
16
Pakruojo r.
17
Kaišiadorių r.
18
Vilniaus m.
19
Šakių r.
20
Radviliškio r.
21
Marijampolė
22
Elektrėnai
23
Utenos r.
24
Pasvalio r.
25
Ignalinos r.
26
Klaipėdos r.
27
Alytaus m.
28
Zarasų r.
29
Šalčininkų r.
30
Šilalės r.
31
Pagėgiai
32
Kauno m.
33
Alytaus r.
34
Kupiškio r.
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35
36
37

Vilkaviškio r.
Kazlų Rūda
Jonavos r.

2.10.10. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, ar per pastarąjį mėnesį
alkoholį vartojo dėl kitų (neįvardytų) priežasčių. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai pastarąjį
mėnesį alkoholį vartojo dėl kitų (neįvardytų) priežasčių, dažniausiai, o trečios – rečiausiai.
2.10.11. lentelė. Neprisimena, kodėl pastarąjį mėnesį vartojo alkoholį: savivaldybių grupės
pagal vidurkius (N=23805)
Grupės Nr.
1 grupė
2 grupė
3 grupė
Būdinga
Nei
būdinga,
nei Nebūdinga
nebūdinga
Vidurkių ribos
0,01-0,03
0,04-0,05
0,07-0,12
1
Šakių r.
Jurbarko r.
Lazdijų r.
2
Birštonas
Anykščių r.
Šalčininkų r.
3
Pasvalio r.
Rietavas
Trakų r.
4
Visaginas
Švenčionių r.
Šilalės r.
5
Kretingos r.
Kalvarijos
Šiaulių m.
6
Druskininkai
Kaišiadorių r.
Skuodo r.
7
Prienų r.
Šiaulių r.
Pagėgiai
8
Mažeikių r.
Klaipėdos r.
Klaipėdos m.
9
Kauno m.
Varėnos r.
Kelmės r.
10
Plungės r.
Vilkaviškio r.
Rokiškio r.
11
Ukmergės r.
Radviliškio r.
Telšių r.
12
Pakruojo r.
Alytaus m.
13
Biržų r.
Marijampolė
14
Alytaus r.
Zarasų r.
15
Ignalinos r.
Vilniaus m.
16
Panevėžio r.
Palangos m.
17
Raseinių r.
Elektrėnai
18
Kupiškio r.
Kėdainių r.
19
Širvintų r.
Vilniaus r.
20
Molėtų r.
Kazlų Rūda
21
Šilutės r.
Utenos r.
22
Neringa
Akmenės r.
23
Joniškio r.
Tauragės r.
24
Panevėžio m.
25
Kauno r.
26
Jonavos r.
2.10.11. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, kad neprisimena, kodėl
pastarąjį mėnesį vartojo alkoholį. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai neprisimena, kodėl
pastarąjį mėnesį vartojo alkoholį, dažniausiai, o trečios – rečiausiai.
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2.10.12. lentelė. Santykio su narkotikais rodiklis: savivaldybių grupės pagal vidurkius
(N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Dažnai vartoja Labiau
Nei retai, nei Labiau retai, Retai
dažnai,
nei dažnai
nei dažnai
vartoja
retai
Vidurkių 4,34-4,49
4,52-4,61
4,62-4,67
4,69-4,75
4,76-4,86
ribos
1
Telšių r.
Visaginas
Vilkaviškio r.
Lazdijų r.
Molėtų r.
2
Skuodo r.
Vilniaus r.
Rietavas
Raseinių r.
Panevėžio r.
3
Jonavos r.
Elektrėnai
Šilutės r.
Širvintų r.
Rokiškio r.
4
Klaipėdos m.
Panevėžio m.
Tauragės r.
Kazlų Rūda
Birštonas
5
Neringa
Kelmės r.
Kėdainių r.
Pakruojo r.
Kalvarijos
6
Šiaulių m.
Trakų r.
Palangos m.
Biržų r.
Plungės r.
7
Kauno r.
Utenos r.
Šiaulių r.
Radviliškio r.
Zarasų r.
8
Marijampolė
Joniškio r.
Ignalinos r.
Alytaus m.
Šalčininkų r.
9
Varėnos r.
Kauno m.
Klaipėdos r.
Anykščių r.
Šilalės r.
10
Kretingos r.
Jurbarko r.
Kaišiadorių r. Švenčionių r.
11
Vilniaus m.
Mažeikių r.
Akmenės r.
12
Druskininkai
Ukmergės r.
Alytaus r.
13
Kupiškio r.
Pagėgiai
Šakių r.
14
Prienų r.
Pasvalio r.
2.10.12. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal santykio su narkotikais rodiklį,
kuris atspindi ar jaunimas yra bandęs narkotikų ir kaip dažnai narkotikus vartoja. Pirmos grupės
savivaldybių jaunuoliai vartoja narkotikus dažniausiai, o penktos – rečiausiai.
Žinojimo, kur gali kreiptis pagalbos dėl narkotinių medžiagų vartojimo, savivaldybių
grupių sudaryti neįmanoma, nes naudota nominalinė skalė.
2.10.13. lentelė. Rūkymo įpročių rodiklis: savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=23805)
1 grupė
2 grupė
Grupės
3 grupė
4 grupė
Nr.
Retai
Labiau retai, nei Labiau
dažnai, Dažnai
dažnai
nei retai
Vidurkių
ribos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1,7-2,1

2,25-2,5

2,52-2,77

2,83-3,31

Kelmės r.
Molėtų r.
Lazdijų r.
Šakių r.

Šiaulių m.
Pagėgiai
Radviliškio r.
Alytaus r.
Panevėžio r.
Širvintų r.
Druskininkai
Kazlų Rūda
Kėdainių r.
Pasvalio r.
Plungės r.
Panevėžio m.

Neringa
Šilutės r.
Šalčininkų r.
Joniškio r.
Zarasų r.
Akmenės r.
Jonavos r.
Palangos m.
Birštonas
Ignalinos r.
Klaipėdos m.
Klaipėdos r.

Šiaulių r.
Vilniaus r.
Biržų r.
Kauno r.
Kretingos r.
Utenos r.
Varėnos r.
Vilniaus m.
Visaginas
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Pakruojo r.
Šilalės r.
Rokiškio r.
Telšių r.
Ukmergės r.
Kauno m.
Prienų r.
Kalvarijos
Mažeikių r.
Alytaus m.
Tauragės r.

Rietavas
Švenčionių r.
Jurbarko r.
Elektrėnai
Trakų r.
Kaišiadorių r.
Anykščių r.
Raseinių r.
Vilkaviškio r.
Kupiškio r.
Skuodo r.
Marijampolė

2.10.13. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal rūkymo įpročių rodiklį, kuris
atspindi ar jaunimas yra rūko ir kiek daug rūko. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai rūko
mažiausiai, o ketvirtos – daugiausiai.
2.10.14. lentelė. Naudojimosi internetu per pastarąjį mėnesį dažnumas: savivaldybių grupės
pagal vidurkius (N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Dažnai
Labiau
Nei retai, nei Labiau retai, Retai
dažnai,
nei dažnai
nei dažnai
retai
Vidurkių 1,15-1,3
1,32-1,4
1,41-1,47
1,51-1,56
1,58-1,73
ribos
1
Kauno m.
Mažeikių r.
Panevėžio r.
Kazlų Rūda
Jonavos r.
2
Kretingos r.
Raseinių r.
Širvintų r.
Pagėgiai
Šiaulių r.
3
Neringa
Šiaulių m.
Elektrėnai
Anykščių r.
Ukmergės r.
4
Kauno r.
Klaipėdos r.
Klaipėdos m.
Kalvarijos
Zarasų r.
5
Radviliškio r.
Šilutės r.
Rietavas
Kupiškio r.
Varėnos r.
6
Molėtų r.
Pasvalio r.
Šilalės r.
Šalčininkų r.
Švenčionių r.
7
Panevėžio m.
Marijampolė
Pakruojo r.
Biržų r.
Lazdijų r.
8
Tauragės r.
Utenos r.
Kaišiadorių r.
Telšių r.
Vilniaus m.
9
Kėdainių r.
Plungės r.
Šakių r.
Ignalinos r.
10
Birštonas
Prienų r.
Alytaus r.
Jurbarko r.
11
Rokiškio r.
Kelmės r.
12
Druskininkai
Palangos m.
13
Joniškio r.
Trakų r.
14
Alytaus m.
Vilkaviškio r.
15
Skuodo r.
Vilniaus r.
16
Akmenės r.
17
Visaginas
2.10.14. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal naudojimosi internetu per
pastarąjį mėnesį dažnumo rodiklį. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai internetu naudojasi
dažniausiai, o penktos – rečiausiai.

432

2.10.15. lentelė. Vidutiniškai per dieną internete praleidžiamas laikas: savivaldybių grupės
pagal vidurkius (N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
Nr.
Trumpai
Labiau
trumpai, Labiau ilgai, nei Ilgai
nei ilgai
trumpai
Vidurkių 1,82-2,08
2,09-2,18
2,19-2,33
2,38-2,63
ribos
1
Lazdijų r.
Jonavos r.
Kupiškio r.
Tauragės r.
2
Kelmės r.
Šiaulių m.
Šiaulių r.
Kauno m.
3
Zarasų r.
Švenčionių r.
Klaipėdos m.
Joniškio r.
4
Pasvalio r.
Kalvarijos
Klaipėdos r.
Panevėžio m.
5
Ukmergės r.
Alytaus r.
Varėnos r.
Plungės r.
6
Vilniaus m.
Skuodo r.
Vilkaviškio r.
Birštonas
7
Visaginas
Rokiškio r.
Kretingos r.
Kauno r.
8
Jurbarko r.
Šalčininkų r.
Trakų r.
9
Anykščių r.
Ignalinos r.
Širvintų r.
10
Pakruojo r.
Pagėgiai
Radviliškio r.
11
Palangos m.
Elektrėnai
Alytaus m.
12
Telšių r.
Panevėžio r.
Vilniaus r.
13
Rietavas
Kaišiadorių r.
Kazlų Rūda
14
Biržų r.
Kėdainių r.
Molėtų r.
15
Raseinių r.
Druskininkai
16
Šakių r.
17
Šilalės r.
18
Prienų r.
19
Marijampolė
20
Šilutės r.
21
Utenos r.
22
Mažeikių r.
23
Neringa
24
Akmenės r.
2.10.15. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal vidutiniškai per dainą internete
praleidžiamą laiko rodiklį. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai per dieną praleidžia mažiausiai,
o ketvirtos – daugiausiai laiko.
Nuo 2.10.16. iki 2.10.18. lentelėse pateikiami savivaldybių lyginimai pagal lošimo
būdų dažnumą.
Savivaldybių grupių sudaryti neįmanoma, pagal lošimą kazino rulete, bingo ir lošimo
automatais, nes per mažai tiriamųjų atsakinėjo į šiuos klausimus (per mažai atvejų statistinei
analizei).
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2.10.16. lentelė. Dalyvavimo lažybose per pastaruosius 6 mėnesius dažnumas: savivaldybių
grupės pagal vidurkius (N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
4 grupė
4 grupė
Nr.
Dalyvauja
Labiau dalyvauja, Labiau
Nedalyvauja
nei nedalyvauja
nedalyvauja,
nei
dalyvauja
Vidurkių 3,56-3,64
3,64-3,7
3,71-3,77
3,79-3,9
ribos
1
Vilniaus m.
Molėtų r.
Jurbarko r.
Ukmergės r.
2
Tauragės r.
Trakų r.
Kaišiadorių r.
Lazdijų r.
3
Alytaus m.
Mažeikių r.
Kelmės r.
Švenčionių r.
4
Telšių r.
Kretingos r.
Kėdainių r.
Kalvarijos
5
Utenos r.
Rokiškio r.
Zarasų r.
Ignalinos r.
6
Rietavas
Marijampolė
Šiaulių m.
Neringa
7
Vilniaus r.
Visaginas
Plungės r.
Šalčininkų r.
8
Kazlų Rūda
Druskininkai
Alytaus r.
9
Kauno m.
Vilkaviškio r.
Šakių r.
10
Kupiškio r.
Panevėžio m.
Šiaulių r.
11
Skuodo r.
Biržų r.
Radviliškio r.
12
Prienų r.
Raseinių r.
Palangos m.
13
Joniškio r.
Pagėgiai
Šilutės r.
14
Pakruojo r.
Anykščių r.
Elektrėnai
15
Širvintų r.
Šilalės r.
16
Panevėžio r.
17
Klaipėdos m.
18
Pasvalio r.
19
Kauno r.
20
Akmenės r.
21
Jonavos r.
22
Klaipėdos r.
23
Varėnos r.
24
Birštonas
2.10.16. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal dalyvavimo lažybose per
paskutinius 6 mėnesius dažnumą. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai per pastaruosius 6
mėnesius dalyvavo lažybose dažniausiai, o ketvirtos – rečiausiai.
2.10.17. lentelė. Dalyvavimo televizijos, radijo ir spaudos skelbiamuose konkursuose per
pastaruosius 6 mėnesius dažnumas: savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=23805)
Grupės Nr.
1 grupė
2 grupė
3 grupė
Dalyvauja
Nei
dalyvauja,
nei Nedalyvauja
nedalyvauja
Vidurkių
3,46-3,59
3,6-3,72
3,76-3,82
ribos
1
Vilniaus m.
Pagėgiai
Vilniaus r.
2
Kupiškio r.
Trakų r.
Pasvalio r.
3
Prienų r.
Mažeikių r.
Kauno r.
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Širvintų r.
Rokiškio r.
Plungės r.
Tauragės r.
Molėtų r.
Rietavas
Visaginas
Druskininkai
Raseinių r.
Vilkaviškio r.
Alytaus r.
Šilutės r.
Telšių r.
Utenos r.
Kazlų Rūda

Jurbarko r.
Akmenės r.
Marijampolė
Šakių r.
Alytaus m.
Elektrėnai
Panevėžio m.
Jonavos r.
Birštonas
Klaipėdos m.
Kaišiadorių r.
Klaipėdos r.
Biržų r.
Lazdijų r.
Anykščių r.
Varėnos r.
Joniškio r.
Kelmės r.
Šiaulių r.
Kauno m.
Šilalės r.
Kėdainių r.
Panevėžio r.
Skuodo r.
Radviliškio r.
Pakruojo r.
Kretingos r.
Ignalinos r.
Zarasų r.
Kalvarijos
Ukmergės r.
Neringa
Šiaulių m.
Šalčininkų r.

Švenčionių r.
Palangos m.

2.10.17. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal dalyvavimo televizijos, radijo
ir spaudos skelbiamuose konkursuose per paskutinius 6 mėnesius dažnumą. Pirmos grupės
savivaldybių jaunuoliai per pastaruosius 6 mėnesius dalyvavo televizijos, radijo ir spaudos
skelbiamuose konkursuose dažniausiai, o trečios – rečiausiai.
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2.10.18. lentelė. Lošimo loterijose per pastaruosius 6 mėnesius
grupės pagal vidurkius (N=23805)
Grupės Nr.
1 grupė
2 grupė
Dalyvauja
Nei
dalyvauja,
nei
nedalyvauja
Vidurkių
2,94-3,23
3,24-3,34
ribos
1
Vilniaus m.
Kazlų Rūda
2
Kupiškio r.
Kretingos r.
3
Tauragės r.
Joniškio r.
4
Druskininkai
Panevėžio m.
5
Akmenės r.
Pagėgiai
6
Molėtų r.
Visaginas
7
Širvintų r.
Marijampolė
8
Raseinių r.
Vilniaus r.
9
Elektrėnai
Prienų r.
10
Rokiškio r.
Šilalės r.
11
Vilkaviškio r.
Biržų r.
12
Radviliškio r.
Jonavos r.
13
Rietavas
Šilutės r.
14
Kaišiadorių r.
Ignalinos r.
15
Plungės r.
Šakių r.
16
Klaipėdos r.
Zarasų r.
17
Utenos r.
Trakų r.
18
Pakruojo r.
Mažeikių r.
19
Alytaus r.
Šiaulių r.
20
Lazdijų r.
21
Anykščių r.
22
Kėdainių r.
23
Birštonas
24
Kalvarijos
25
Varėnos r.
26
Telšių r.
27
Pasvalio r.
28
Ukmergės r.
29
Šalčininkų r.

dažnumas: savivaldybių
3 grupė
Nedalyvauja
3,36-3,61
Panevėžio r.
Neringa
Kauno r.
Alytaus m.
Jurbarko r.
Skuodo r.
Kauno m.
Klaipėdos m.
Kelmės r.
Šiaulių m.
Palangos m.
Švenčionių r.

2.10.18. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal lošimo loterijose per
paskutinius 6 mėnesius dažnumą. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai per pastaruosius 6
mėnesius lošė loterijose dažniausiai, o trečios – rečiausiai.

436

2.10.19. lentelė. Migdomųjų vaistų vartojimo per
savivaldybių grupės pagal vidurkius (N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
Nr.
Nevartoja
Labiau
vartoja,
nei nevartoja
Vidurkių
ribos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1,11-1,19

1,2-1,25

Šalčininkų r.
Alytaus r.
Birštonas
Kalvarijos
Šiaulių r.
Šilalės r.

Molėtų r.
Kauno r.
Klaipėdos r.
Rokiškio r.
Zarasų r.
Marijampolė
Lazdijų r.
Trakų r.
Ignalinos r.
Kazlų Rūda
Vilniaus r.
Joniškio r.
Biržų r.
Panevėžio m.
Šakių r.
Elektrėnai
Klaipėdos m.
Alytaus m.
Tauragės r.
Jonavos r.
Kauno m.
Druskininkai

pastaruosius 6 mėnesius dažnumas:
3 grupė
Labiau
nevartoja,
vartoja
1,27-1,3
Kretingos r.
Anykščių r.
Vilkaviškio r.
Utenos r.
Telšių r.
Pasvalio r.
Kėdainių r.
Pagėgiai
Panevėžio r.
Palangos m.
Kaišiadorių r.
Radviliškio r.
Pakruojo r.
Rietavas
Prienų r.
Jurbarko r.
Neringa
Širvintų r.

4 grupė
Vartoja
nei
1,31-1,43
Varėnos r.
Visaginas
Švenčionių r.
Kelmės r.
Kupiškio r.
Mažeikių r.
Raseinių r.
Plungės r.
Skuodo r.
Šiaulių m.
Akmenės r.
Vilniaus m.
Ukmergės r.
Šilutės r.

2.10.19. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal migdomųjų vaistų per
paskutinius 6 mėnesius vartojimo dažnumą. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai per
pastaruosius 6 mėnesius migdomuosius vaistus vartojo rečiausiai, o ketvirtos – dažniausiai.

2.11. Mityba ir poilsis
Šiame poskyryje pateikiami mitybos ir poilsio rodiklių lyginimai pagal savivaldybes.
Svorio mažinimo rodikliams klasterinė analizė nedavė jokių rezultatų, todėl pagal
šiuos rodiklius savivaldybių suskirstyti į grupes negalima.
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2.11.1. lentelė. Savivaldybių pasiskirstymas pagal gerų / teisingų / sveikų valgymo įpročių
rodiklį (N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
Nr.
Nesveiki
Labiau nesveiki, Labiau
sveiki, Sveiki
nei sveiki
nei nesveiki
Vidurkių 16,3-16,6
16,7-16,9
17-17,1
17,15-18,4
ribos
1
Visaginas
Pagėgiai
Kauno m.
Panevėžio r.
2
Akmenės r.
Zarasų r.
Klaipėdos m.
Šalčininkų r.
3
Radviliškio r.
Varėnos r.
Palangos m.
Elektrėnai
4
Alytaus m.
Kelmės r.
Biržų r.
Alytaus r.
5
Rokiškio r.
Telšių r.
Širvintų r.
Ukmergės r.
6
Kėdainių r.
Anykščių r.
Birštonas
7
Kaišiadorių r.
Panevėžio m.
Tauragės r.
8
Vilkaviškio r.
Molėtų r.
Pakruojo r.
9
Marijampolė
Klaipėdos r.
10
Skuodo r.
Vilniaus m.
11
Trakų r.
Druskininkai
12
Lazdijų r.
Šiaulių r.
13
Utenos r.
Kalvarijos
14
Švenčionių r.
Plungės r.
15
Jurbarko r.
Šilalės r.
16
Rietavas
17
Mažeikių r.
18
Joniškio r.
19
Jonavos r.
20
Kauno r.
21
Prienų r.
22
Kupiškio r.
23
Ignalinos r.
24
Kretingos r.
25
Šakių r.
26
Kazlų Rūda
27
Šilutės r.
28
Neringa
29
Šiaulių m.
30
Pasvalio r.
31
Raseinių r.
32
Vilniaus r.
2.11.1. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal gerų / teisingų / sveikų valgymo
įpročių rodiklį. Pirmos grupės savivaldybių jaunuolių valgymo įpročiai yra blogiausi, o ketvirtos
– geriausi.
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2.11.2. lentelė. Vidutinės miego trukmės per parą pastarąjį
grupės pagal vidurkius (N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
Nr.
Trumpa
Labiau
Nei trumpa, nei
trumpa,
nei ilga
ilga
Vidurkių 3,17
3,27-3,43
3,45-3,57
ribos
1
Kauno m.
Utenos r.
Varėnos r.
2
Šiaulių m.
Kretingos r.
Šakių r.
3
Skuodo r.
Raseinių r.
4
Mažeikių r.
Elektrėnai
5
Kauno r.
Palangos m.
6
Neringa
Klaipėdos r.
7
Anykščių r.
Biržų r.
8
Visaginas
Prienų r.
9
Kėdainių r.
Ukmergės r.
10
Alytaus m.
Rietavas
11
Šalčininkų r.
Vilkaviškio r.
12
Ignalinos r.
Pagėgiai
13
Zarasų r.
14
Pasvalio r.
15
Švenčionių r.
16
Trakų r.
17
Telšių r.
18
Plungės r.
19
Pakruojo r.
20
Joniškio r.
21
Širvintų r.
22
Marijampolė
23
Kelmės r.
24
Šilalės r.
25
Šilutės r.
26
Jurbarko r.

mėnesį rodiklis: savivaldybių
4 grupė
5 grupė
Labiau ilga, Ilga
nei trumpa
3,59-3,67

3,69-3,82

Panevėžio m.
Tauragės r.
Rokiškio r.
Kupiškio r.
Birštonas
Alytaus r.
Akmenės r.
Molėtų r.
Vilniaus m.
Panevėžio r.
Jonavos r.
Druskininkai
Kazlų Rūda
Kaišiadorių r.
Šiaulių r.

Kalvarijos
Klaipėdos m.
Radviliškio r.
Vilniaus r.
Lazdijų r.

2.11.2. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal vidutinės miego trukmės per
parą pastarąjį mėnesį rodiklį. Pirmos grupės savivaldybių jaunuolių vidutinė miego trukmė per
parą pastarąjį mėnesį buvo trumpiausia, o penktos – ilgiausia.
2.11.3. lentelė. Sportavimo savaitės eigoje rodiklis: savivaldybių grupės pagal vidurkius
(N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
Nr.
Retai
Labiau retai, nei Labiau dažnai, nei Dažnai
dažnai
retai
Vidurkių 1,99-2,16
2,21-2,33
2,35-2,54
2,6-2,65
ribos
1
Šalčininkų r.
Ukmergės r.
Pakruojo r.
Mažeikių r.
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Kauno r.
Vilniaus r.
Kauno m.
Ignalinos r.
Klaipėdos m.
Vilniaus m.
Birštonas

Utenos r.
Alytaus m.
Klaipėdos r.
Anykščių r.
Kalvarijos
Varėnos r.
Rietavas
Plungės r.
Biržų r.
Visaginas
Šiaulių r.
Raseinių r.
Jonavos r.
Zarasų r.
Kėdainių r.
Vilkaviškio r.
Šiaulių m.
Neringa
Elektrėnai
Radviliškio r.
Panevėžio m.

Šilalės r.
Panevėžio r.
Tauragės r.
Prienų r.
Druskininkai
Akmenės r.
Kazlų Rūda
Šilutės r.
Molėtų r.
Kupiškio r.
Rokiškio r.
Trakų r.
Širvintų r.
Jurbarko r.
Šakių r.
Marijampolė
Kaišiadorių r.
Telšių r.
Palangos m.
Lazdijų r.
Pasvalio r.
Joniškio r.
Alytaus r.
Švenčionių r.
Skuodo r.

Kelmės r.
Kretingos r.
Pagėgiai

2.11.3. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal sportavimo savaitės eigoje
dažnumo rodiklį. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai savaitės eigoje sportuoja rečiausiai
(mažiausiai kartų), o ketvirtos – dažniausiai (daugiausia kartų per savaitę).
2.11.4. lentelė. Vidutinė vieno karto sportavimo trukmė: savivaldybių grupės pagal vidurkius
(N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
Nr.
Trumpa
Labiau trumpa, Labiau ilga, nei Ilga
nei ilga
trumpa
Vidurkių 3,07-3,34
3,54-3,8
3,8-4
4,1-4,5
ribos
1
Kelmės r.
Mažeikių r.
Kauno m.
Alytaus m.
2
Telšių r.
Molėtų r.
Kazlų Rūda
Šiaulių r.
3
Lazdijų r.
Joniškio r.
Šilalės r.
Varėnos r.
4
Skuodo r.
Širvintų r.
Druskininkai
Vilniaus m.
5
Pagėgiai
Rietavas
Kėdainių r.
Šalčininkų r.
6
Jonavos r.
Anykščių r.
Birštonas
7
Panevėžio r.
Neringa
Vilniaus r.
8
Pasvalio r.
Visaginas
Kauno r.
9
Švenčionių r.
Ukmergės r.
10
Palangos m.
Elektrėnai
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Kupiškio r.
Vilkaviškio r.
Kretingos r.
Zarasų r.
Šakių r.
Rokiškio r.
Kaišiadorių r.
Prienų r.
Akmenės r.
Šiaulių m.
Klaipėdos r.
Alytaus r.
Pakruojo r.
Jurbarko r.
Kalvarijos
Biržų r.

Šilutės r.
Ignalinos r.
Utenos r.
Raseinių r.
Radviliškio r.
Panevėžio m.
Trakų r.
Klaipėdos m.
Plungės r.
Tauragės r.
Marijampolė

2.11.4. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal tai, kiek laiko vienu kartu
sportuoja. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai vienu kartu sportuoja trumpiausiai, o ketvirtos –
ilgiausiai.
2.12. Psichologinė ir fizinė savijauta
Šiame poskyryje pateikiami psichologinės ir fizinės savijautos rodiklių lyginimai
pagal savivaldybes.
2.12.1. lentelė. Savivaldybių pasiskirstymas pagal psichinės savijautos rodiklį (N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
Nr.
Bloga
Labiau bloga, nei Labiau gera, nei Gera
gera
bloga
Vidurkių 16,51-17,57
17,61-17,9
17,98-18,67
18,7-20
ribos
1
Telšių r.
Molėtų r.
Utenos r.
Šilalės r.
2
Kelmės r.
Vilkaviškio r.
Kupiškio r.
Anykščių r.
3
Šiaulių m.
Tauragės r.
Rokiškio r.
Varėnos r.
4
Skuodo r.
Rietavas
Raseinių r.
Ignalinos r.
5
Šilutės r.
Kauno m.
Šakių r.
Radviliškio r.
6
Lazdijų r.
Joniškio r.
Klaipėdos m.
Pagėgiai
7
Akmenės r.
Trakų r.
Marijampolė
Birštonas
8
Kaišiadorių r.
Kalvarijos
Šiaulių r.
9
Jonavos r.
Alytaus r.
Švenčionių r.
10
Klaipėdos r.
Alytaus m.
11
Panevėžio r.
Vilniaus m.
12
Biržų r.
Neringa
13
Panevėžio m.
Kauno r.
14
Prienų r.
Palangos m.
15
Visaginas
Šalčininkų r.
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Širvintų r.
Kėdainių r.
Elektrėnai
Ukmergės r.
Kazlų Rūda
Mažeikių r.
Kretingos r.
Pasvalio r.
Jurbarko r.
Druskininkai
Zarasų r.
Pakruojo r.
Plungės r.
Vilniaus r.

2.12.1. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal psichinės savijautos rodiklį.
Pirmos grupės savivaldybių jaunuolių psichinė savijauta blogiausia, o ketvirtos – geriausia.
2.12.2. lentelė. Savivaldybių pasiskirstymas pagal fizinės savijautos rodiklį (N=23805)
1 grupė
2 grupė
Grupės
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Bloga
Labiau bloga, Nei gera, nei Labiau gera, Gera
nei gera
bloga
nei bloga
Vidurkių 16,93-17,16 17,44-18,11
18,13-18,65
18,7-19,4
19,66-20,02
ribos
1
Kelmės r.
Skuodo r.
Kupiškio r.
Neringa
Birštonas
2
Šilutės r.
Šiaulių m.
Klaipėdos m.
Radviliškio r.
Šalčininkų r.
3
Telšių r.
Akmenės r.
Jonavos r.
Ignalinos r.
Vilniaus m.
4
Lazdijų r.
Klaipėdos r.
Visaginas
Kauno r.
5
Utenos r.
Prienų r.
Anykščių r.
6
Vilkaviškio r.
Panevėžio m.
Pasvalio r.
7
Joniškio r.
Marijampolė
Alytaus m.
8
Tauragės r.
Kretingos r.
Vilniaus r.
9
Raseinių r.
Druskininkai
Šiaulių r.
10
Trakų r.
Kalvarijos
Palangos m.
11
Molėtų r.
Pagėgiai
Švenčionių r.
12
Rietavas
Panevėžio r.
13
Rokiškio r.
Ukmergės r.
14
Kauno m.
Šilalės r.
15
Šakių r.
Varėnos r.
16
Kaišiadorių r.
Kazlų Rūda
17
Širvintų r.
Elektrėnai
18
Alytaus r.
Mažeikių r.
19
Pakruojo r.
20
Kėdainių r.
21
Biržų r.
22
Plungės r.
23
Zarasų r.
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24

Jurbarko r.

2.12.2. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal fizinės savijautos rodiklį.
Pirmos grupės savivaldybių jaunuolių fizinė savijauta blogiausia, o penktos – geriausia.
2.12.3. lentelė. Sveikatos būklės subjektyvaus vertinimo rodiklis: savivaldybių
vidurkius (N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
Nr.
Sveikatos
Labiau
Nei
būdingi, Labiau
sutikimai
nebūdingi, nei nei nebūdingi
būdingi, nei
nebūdingi
būdingi
nebūdinga
Vidurkių 2,7-2,75
2,82-2,94
2,96-3,03
3,04-3,1
ribos
1
Telšių r.
Šiaulių m.
Panevėžio m.
Ukmergės r.
2
Šilutės r.
Skuodo r.
Raseinių r.
Vilniaus r.
3
Kelmės r.
Kretingos r.
Neringa
4
Vilkaviškio r.
Kaišiadorių r.
Klaipėdos m.
5
Lazdijų r.
Panevėžio r.
Širvintų r.
6
Rietavas
Joniškio r.
Palangos m.
7
Kauno m.
Alytaus r.
Birštonas
8
Molėtų r.
Kupiškio r.
9
Akmenės r.
Kalvarijos
10
Tauragės r.
Kėdainių r.
11
Utenos r.
Klaipėdos r.
12
Marijampolė
Druskininkai
13
Trakų r.
Rokiškio r.
14
Mažeikių r.
Šakių r.
15
Prienų r.
Pakruojo r.
16
Vilniaus m.
Plungės r.
17
Visaginas
18
Švenčionių r.
19
Elektrėnai
20
Jurbarko r.
21
Kazlų Rūda
22
Varėnos r.
23
Biržų r.
24
Pasvalio r.

grupės pagal
5 grupė
Sveikatos
sutrikimai
būdingi
3,13-3,21
Jonavos r.
Alytaus m.
Radviliškio r.
Ignalinos r.
Šilalės r.
Anykščių r.
Zarasų r.
Pagėgiai
Šiaulių r.
Kauno r.
Šalčininkų r.

2.12.3. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal subjektyvaus sveikatos būklės
vertinimo rodiklį. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai savo sveikatą vertina geriausiai, jiems
sveikatos sutrikimai būdingi rečiausiai, o penktos – blogiausiai, jiems sveikatos sutrikimai
būdingi dažniausiai.
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2.12.4. lentelė. Savivaldybių pasiskirstymas pagal savęs vertinimo rodiklį (N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Žemas
Labiau žemas, Nei žemas, Labiau
Aukštas
nei aukštas
nei aukštas
aukštas,
nei
žemas
Vidurkių 13,81-14,82
15,04-15,52
15,56-15,84
15,88-16,34
16,47-17
ribos
1
Kelmės r.
Klaipėdos r.
Neringa
Šilalės r.
Jonavos r.
2
Rietavas
Alytaus m.
Utenos r.
Pasvalio r.
Kauno r.
3
Marijampolė
Druskininkai
Prienų r.
Mažeikių r.
Pagėgiai
4
Šiaulių m.
Joniškio r.
Radviliškio r. Vilniaus r.
Rokiškio r.
5
Kėdainių r.
Vilkaviškio r.
Trakų r.
Kupiškio r.
Šalčininkų r.
6
Jurbarko r.
Ignalinos r.
Varėnos r.
7
Telšių r.
Šiaulių r.
Birštonas
8
Visaginas
Molėtų r.
Kaišiadorių r.
9
Švenčionių r.
Raseinių r.
Kalvarijos
10
Alytaus r.
Šakių r.
Zarasų r.
11
Kazlų Rūda
Palangos m.
Anykščių r.
12
Kretingos r.
Akmenės r.
Vilniaus m.
13
Kauno m.
Pakruojo r.
Panevėžio r.
14
Šilutės r.
Širvintų r.
15
Elektrėnai
Plungės r.
16
Panevėžio m.
Klaipėdos m.
17
Lazdijų r.
Biržų r.
18
Tauragės r.
19
Skuodo r.
20
Ukmergės r.
2.12.4. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal savęs vertinimo rodiklį. Pirmos
grupės savivaldybių jaunuoliai savęs vertinimas yra žemiausias, o penktos – aukščiausias.
2.12.5. lentelė. Savivaldybių pasiskirstymas pagal
(N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
Nr.
Žemas
Labiau žemas, nei
aukštas
Vidurkių 13,98-16,08
16,23-16,8
ribos
1
Skuodo r.
Pasvalio r.
2
Telšių r.
Joniškio r.
3
Šilutės r.
Klaipėdos m.
4
Kauno r.
Varėnos r.
5
Rietavas
Radviliškio r.
6
Šiaulių m.
Lazdijų r.
7
Rokiškio r.
Kupiškio r.
8
Kelmės r.
Zarasų r.
9
Jonavos r.
Kaišiadorių r.

šeimos socialinio palaikymo rodiklį
3 grupė
4 grupė
Labiau aukštas, nei Aukštas
žemas
16,84-17,34
17,55-17,98
Marijampolė
Kretingos r.
Šiaulių r.
Pakruojo r.
Šilalės r.
Tauragės r.
Šakių r.
Utenos r.
Vilniaus m.

Plungės r.
Širvintų r.
Švenčionių r.
Vilniaus r.
Alytaus m.
Neringa
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Pagėgiai
Kauno m.

Birštonas
Anykščių r.
Vilkaviškio r.
Kėdainių r.
Šalčininkų r.
Raseinių r.
Klaipėdos r.
Elektrėnai
Trakų r.
Kazlų Rūda
Biržų r.
Panevėžio m.
Jurbarko r.
Visaginas
Ignalinos r.
Palangos m.

Akmenės r.
Prienų r.
Molėtų r.
Mažeikių r.
Ukmergės r.
Alytaus r.
Kalvarijos
Panevėžio r.
Druskininkai

2.12.4. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal šeimos socialinio palaikymo
rodiklį. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai sulaukia žemiausio šeimos palaikymo, o ketvirtos
– aukščiausio.

2.13. Lytinė elgsena ir šeimos planavimas
Šiame poskyryje pateikiami lytinės elgsenos ir šeimos planavimo rodiklių lyginimai
pagal savivaldybes.
2.13.1. lentelė. Pirmų lytinių santykių amžiaus rodiklis: savivaldybių grupės pagal vidurkius
(N=23805)
Grupės
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Nr.
Anksti
Labiau anksti, Nei anksti, nei Labiau vėlai, Vėlai
nei vėlai
vėlai
nei anksti
Vidurkių 16,31-16,78
16,87-17,1
17,16-17,41
17,44-17,64
17,71-17,96
ribos
1
Kelmės r.
Radviliškio r.
Kretingos r.
Šiaulių r.
Rietavas
2
Telšių r.
Vilniaus r.
Kaišiadorių r. Panevėžio r.
Lazdijų r.
3
Šiaulių m.
Anykščių r.
Biržų r.
Neringa
Kalvarijos
4
Pagėgiai
Jurbarko r.
Plungės r.
Švenčionių r.
Klaipėdos r.
5
Skuodo r.
Kupiškio r.
Tauragės r.
Druskininkai
Pasvalio r.
6
Vilniaus m.
Akmenės r.
Joniškio r.
Jonavos r.
Ignalinos r.
7
Rokiškio r.
Pakruojo r.
Raseinių r.
Panevėžio m.
Šakių r.
8
Klaipėdos m. Alytaus r.
Birštonas
Molėtų r.
Kauno m.
9
Varėnos r.
Šalčininkų r.
Marijampolė
Kėdainių r.
10
Visaginas
Trakų r.
Šilalės r.
11
Palangos m. Prienų r.
Utenos r.
12
Šilutės r.
Mažeikių r.
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13
14
15
16
17
18
19

Vilkaviškio r.

Širvintų r.
Alytaus m.
Kazlų Rūda
Elektrėnai
Kauno r.
Ukmergės r.
Zarasų r.

2.13.1. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal pirmų lytinių santykių amžiaus
rodiklį. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai pirmus lytinius santykius pradėjo jaunesniame
amžiuje, o penktos – vyresniame, lyginant su kitomis savivaldybėmis.
2.13.2. lentelė. Kontraceptinių priemonių naudojimo dažnumo rodiklis: savivaldybių grupės
pagal vidurkius (N=23805)
Grupės Nr. 1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė
Būdinga
Labiau
Nei būdinga, Labiau
Nebūdinga
būdinga, nei nei nebūdinga nebūdinga,
nebūdinga
nei būdinga
Vidurkių
2,03-2,27
2,36-2,42
2,5-2,68
2,71-2,92
2,92-3,27
ribos
1
Rokiškio r.
Kėdainių r.
Radviliškio r.
Plungės r.
Jurbarko r.
2
Birštonas
Kauno r.
Klaipėdos m.
Tauragės r.
Druskininkai
3
Palangos m. Lazdijų r.
Šiaulių r.
Kazlų Rūda
Vilniaus m.
4
Alytaus m.
Kalvarijos
Vilniaus r.
Panevėžio m.
Telšių r.
5
Kauno m.
Varėnos r.
Raseinių r.
Marijampolė
Kupiškio r.
6
Pakruojo r.
Šiaulių m.
Trakų r.
7
Anykščių r.
Mažeikių r.
8
Ukmergės r.
Joniškio r.
9
Jonavos r.
Rietavas
10
Švenčionių r.
Neringa
11
Panevėžio r.
Akmenės r.
12
Alytaus r.
Šilutės r.
13
Utenos r.
Klaipėdos r.
14
Zarasų r.
Visaginas
15
Pagėgiai
Prienų r.
16
Šakių r.
Ignalinos r.
17
Šilalės r.
18
Kaišiadorių r.
19
Biržų r.
20
Molėtų r.
21
Kretingos r.
22
Elektrėnai
23
Kelmės r.
24
Vilkaviškio r.
25
Pasvalio r.
26
Šalčininkų r.
27
Širvintų r.
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28

Skuodo r.

2.13.2. lentelėje pateiktos savivaldybių grupės pagal kontraceptinių priemonių
naudojimo dažnumo rodiklį. Pirmos grupės savivaldybių jaunuoliai lytinių santykių metu
kontraceptines priemones naudoja dažniausiai, o penktos – rečiausiai.
Kontraceptinių naudojimo priežasčių, lytinių partnerių skaičiaus, nuostatų santuokos
atžvilgiu rodikliams, savivaldybių grupių sudaryti neįmanoma, nes jiems matuoti buvo
naudojamos nominalinės skalės.
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IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
MOKYKLA
1. Vos 4,4 proc. mokinių sunkiai sekasi kontroliuoti įvykius mokykloje ir jų gebėjimai įveikti
problemas yra žemi. Sunkiausiai kontroliuoti įvykius ir spręsti problemas mokykloje
sekasi Kauno rajono ir Visagino savivaldybių mokiniams.
2. Daugumai mokinių mokykloje mokytis yra saugu. Tačiau 3,4 proc. mokinių mokykloje
patiria didelę rizika, o 1 proc. – mokykloje yra pavojinga, nes jie per paskutines 30 dienų
patyrė daug saugumą mažinančių įvykių, pavyzdžiui, iš jų mokykloje tyčiojosi mokiniai
ir/ar mokytojai. Vaikinai mokykloje dažniau patiria saugumą mažinančius įvykius nei
merginos, kaimo vietoje gyvenantys mokiniai dažniau nei mieste gyvenantys. Mažiausiai
mokykloje saugūs jaučiasi Šilalės, Jurbarko, Raseinių, Akmenės ir Druskininkų rajonų
savivaldybių mokiniai.
3. 13,3 proc. mokinių yra rizikoje lankomumo problemai susiformuoti, o 1,4 proc. mokinių
turi rimtų lankomumo problemų ir yra rizikoje iškristi iš mokyklos. Lankomumo problemų
dažniau turi vyresni (17-19 metų) mokiniai ir dažniau vaikinai nei merginos. Daugiausia
lankomumo problemų turi Kalvarijos ir Zarasų savivaldybių mokiniai.
4. Nepatenkinamai besimokančių (vidurkis žemiau 5) mokinių yra 1,2 proc., jie taip pat yra
rizikoje iškristi iš mokyklos. Vaikinių pažangumas yra žemesnis nei merginų, kaimo
mokinių pažangumas žemesnis nei miesto. Žemiausi mokinių pažangumo vidurkiai yra
Klaipėdos, Kauno, Panevėžio miestų ir Kupiškio, Šakių, Plungės, Švenčionių rajonų
savivaldybėse.
5. 15,9 proc. mokinių turi sunkumų nuvykti į mokyklą, kaimo mokiniai dažniau turi sunkumų
nuvykti į mokyklą nei miesto. Mažeikių, Raseinių, Prienų, Širvintų rajonų ir Kauno miesto
mokiniai sunkumų nuvykti į mokyklą turi dažniausiai.
6. Dažniausiai ne pamokų metu mokiniai gali naudotis mokyklų stadionais (62,7 proc.),
tačiau žymiai rečiau ne pamokų metu mokiniai gali naudotis mokyklų kabinetais (40,9
proc.), sporto (38 proc.) ir aktų (19,9 proc.) salėmis. Vaikinai dažniau nei merginos, taip
pat kaimo mokiniai dažniau nei miesto nurodo, kad jie gali naudotis stadionais ir sporto
salėmis, o merginos dažniau nei vaikinai ir miesto mokiniai dažniau nei kaimo nurodo, kad
ne pamokų metų gali naudotis kabinetais ir aktų salėmis.
7. Būsima specialybe / profesija labai mažai domisi ir nesąmoningai ją renkasi 8 proc.
mokinių, 54 proc. mokinių būsima profesija domisi vidutiniškai. Vyresni mokiniai (17-19
metų) daugiau domisi būsima specialybe / profesija, nei jaunesni (14-18 metų), vyresniųjų
grupėje yra tik 5,3 proc. mažai ir net 42,9 proc. stipriai besidominčiųjų. Vaikinai daugiau
domisi būsima specialybe / profesija ir sąmoningiau ją renkasi nei merginos. Vilniaus ir
Klaipėdos miestų savivaldybių mokiniai būsima specialybe / profesija domisi mažiausiai.
8. Ketvirtadalis mokinių (22,2 proc.) mokinių savivaldoje yra labai aktyvūs ir ketvirtadalis
(19,5 proc.) – pasyvūs, t.y., neturi savivaldoje pareigų, neorganizuoja veiklos, labai retai
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dalyvauja renginiuose ar rinkimuose. Jaunesni mokiniai (14-17 metų) mokinių savivaldoje
yra aktyvesni, nei vyresni (17-19 metų) ir merginos yra aktyvesnės nei vaikinai. Pasyviausi
mokinių savivaldos veiklose yra Vilniaus miesto ir rajono, o aktyviausi – Šakių, Kėdainių
ir Kelmės rajonų savivaldybių mokiniai.
9. Tyrimo rezultatai rodo, kad su amžiumi mažėja dalyvavimas savivaldos veiklose: vyresni
mokiniai dalyvauja mažiau nei jaunesni, studentai dalyvauja mažiau nei mokiniai. Jei
dalyvavimas savivaldoje su amžiumi mažėja, vadinasi, jaunesniame amžiuje dalyvavę
savivaldos veiklose jaunuoliai vyresniame amžiuje nustoja dalyvauti, tai gali būti susiję su
dviem priežastimis, pirma, su dalyvavimo patirtimi, antra, su didėjančiu užimtumu.
Mokinių ir studentų savivaldos turi dvi paskirtis arba tikslus, pirma, įtraukti mokinius ar
studentus į juos liečiančių sprendimų priėmimo procesus, kad priimant sprendimus, būtų
atsižvelgiama, į mokinių ar studentų nuomonę ir interesus, antra, organizuoti mokiniams
ar studentams renginius. Pastarojo tikslo įgyvendinimas yra susijęs su laisvalaikio
veiklomis, galima daryti prielaidą, kad kuo vyresni, tuo mažiau turi laisvo laiko,
pavyzdžiui, mokykloje baigiamųjų klasių mokiniai atsitraukia nuo savivaldos
organizuojamų renginių, nes daugiau laiko skiria mokslams ir pasirengimui
baigiamiesiems egzaminams, o studentai mažiau dalyvauja, nes ne tik studijuoja, bet ir
dirba, be to miestuose, kuriuose yra aukštosios mokyklos, yra platesnė laisvalaikio leidimo
būdų pasiūla, o kaimo dažniau nei miesto mokiniai dalyvauja mokinių savivaldos veiklose,
nes turi mažiau kitų laisvalaikio leidimo galimybių. Todėl čia vienintelė rekomendacija
galėtų būti mažinti vyresnių klasių mokinių skirtą mokymosi krūvį. Tačiau, pirmojo
savivaldų tikslo įgyvendinimas yra susijęs su jaunuolių dalyvavimo sprendimų priėmimo
procesuose patirimi, greičiausiai, motyvacija dalyvauti ir pats dalyvavimas mažėja dėl
neigiamos patirties, t.y., jei priimant sprendimus vis tik nėra atsižvelgiama į mokinių ir
studentų nuomonę. Mokyklos taryboje, aukštosios mokyklos senate, fakulteto taryboje,
studijų programų komitete ir kt. dariniuose yra po vieną mokinių ar studentų atstovą,
vadinasi, dalyvavimas šių darinių veikloje mokiniams ir studentams yra daugiau pareiga,
nei reali galimybė įtakoti sprendimus, jų nuomonė išklausoma, bet kyla abejonė, ar į ją
atsižvelgiama balsuojant. Turi būti siekiama ne apsimestinio ar suvaidinto, o realaus
mokinių ir studentų įtraukimo į sprendimų priėmimo procesus. Reiktų aiškiai atskirti
klausimus, kuriais jų balsas būtų patariamasis, kuriais lygiavertis, o kuriais galbūt ir
lemiamas, kad jie jaustų galintys turėti įtakos.
STUDIJOS
10. Vos 3,2 proc. studentų sunkiai sekasi kontroliuoti įvykius aukštojoje mokykloje ir jų
gebėjimai įveikti problemas yra žemi. Vyrams sunkiau sekasi kontroliuoti įvykius
aukštojoje mokykloje nei moterims, kaimo sunkiau nei miesto. Sunkiausiai kontroliuoti
įvykius ir spręsti problemas aukštojoje mokykloje sekasi Kauno, Visagino, Radviliškio,
Trakų, Birštono, Kretingos, Vilkaviškio, Pasvalio, Mažeikių, Kaišiadorių rajonų ir
Vilniaus miesto savivaldybių studentams.
11. Penktadalis (22,4 proc.) studentų mažai domėjosi ir nesąmoningai rinkosi savo būsimas
studijas ir tik dešimtadalis (10,2 proc.) – jomis domėjosi stipriai ir sąmoningai rinkosi.
Ypač žemas studentų domėjimosi būsimomis studijomis rodiklis buvo Kelmės rajono
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savivaldybėje. Kuo aukštesnis sąmoningumo renkantis studijas rodiklis, tuo labiau
studentai buvo linkę sutikti, kad aukštąją mokyklą rinkosi pagal studijų lengvumą ir pagal
prestižą visuomenėje.
12. Beveik trečdalis (32,2 proc.) studentų dirba. Vyresni studentai dažniau dirba nei jaunesni,
18-23 metų studentų grupėje dirba 24,3 proc., o 24-29 metų – 62,2 proc. studentų.
13. Trečdalis (33,6 proc.) dirbančių studentų nurodė, kad jiems sunkiai sekasi derinti darbo ir
studijų įsipareigojimus, dar 2,6 proc. pripažino, kad šių įsipareigojimų suderinti
nepavyksta. Vyresniems dirbantiems studentams sunkiau sekasi derinti darbo ir studijų
įsipareigojimus nei jaunesniems. Bendrai moterims geriau sekasi derinti darbą ir studijas,
tačiau grupėje, kuri pripažino, kad nepavyksta šių įsipareigojimų suderinti, moterų dalis du
kartus didesnė nei vyrų. Jonavos, Kupiškio rajonų ir Visagino savivaldybių dirbantiems
studentams sunkiausiai sekasi derinti darbo ir studijų įsipareigojimus.
14. Penktadalis (21,9 proc.) dirbančių studentų yra rizikoje rimtoms problemoms dėl darbo ir
studijų įsipareigojimų derinimo susiformuoti, o 3,2 proc. – jau turi žymių problemų, t.y.
jiems trūksta miego, blogėja sveikata, nukenčia tiek studijų, tiek darbo rezultatai. Moterys
dažniau nei vyrai turi žymių problemų dėl darbo ir studijų derinimo. Jonavos, Kupiškio
rajonų, Visagino, Kalvarijos ir Neringos savivaldybių, Birštono, Šiaulių, Kauno,
Klaipėdos, Akmenės, Utenos, Varėnos, Rokiškio, Tauragės rajonų ir Palangos miesto
savivaldybių dirbantys studentai turi daugiausia problemų dėl darbo ir studijų derinimo.
15. Daugiau nei pusė (55,3 proc.) studentų ketina tęsti studijas. Daugiau studentų norėtų
studijas tęsti toje pačioje srityje, kurioje šiuo metu studijuoja, ši tendencija stebima tiek
ketinimuose toliau studijuoti Lietuvoje, tiek užsienyje. Kita stebima tendencija, kad
didesnė dalis norėtų studijas tęsti Lietuvoje, nei užsienyje ir ši tendencija stebima tiek
ketinimuose tęsti studijas toje pačioje, tiek kitoje srityje. Ketinimai tęsti studijas toje
pačioje ir kitoje srityje užsienyje yra susiję, vadinasi, jei studentai ketina studijuoti
užsienyje, tai nesvarbu ar toje pačioje, ar kitoje srityje. Jaunesni studentai (18-23 metų)
dažniau nei vyresni buvo linkę sutikti, kad ketina tęsti studijas toje pačioje srityje
Lietuvoje ir užsienyje. Moterys dažniau nei vyrai buvo linkę sutikti, kad ketina tęsti
studijas kitoje srityje Lietuvoje. Daugiausia ketinančių tęsti studijas Lietuvoje yra Skuodo,
Rokiškio, Jurbarko rajonų ir Palangos miesto savivaldybėse, o ketinančių tęsti studijas
užsienyje daugiausia Visagino, Skuodo, Pakruojo, Kupiškio ir Panevėžio rajonų
savivaldybėse.
16. Net 40 proc. studentų aktyvumas aukštosios mokyklos studentų savivaldos veiklose yra
labai žemas, ir tiktai 9 proc. studentų aktyvumas yra aukštas, t.y., jie studentų savivaldoje
yra labai aktyvūs, turi pareigų, organizuoja veiklas, dažnai dalyvauja renginiuose,
savivaldos rinkimuose ir pan. Jaunesni studentai yra aktyvesni savivaldos veiklose nei
vyresni. Moterys yra aktyvesnės nei vyrai. Studentai iš miesto yra aktyvesni nei iš kaimo.
Žemiausias aktyvumas studentų savivaldoje yra studentų iš Varėnos, Anykščių, Akmenės,
Kaišiadorių, Rokiškio, Birštono rajonų ir Pagėgių savivaldybių, o aktyviausi – iš Kelmės,
Pakruojo, Radviliškio ir Panevėžio rajonų savivaldybių.
17. Lyginant mokinių ir studentų aktyvumą savivaldos veiklose, stebimas aktyvumo
mažėjimas, studentų grupėje yra dvigubai mažesnė aukšto aktyvumo asmenų dalis ir
dvigubai didesnė pasyviųjų arba žemo aktyvumo asmenų dalis. Kuo vyresni jaunuoliai, tuo
450

pasyvesni arba mažiau dalyvauja savivaldos veiklose, ši tendencija stebima ir mokinių, ir
studentų tarpe. Kaimo jaunuolių aktyvumas savivaldoje krenta atvykus studijuoti į miestą,
nes mokyklos savivaldoje aktyvesni yra kaimo, o aukštosios mokyklos savivaldoje
aktyvesni miesto jaunuoliai.
18. Profesinis orientavimas ir konsultavimas turi būti nukreiptas Stebima tendencija, kad
būsima studijų programa pasirenkama pagal studijų lengvumą ir aukštosios mokyklos
prestižą, keitimą. Pirmiausia, turi būti keičiama vertybinė visuomenės ir jaunimo nuostata,
kad nesvarbu, ką aukštojoje mokykloje studijuoti, svarbu – studijuoti. Profesinis
orientavimas ir konsultavimas turi ne tik informuoti, kokiai studijų programai, kokių
valstybinių egzaminų reikia, bet pirmiausia turi padėti jaunuoliams atpažinti jų gabumus,
polinkius. Tyrimo rezultatai rodo, kad pagal įgytą specialybę dirbantys jaunuoliai būsimą
specialybę rinkosi sąmoningiau.
19. Kadangi valstybė finansuoja tiktai pažangiausių studentų studijas, darbo ir studijų
derinimo problema yra itin aktuali. Ir nors dauguma dirbančių studentų nurodo, kad jiems
sekasi suderinti darbą ir studijas, nes, pavyzdžiui, dirba pamainomis, vakarais arba
naktimis, tačiau dėl didelio krūvio, įtampos ir nuovargio, jie patiria įvairių psichinės ir
fizinės sveikatos problemų arba žymiai nukenčia mokymosi rezultatai. Aukštosios mokyklos
galėtų daugiau studijų organizuoti ištęstiniu būdu, t.y. kai per metus būtų galima surinkti
30-40 kreditų, vietoje nusistovėjusių 60, tuomet studijos truktų ilgiau, bet krūvis būtų
mažesnis. Turėtų keistis ir studijuojančiųjų požiūris į studijas, jų lūkesčiai studijų trukmei,
taip pat turėtų keistis aukštųjų mokyklų studijų organizavimo tvarka.
DARBAS
20. Dauguma (84,9 proc.) dirbančių jaunų žmonių yra samdomi darbuotojai; 6,6 proc. –
užsiima individualia veikla su individualios veiklos arba verslo pažymėjimu; 6,9 proc.
nurodė, kad turi savo verslą, tačiau tiktai pusė jų (3,5 proc.) iš savo verslo išgyvena, nes
nėra kitų samdomi. Tik 10,1 proc. jaunų žmonių yra verslūs, t.y., turi savo verslą
(organizacijas) arba verčiasi individualia veikla.
21. Dauguma (70,5 proc.) dirbančiųjų dirba pilną darbo dieną; 14,4 proc. – nepilną darbo
dieną; 9,6 proc. – dirba keliose darbovietėse arba papildomai uždarbiauja; 1,8 proc. – dirba
atsitiktinius darbus; o 2,5 proc. – pripažino, kad dirba neoficialiai, vadinasi, nelegaliai.
22. Dirbančio jaunimo grupėje tik 45 proc. jaunuolių dirba pagal įgytą arba studijuojamą
specialybę, 8,3 proc. neturi jokios specialybės. Kuo vyresni jaunuoliai, tuo dažniau dirba
pagal įgytą specialybę. Kuo jaunesni dirbantys jaunuoliai, tuo dažniau neturi jokios
specialybės. Dažniau moterys nei vyrai dirba pagal įgytą profesiją / specialybę. Dažniau
vyrai nei moterys neturi jokios specialybės. Dažniau miesto nei kaimo jaunimas dirba
pagal įgytą profesiją / specialybę, dažniau kaimo nei miesto jaunimas neturi jokios
specialybės.
23. Dažniausia darbo ne pagal įgytą profesiją / specialybę priežastis (37,2 proc.) yra
negalėjimas rasti darbo pagal įgytą specialybę, antroji pagal dažnumą priežastis (18,1
proc.) yra ta, kad dar studijų metu pradedama dirbti ne pagal studijų sritį (specialybę),
trečioji priežastis (12,2 proc.) – darbas pagal įgytą specialybę būtų mažiau apmokamas, o
ketvirtoji priežastis (6,2 proc.) – darbas pagal įgytą specialybę nėra įdomus. Moterys
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dažniau nei vyrai dar studijų metu pradeda dirbti ne pagal specialybę, taip pat moterys
dažniau neranda darbo pagal specialybę, o vyrai dažniau nei moterys dirba ne pagal
specialybę todėl, kad darbas pagal įgytą specialybę būtų mažiau apmokamas. Dažniau
miesto nei kaimo jaunuoliai dar studijų metu pradeda dirbti ne pagal specialybę.
24. Ketvirtadalis (26,6 proc.) dirbančių tiriamųjų sąmoningai rinkosi būsimą profesiją /
specialybę, domėjosi jai keliamais reikalavimais, įsidarbinimo galimybėmis, konsultavosi
su tėvais ir mokytojais ir pan., o 13,8 proc. dirbančiųjų būsima profesija domėjosi labai
mažai ir nesąmoningai ją rinkosi. Dirbančios moterys daugiau domėjosi būsima specialybe
/ profesija ir sąmoningiau ją rinkosi nei vyrai. Mažiausiai būsima profesija / specialybe
domėjosi Kelmės rajono ir Šiaulių miesto savivaldybių dirbantieji.
25. Lyginant sąmoningumo renkantis būsimą profesiją / specialybę / studijų programą ar
kryptį rodiklius mokinių, studentų ir dirbančiųjų grupėse, nustatyta, kad sąmoningiausi ir
labiausiai besidomintys yra vyresnieji (17-19 metų) mokiniai, nes net 49,2 proc. mokinių
stipriai domisi būsima profesija / specialybe, tačiau stipriai domėjosi būsima profesija /
specialybe 26,6 proc. dirbančiųjų ir tik 10 proc. šiuo metu studijuojančiųjų. Didžiausia
būsima profesija / specialybe / studijomis nesidomėjusiųjų dalis yra studijuojančiųjų
grupėje (22,4 proc.), o mažiausia – vyresniųjų mokinių grupėje (5,3 proc.).
26. Dirbančios moterys daugiau domėjosi būsima specialybe / profesija ir sąmoningiau ją
rinkosi nei vyrai, taip pat moterys dažniau nei vyrai dirba pagal įgytą profesiją /
specialybę. Taip pat moterys dažniau nei vyrai buvo linkę sutikti, kad jų įsidarbinimui
didžiausios įtakos turėjo aukštojoje arba profesinėje mokykloje įgytas išsilavinimas.
27. Moterys dažniau nei vyrai dar studijų metu pradeda dirbti ne pagal specialybę, taip pat
moterys dažniau neranda darbo pagal specialybę. O vyrai dažniau nei moterys dirba ne
pagal specialybę todėl, kad darbas pagal įgytą specialybę būtų mažiau apmokamas.
28. Dirbančiųjų nuomone įsidarbinimui turintys įtakos veiksniai pagal svarbumą išsidėlioja
tokia tvarka: asmeninės pažintys (60,8 proc.), ankstesnė darbo patirtis (56,1 proc.), įgytas
išsilavinimas (52,3 proc.) ir užsienio kalbos mokėjimas (34,3 proc.). Kuo jaunesni
dirbantys jaunuoliai, tuo dažniau buvo linkę sutikti, kad didžiausią įtaką jų įsidarbinimui
darė asmeninės pažintys ir užsienio kalbos mokėjimas. Kad jų įsidarbinimui didžiausią
įtaką turėjo aukštojoje / profesinėje mokykloje įgytos žinios dažniausiai buvo linkę sutikti
24-29, o rečiausiai 19-23 metų amžiaus jaunuoliai. Moterys dažniau nei vyrai buvo linkę
sutikti, kad jų įsidarbinimui didžiausios įtakos turėjo aukštojoje arba profesinėje
mokykloje įgytas išsilavinimas. Vyrai dažniau nei moterys buvo linkę sutikti, kad jų
įsidarbinimui didžiausios įtakos turėjo asmeninės pažintys ir ankstesnė darbo patirtis.
Kaimo dažniau nei miesto jaunuoliai buvo linkę sutikti, kad jų įsidarbinimui didžiausios
įtakos turėjo asmeninės pažintys, o miesto dažniau nei kaimo jaunuoliai buvo linkę sutikti,
kad jų įsidarbinimui didžiausios įtakos turėjo užsienio kalbos mokėjimas.
29. Tik 5,3 proc. dirbančiųjų sunkiai sekasi kontroliuoti įvykius ir įveikti darbe kylančias
problemas, o 15,5 proc. – tai sekasi daryti lengvai ir labai lengvai. Sunkiausiai kontroliuoti
įvykius ir spręsti problemas darbe sekasi jauniausios amžiaus grupės jaunuoliams.
Moterims sekasi geriau nei vyrams. Sunkiausiai kontroliuoti įvykius ir spręsti problemas
darbe sekasi Alytaus, Kauno miestų, Zarasų rajono ir Birštono savivaldybių dirbantiems
jaunuoliams.
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30. Lyginant įvykių kontrolės ir gebėjimo įveikti problemas rodiklį mokinių, studentų ir
dirbančiųjų grupėse, nustatyta, kad mokykloje įveikos gebėjimai geresni vaikinų, tačiau
darbe ir aukštojoje mokykloje įveikos gebėjimai geresni moterų. Mokinių ir studentų
grupėse amžius įvykių kontrolei ir gebėjimui įveikti problemas įtakos neturi, tačiau
dirbančiųjų grupėje – turi, kuo jaunesni, tuo įveikos gebėjimai blogesni. Studentų grupėje
jaunuoliams iš kaimo vietovių sunkiau sekasi kontroliuoti įvykius ir įveikti problemas.
31. Dauguma (63,6 proc.) dirbančiųjų nurodė, kad darbdaviai sudaro jiems sąlygas mokytis bei
kelti kvalifikaciją, 35,4 proc. nurodė, kad darbdaviai pilnai arba iš dalies apmoka studijas
arba kvalifikacijos kėlimo kursus, o 32,7 proc. nurodė, kad darbdaviai išleidžia studijuoti
arba kelti kvalifikaciją, tačiau darbuotojai turi pasiimti nemokamas atostogas. Kuo vyresni
jaunuoliai, tuo dažniau sutinka, kad darbdavys sudaro sąlygas mokytis / kelti kvalifikaciją
ir kad darbdavys apmoka (iš dalies apmoka) jų mokslus (kvalifikacijos tobulinimosi
kursus). Moterys dažniau nei vyrai sutinka, kad darbdaviai sudaro sąlygas kelti
kvalifikaciją. Miesto dažniau nei kaimo jaunuoliai sutinka, kad darbdaviai sudaro sąlygas
kelti kvalifikaciją ir kad darbdaviai apmoka ar iš dalies apmoka jų studijas / kvalifikacijos
tobulinimo kursus. Joniškio, Šilutės, Vilkaviškio, Šalčininkų, Zarasų, Trakų, Panevėžio,
Jonavos rajonų, Palangos miesto ir Pagėgių savivaldybių darbdaviai rečiausiai sudaro
sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją ir rečiausi apmoka ar iš dalies apmoka darbuotojų
studijas / kvalifikacijos tobulinimo kursus.
32. Apie 40 proc. dirbančiųjų turi ketinimų keisti darbą arba mokytis, ketinantys keisti darbą
neapsiriboja miestu, kuriame gyvena, jie yra atviri tiek migracijai šalies viduje, tiek
emigracijai į užsienį. Kuo jaunesni jaunuoliai, tuo dažniau ketina keisti darbą tame
pačiame mieste, darbo ieškoti kitame mieste ir užsienyje, taip pat mokytis / tęsti mokslus.
Moterys dažniau nei vyrai ketina keisti darbą tame pačiame mieste, taip pat mokytis / tęsti
studijas, o vyrai dažniau nei moterys ketina važiuoti užsidirbti į užsienį. Ketinančių
mokytis / tęsti studijas yra daugiau miesto nei kaimo jaunuolių. Skuodo rajonas išsiskiria iš
visų kitų, nes daugiausia ten gyvenančių ir dirbančių jaunuolių ketina keisti darbą, darbo
ieškotis kitame mieste ir užsienyje. Mažiausiai ketinančių darbo ieškotis kitame mieste ir
užsienyje yra Alytaus miesto, Varėnos, Akmenės, Pasvalio ir Radviliškio rajonų
savivaldybėse.
33. 40,7 proc. dirbančių jaunuolių turi planų keisti turimą darbą, šiems planams įtakos neturi
nei amžius, nei lytis, nei gyvenamoji vieta.
34. Ketinimų keisti turimą darbą motyvai pagal paminėjimo dažnumą: noras daugiau uždirbti
(70,4 proc.), dabartiniame darbe nėra karjeros perspektyvų (37,9), norai rasti įdomesnį
darbą (29,7 proc.), geresnes darbo sąlygas (27,6 proc.) ir tobulinti kvalifikaciją (18,2
proc.). Moterys dažniau nei vyrai planuoja keisti darbą todėl, kad dabartiniame darbe
nemato karjeros perspektyvų ir todėl, kad nori tobulinti kvalifikaciją. Kaimo dažniau nei
miesto dirbantys jaunuoliai darbą ketina keisti todėl, kad nori didesnio atlyginimo už
darbą. Karjeros galimybių trūkumas turimame darbe svarbiausias yra Šiaulių miesto ir
Jonavos rajono savivaldybių dirbantiesiems. Didesnio atlyginimo paieška svarbiausia
Vilniaus, Druskininkų, Trakų, Birštono, Kazlų Rūdos, Kretingos, Pakruojo, Elektrėnų,
Kauno, Kupiškio, Radviliškio, Jonavos rajonų dirbantiems jaunuoliams. Darbo įdomumas
mažiausiai svarbus Panevėžio, Alytaus miestų, Rokiškio, Šalčininkų, Tauragės, Skuodo,
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Radviliškio, Ukmergės, Kupiškio Kelmės, Šakių, Kaišiadorių, Ignalinos, Biržų rajonų,
Marijampolės, Elektrėnų ir Neringos savivaldybių dirbantiems jaunuoliams. Darbo
sąlygos mažiausiai svarbios yra Kelmės, Telšių ir Skuodo rajonų dirbantiems jaunuoliams.
35. Vyraujančios migracijos į kitą miestą priežastys yra didesnės galimybės pasirinkti (73,3
proc.) ir susirasti (37,9 proc.) darbą, o šeiminės priežastys ir vaikų priežiūros bei ugdymo
sąlygos mažai svarbios, nors 33,1 proc. dirbančių tiriamųjų turi vaikų. Dažniausiai
viduriniosios amžiaus grupės dirbantys jaunuoliai nurodė, kad planuoja darbo ieškoti
kitame mieste dėl didesnės galimybės pasirinkti darbą ir todėl, kad negali rasti darbo savo
gyvenamojoje vietoje. Dažniau moterys nei vyrai darbo kitame mieste ketina ieškoti, dėl
pokyčių šeimoje. Dažniau kaimo nei miesto jaunimas ketina darbo ieškoti kitame mieste
dėl didesnių galimybių rasti darbą, dėl geresnių sąlygų užtikrinti vaikams kokybišką
mokymąsi ir geresnių vaikų priežiūros paslaugų. Birštono, Jonavos rajonų, Kazlų Rūdos ir
Elektrėnų savivaldybių ketinantys į kitą miestą migruoti jaunuoliai dažniausiai nurodė šias
dvi priežastis: gyvenamoje vietoje nėra darbo ir kitame mieste yra didesnė galimybė
pasirinkti darbą.
36. Vyraujantis emigracijos į užsienį planų motyvas yra noras užsidirbti daugiau pinigų (75,6
proc.), antras pagal pasirinkimo dažnumą motyvas – darbo paieškos Lietuvoje sunkumai
(40,4 proc.). Darbo sąlygos (23,3 proc.) ir karjeros perspektyvos užsienyje (23,5 proc.)
rūpi mažiau nei ketvirtadaliui, o socialinės garantijos – tik kas dešimtam (12,3 proc.)
darbo užsienyje ketinančiam ieškoti jaunam dirbančiajam. 19-23 metų jaunuoliai geriausiai
vertina darbo užsienyje galimybes, nes jie dažniausiai rinkosi šiuos darbo paieškos
užsienyje motyvus: Lietuvoje nemato karjeros perspektyvų, Lietuvoje sunku rasti darbą,
užsienyje galima užsidirbti daugiau pinigų ir geresnės darbo sąlygos, vadinasi, ši grupė
pozityviausiai nusiteikusi emigracijos į užsienį atžvilgiu. Dažniau vyrai nei moterys darbo
ketina ieškoti užsienyje, nes Lietuvoje nemato karjeros perspektyvų, užsienyje galima
užsidirbti daugiau pinigų ir užsienyje yra geresnės darbo sąlygos. Dažniau kaimo nei
miesto jaunimas darbo ketina ieškoti užsienyje, nes užsienyje galima užsidirbti daugiau
pinigų.
37. Tik 45 proc. dirbančiųjų dirba pagal įgytą profesiją ar specialybę, vadinasi, pusė
profesinių ir aukštųjų mokyklų absolventų patekę į darbo rinką beveik iš karto turi
persikvalifikuoti. Nemaža dirbančių ne pagal įgytą profesiją ar specialybę dalis negalėjo
rasti jų profesiją ar specialybę atitinkančio darbo, vadinasi, profesinio ir aukštojo mokslo
sistemos rengia specialistus, kuriems nėra paklausos darbo rinkoje. Problema yra
daugialypė, todėl ir vienareikšmės rekomendacijos čia negali būti. Aukštosios mokyklos
pavirtę verslo įmonėmis, parduodančiomis savo paslaugas ir suinteresuotomis turėti, kuo
daugiau paslaugų vartotojų – studentų. Jaunuoliai ir ypač jų tėvai yra įsitikinę, kad
nesvarbu koks, tačiau aukštasis išsilavinimas garantuos jauniems žmonėms sėkmę darbo
rinkoje, todėl prašymus studijuoti pateikia bent 10 studijų programų iš karto ir pasirašo
studijų sutartį su ta studijų programa (aukštąja mokykla), kuri pirmoji pasiūlo. Darbo
rinka, darbdaviai palaiko šią nuostatą, kad svarbesnis pats diplomas, o ne kas jame
parašyta, nes net 60,8 proc. dirbančiųjų teigė, kad jų įsidarbinimui didžiausią įtaką turėjo
asmeninės pažintys. Vadinasi, kad išspręsti šią situaciją, savo elgesį turi keisti visi minėti
veikėjai: darbdaviai turi priimti į darbą tik atitinkamą išsilavinimą turinčius specialistus,
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jaunuoliai turėtų rinktis tik jų polinkius ir gabumus atitinkančias studijų kryptis bei
programas, nestudijuoti bet ko ir bet kur. O valstybė neturi naiviai tikėti, kad jaunuoliai ir
jų tėvai gali nuspręsti, kokių specialybių Lietuvai reiks po keturių metų.
38. Labiausiai emigracijai į užsienį yra nusiteikę 19-23 metų jaunuoliai, vyraujantis
emigracijos į užsienį motyvas yra ekonominis, t.y. galimybė užsidirbti daugiau pinigų.
Darbo sąlygos ir karjeros galimybės yra daugiau nei 3 kartus mažiau svarbios, o
socialinės garantijos 6 kartus mažiau svarbios nei galimybė daugiau užsidirbti. Užsienio
darbo rinka laukia tokios išsilavinusios, pigios ir mažus reikalavimus bei lūkesčius
turinčios darbo jėgos, todėl sunku įsivaizduoti, kokių priemonių galėtų imtis Lietuvos
valstybė, kad sustabdytų jaunų žmonių emigraciją. Padėti galėtų ekonomikos atsigavimas,
pragyvenimo lygio augimas, visuomenės vertybinių nuostatų pasikeitimas.
NEDIRBANTYS IR NESIMOKANTYS
39. Niekur nedirbantys ir nesimokantys jaunuoliai sudarė 6,8 proc. tyrimo imties. 50,1 proc. iš
jų buvo vyrai ir 49,9 proc. moterys. 67,4 proc. gyveno mieste ir 32,6 proc. – kaime. Beveik
visi nedirbantys ir nesimokantys jaunuoliai priklausė 19-23 ir 24-29 metų amžiaus
grupėms: 0,7 proc. nedirbančių ir nesimokančių buvo 14-18 metų, 37,1 proc. – 19-23
metų, 55,2 proc. – 24-29 metų. 19-23 metų amžiaus grupėje nedirbantys ir nesimokantys
sudarė 8,94 proc., o 24-29 metų amžiaus grupėje – 13,85 proc.
40. Pagal Lietuvos įstatymus jauni žmonės ilgalaikiais bedarbiais yra laikomi, kai nedarbas
trunka ilgiau nei 6 mėn., tada darbo birža jiems taiko ilgalaikiams bedarbiams numatytas
priemones. Tik trečdalis (33,6 proc.) nedirbančių ir nesimokančių jaunuolių nedirbo
mažiau nei šešis mėnesius, 24,4 proc. nedirbo nuo 6 mėn. iki 1 metų, 15 proc. – visai
neturi darbinės patirties, o 24,3 proc. – nedirbo ilgiau nei metus. Net 16,2 proc.
nedirbančiųjų ir nesimokančiųjų nurodė, kad yra vaiko priežiūros atostogose, vadinasi, jie
nėra bedarbiai. Kuo vyresni jaunuoliai, tuo ilgesnė nedarbo trukmė. Vyrai dažniau nei
moterys yra trumpalaikiai bedarbiai, taip pat jie dažniau nei moterys nėra dirbę. Moterys
dažniau nei vyrai darbo neturi daugiau nei metus. Kaimo dažniau nei miesto jaunuoliai
nedirba ir nesimoko ilgiau nei pusė metų, vadinasi yra ilgalaikiai bedarbiai. Daugiausia
ilgą laikotarpį nedirbančių jaunuolių buvo iš Alytaus miesto, Plungės bei Trakų rajonų
savivaldybėse
41. Didžiausia nedirbančiųjų ir nesimokančiųjų dalis (34,4 proc.) paskutinėje darbovietėje
dirbo nepilnus metus, o mažiausia (3,5 proc.) – ilgiau nei 5 metus, t.y., ilgėjant darbo
stažui, mažėja šiai grupei priklausančių jaunuolių dalis. Stebima bendra tendencija, kad
kuo ilgiau jauni žmonės išsilaiko darbe, tuo mažesnė tikimybė, kad jo neteks. Didėjant
amžiui, ilgėja darbo paskutinėje darbovietėje trukmė. Vyrų dažniau nei moterų stažas
paskutinėje darbo vietoje nesiekia 1 metų, moterys dažniau nei vyrai paskutinėje
darbovietėje yra dirbę ilgiau nei metus, nei tris ar nei penkis metus. Šiaulių miesto, Kelmės
ir Skuodo rajonų savivaldybių nedirbančių ir nesimojančių jaunuolių stažas paskutinėje
darbovietėje buvo trumpiausias.
42. Tik 28 proc. nedirbančių ir nesimokančių jaunuolių nurodė, kad neranda jokio darbo,
tačiau 27 proc. – neranda juos tenkinančio darbo, o 18,5 proc. – neranda darbo už juos
tenkinantį atlyginimą. Dažniau vyrai nei moterys nurodė, kad negauna juos tenkinančio
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darbo (skirtumas 11,9 proc.), kad neranda jokio darbo (skirtumas 7 proc.) ir kad negauna
darbo už tenkinantį darbo užmokestį (skirtumas 6,7 proc.). Tačiau moterys dažniau nei
vyrai darbo neieško, nes yra vaiko priežiūros atostogose. Kuo vyresni jaunuoliai, tuo
dažniau nurodo, kad neranda juos tenkinančio darbo. Kad neranda jokio darbo dažniausiai
nurodė 19-23 metų jaunuoliai. Kuo vyresni jaunuoliai, tuo rečiau nurodo, kad neranda
darbo už juos tenkinantį atlyginimą, vadinasi, kuo jaunesni tuo aukštesnius lūkesčius turi
atlyginimui.
43. Nedirbantis ir nesimokantis jaunimas darbo ieško įvairiais būdais, dažniausiai ne vienu, o
keletu iš karto. Dažniausiai darbo ieškoma per darbo biržą (53,1 proc.), draugus bei
pažįstamus (52,3 proc.), per darbo skelbimus internete (44,6 proc.) ir laikraštyje (37,2
proc.). Tačiau retas jaunas bedarbis (3,5 proc.) naudojasi jaunimo darbo centro
paslaugomis, o 14,4 proc. nedirbančių ir nesimokančių teigia darbo neieškantys. Visagino,
Kelmės ir Skuodo rajonų savivaldybės išsiskiria nedirbančių ir nesimokančių jaunuolių
pasyvumu ieškant darbo, šių savivaldybių jaunuoliai rečiausiai naudojasi keturiais iš
penkių darbo paieškos būdais: darbo birža, skelbimais laikraščiuose bei internete ir per
pažįstamus. Mažeikių, Šakių ir Jonavos rajonų savivaldybių jaunuoliai darbo paieškose į
pažįstamus kreipiasi dažniausiai.
44. Ieškant darbo nedirbantiems ir nesimokantiems jauniems žmonėms svarbiausias yra
atlyginimo dydis. Dažniausiai jie žymėjo, kad Lietuvoje sutiktų dirbti tiktai gerai
apmokamą darbą (44,1 proc.), per pus mažiau žymėjo, kad sutiktų dirbti pagal įgytą
specialybę (21,7 proc.). Bet kokį darbą Lietuvoje sutiktų dirbti ketvirtadalis (26,1 proc.), o
jokio darbo nedirbtų 2,8 proc. nedirbančiųjų ir nesimokančiųjų. Kuo vyresni jaunuoliai, tuo
dažniau teigė, kad sutiktų dirbti darbą pagal įgytą specialybę, o kuo jaunesni, tuo dažniau –
kad sutiktų dirbti tik gerai apmokamą darbą. Dažniau moterys nei vyrai sutiktų dirbti tik
pagal specialybę (skirtumas 7,2 proc.), o vyrai dažniau nei moterys sutiktų dirbti bet kokį
darbą (skirtumas 8,1 proc.).
45. Darbui užsienyje keliami mažesni lūkesčiai nei Lietuvoje, tik pagal turimą išsilavinimą
užsienyje sutiktų dirbti vos 6,1 proc. nedirbančiųjų ir nesimokančiųjų, bet kokį darbą
užsienyje sutiktų dirbti 32 proc. nedirbančiųjų ir nesimokančiųjų (daugiau lyginant su bet
kokiu darbu Lietuvoje). Tačiau, net 11,1 proc. nurodė, kad užsienyje nesutiktų dirbti jokio
darbo, nesutinkančių dirbti Lietuvoje buvo beveik tris kart mažiau – 2,8 proc. Beveik 20
proc. didesnė 14-18 metų grupės jaunuolių dalis, lyginant su kitom dviem grupėm,
užsienyje sutiktų dirbti tik gerai apmokamą darbą. Bet kokį darbą užsienyje dažniausiai,
lyginat su kitomis grupėmis, sutiktų dirbti 19-23 metų nedirbantys ir nesimokantys
jaunuoliai. Dažniau moterys nei vyrai užsienyje sutiktų dirbti tik pagal specialybę
(skirtumas 1,9 proc.). Dažniau vyrai nei moterys užsienyje sutiktų dirbti bet kokį darbą
(skirtumas 7,9 proc.). Dažniau moterys nei vyrai užsienyje nesutiktų dirbti jokio darbo
(skirtumas 5,3 proc.).
46. 15 proc. nedirbančių ir nesimokančių visai neturėjo darbinės patirties, o 52 proc. nedarbo
trukmė buvo ilgesnė nei pusė metų, vadinasi, yra didelė rizika prarasti pirmuosius
darbinius įgūdžius, dar jiems nesusiformavus ar nesustiprėjus. Kita vertus pusė
dirbančiųjų nurodė, kad įsidarbinimui įtakos turėjo ankstesnė darbo patirtis, vadinasi, yra
svarbūs pirmieji darbo įgūdžiai ir pirmoji darbo patirtis ir darbinių įgūdžių išlaikymas. Iš
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to seka, kad galima galvoti apie kelis galimus sprendimų kelius. Pirma, reiktų siekti, kad
savanoriška ar visuomeninė jaunimo veikla darbdavių būtų pripažįstama kaip darbinė
patirtis. Tai padėtų skatinti jaunimo savanorišką ir visuomeninę veiklą bei būtų konkreti
priemonė, prisidedanti prie jaunų žmonių darbinių įgūdžių įgijimo. Savanoris galėtų
kaupti savo atliktų veiklų aplanką / liudijimus, iš organizacijų, kuriose savanorystė buvo
vykdoma. Taip galėtų kurtis rekomendacijų, kultūra, pavyzdžiui, rekomendacijų, kurios
atspindėtų savanorystės metu įgytus įgūdžius ir lavintas kompetencijas. Antra,
atsižvelgiant į tai, kad penktadalis jaunų bedarbių nurodė, kad sutiktų dirbti bet kokį
darbą, savanorišką darbą galima būtų motyvuoti viešaisiais darbais. Tai yra galimybę
dalyvauti viešuose darbuose ar kitose aktyvios darbo rinkos priemonėse, suteikti po to kai
jaunuolis atlieka savanorišką veiklą, pavyzdžiui, du mėnesiai savanorystės, suteikia
galimybę du mėnesius dirbti viešuosius darbus. Trečia, bendradarbiaujant savivaldybėms
ir darbo biržoms organizuoti viešuosius darbus tikslingai jaunimo grupėms. Pavyzdžiui,
surinkti jaunimo grupę, konkrečiai veiklai ar projektui, kuris atitiktų savivaldybės
poreikius ir jaunimo interesus, įgyvendinti.
47. Jaunimui sunku išsiugdyti darbinius įgūdžius, o darbdaviams yra sunku jaunais žmonėmis
pasitikėti, ypatingai pažeidžiamais, kurie neturi profesinės kvalifikacijos, arba turi
profesinę kvalifikaciją, bet neturi darbinės patirties. Galėtų būti sukurta nauja paslauga,
kurią galėtų pirkti savivaldybė arba darbo birža, paslauga susidėtų iš tarpininkavimo tarp
darbdavio bei būsimo darbuotojo (jaunuolio), pradinių būsimų jaunuolių apmokymų ir
jaunuolio palydėjimo jau įsidarbinus. Panaši paslauga buvo sukurta, išbandyta ir aprašyta
EQUAL vystymo bendrijos „JUMS“ vykdyto projekto metu. Paslaugą galėtų teikti
nevyriausybinės organizacijos, jos ieškotų darbdavių, kuriems reikia darbuotojų,
aiškintųsi, kokių darbuotojų reikia, derėtųsi dėl jaunuolio priėmimo bandomajam
laikotarpiui, padėtų jaunuoliui išsilaikyti darbo vietoje bandomojo laikotarpio metu,
padėtų jam spręsti kylančias problemas, konfliktus su darbdaviais ar kitais darbuotojais, o
po bandomojo laikotarpio darbdavys spręstų, ar įdarbina jauną žmogų ar ne.
LAISVALAIKIS
48. Dažniausiai laisvalaikiu jaunimas susitinka su draugais (81,7 proc.), žiūri TV (67,8 proc.),
eina į parduotuves (67,7 proc.), o rečiausiai lankosi teatruose, parodose ir muziejuose (23,1
proc.) bei dalyvauja visuomeninių organizacijų veikloje (13,5 proc.). Kuo jaunesni
jaunuoliai, tuo dažniau laisvalaikiu žaidžia kompiuteriu, tuo daugiau laiko praleidžia su
draugais, tuo dažniau laisvalaikiu sportuoja ir eina pasivaikščioti, tuo dažniau laisvalaikį
leidžia parduotuvėse, tuo daugiau laiko skiria hobi veikloms, tuo dažniau dalyvauja
nevyriausybinių organizacijų veikloje. Tačiau kuo vyresni, tuo dažniau lankosi
kultūriniuose renginiuose. Laisvalaikiu lanko saviraiškos užsiėmimus arba būrelius
dažniausiai moksleiviško amžiaus jaunuoliai. Kavinėse ir klubuose dažniausiai lankosi ir
dažniausiai laisvalaikiu žiūri TV 19-23 metų jaunuoliai. Moterys dažniau nei vyrai
laisvalaikiu skaito knygas, lankosi kultūriniuose renginiuose, eina pasivaikščioti, į
parduotuves, dažniau laisvalaikiu lanko saviraiškos užsiėmimus arba būrelius, dalyvauja
nevyriausybinių organizacijų veikloje, laisvalaikį leidžia su draugais. Vyrai dažniau nei
moterys laisvalaikiu žaidžia kompiuteriu, sportuoja. Mieste gyvenantys jaunuoliai dažniau
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laisvalaikiu skaito knygas, lankosi kultūriniuose renginiuose, lanko saviraiškos
užsiėmimus / būrelius, vaikšto į klubus ir kavines, o kaime gyvenantys jaunuoliai dažniau
laisvalaikiu žiūri TV.
49. Vilniaus miesto savivaldybės jaunuoliai laisvalaikiu rečiausiai sportuoja, eina
pasivaikščioti, rečiausiai lanko saviraiškos užsiėmimus / būrelius ar užsiima hobi veikla,
taip pat rečiausiai žiūri TV. Tauragės rajono savivaldybės jaunuoliai laisvalaikiu rečiausiai
skaito knygas, dalyvauja NVO veikloje, tačiau dažniausiai žiūri TV. Skuodo rajono
savivaldybės jaunuoliai laisvalaikiu rečiausiai skaito knygas, lankosi kultūriniuose
renginiuose, lanko saviraiškos užsiėmimus / būrelius, tačiau dažniausiai žaidžia
kompiuteriu. Šilalės rajono savivaldybės jaunuoliai laisvalaikiu rečiausiai skaito knygas ir
dažniausiai žiūri TV. Kelmės ir Širvintų rajonų savivaldybių jaunuoliai laisvalaikiu
dažniausiai žiūri TV ir žaidžia kompiuteriu. Kupiškio rajono savivaldybės jaunuoliai
laisvalaikiu rečiausiai skaito knygas, bet dažniausiai žiūri TV. Vilkaviškio rajono
savivaldybės jaunuoliai laisvalaikiu rečiausiai skaito knygas, bet dažniausiai žiūri TV ir
žaidžia kompiuteriu. Birštono savivaldybės jaunuoliai laisvalaikiu rečiausiai skaito knygas
ir rečiausiai sportuoja. Panevėžio miesto savivaldybės jaunuoliai laisvalaikiu rečiausiai
skaito knygas, lanko saviraiškos užsiėmimus / būrelius, dalyvauja NVO veikloje.
Radviliškio rajono jaunuoliai laisvalaikiu rečiausiai dalyvauja NVO veikloje, bet
dažniausiai žiūri TV. Jonavos rajono jaunuoliai laisvalaikiu rečiausiai dalyvauja NVO
veikloje, lanko saviraiškos užsiėmimus / būrelius, rečiausiai sportuoja.
50. Darbo savaitės bėgyje beveik neturi laisvo laiko 4,5 proc. jaunimo, vadinasi, šie jauni
žmonės visą laiką dirba ir darbo dienomis beveik neturi laiko sau. Ilgėjant laisvalaikiui
skiriamų valandų skaičiui mažėja vyresnio amžiaus grupių dalys, o mažėjant laisvalaikio
valandų skaičiui didėja jaunesnio amžiaus grupių dalys. Vyrai daugiau skiria laiko
laisvalaikiui nei moterys. Rokiškio, Ignalinos, Švenčionių, Jurbarko, Pasvalio rajonų ir
Vilniaus miesto savivaldybių jaunuoliai laiko laisvalaikiui savaitės bėgyje skiria
mažiausiai.
51. Dažniausiai jaunimas savaitgaliais ilsisi – 52,1 proc. arba užsiima laisvalaikio veiklomis –
49,1 proc., savaitgaliais mokosi – 18 proc. ir dirba – 13,2 proc. jaunuolių. Kuo jaunesni,
tuo dažniau savaitgaliais mokosi ir laiką skiria įvairioms laisvalaikio veikloms. Kuo
vyresni, tuo dažniau savaitgaliais dirba ir lanko tėvus / gimines. Savaitgaliais besiilsinčių
daugiausia yra jauniausioje 14-18 metų grupėje. Skiriasi vyrų ir moterų savaitgalių leidimo
būdai. Moterys dažniau savaitgaliais mokosi, lanko tėvus / gimines ir ilsisi, o vyrai
savaitgaliais dažniau dirba. Kaimo jaunimas dažniau savaitgaliais dirba, o miesto jaunimas
dažniau lanko tėvus / gimines. Savaitgaliais dažniausiai mokosi Kelmės, Lazdijų, Kauno ir
Skuodo rajonų, Šiaulių, Vilniaus ir Kauno miestų, dažniausiai dirba Biržų, Anykščių
rajonų ir Rietavo, rečiausiai ilsisi Zarasų, Rokiškio, Utenos, Rietavo rajonų ir Kalvarijos,
rečiausiai savaitgaliais laiką skiria laisvalaikio veikloms Varėnos rajono ir Visagino
savivaldybių jaunuoliai.
52. Knygų skaitymas yra dažniausia kultūrinė pažintinė veikla, kuria užsiima jaunimas, tačiau
net 32,5 proc. jaunimo nurodė, kad per paskutinius 6 mėnesius neskaitė nė vienos knygos.
Vieną kartą per paskutinius 6 mėnesius knygą skaitė 23,5 proc., nuo dviejų iki šešių – 26
proc., o daugiau nei šešis – 17,3 proc. jaunimo. Jaunimas kine ir koncertuose lankosi
458

dažniau nei kituose kultūriniuose renginiuose, bent vieną kartą per pusę metų kine buvo
61,4 proc., daugiau nei du kartus kine buvo 35,1 proc. jaunuolių. Pastarąjį pusmetį bent
kartą buvo koncerte 60,6 proc., daugiau nei vieną kartą – 31,1 proc. jaunuolių. Rečiausiai
jaunimas lankosi teatruose, parodose ir muziejuose, maždaug kas ketvirtas jaunuolis per
pastarąjį pusmetį bent vieną kartą lankėsi teatruose, parodose ir muziejuose ir daugiau nei
pusė per pastarąjį pusmetį nė karto nebuvo teatre (59,5 proc.), parodoje (57,2 proc.) ir
muziejuje (55,7 proc.).
53. Muziejuose dažniausiai lankosi jauniausios, 14-18 metų, amžiaus grupės atstovai. Pagal
lankymosi teatre dažnumą panašios yra 14-18 ir 24-29 metų amžiaus grupės. Lankymosi
kine skirtumai amžiaus grupėse nedideli, stebima neryški tendencija, kad vyresni į kiną
eina rečiau. Knygas ne pagal mokyklinę ar studijų programą dažniau skaito mokyklinio
amžiaus jaunimas. Parodose dažniau lankosi mokyklinio amžiaus jaunimas. Moterys
dažniau lankosi kine, teatre, muziejuose, parodose ir koncertuose nei vyrai. Moterys
žymiai dažniau skaito knygas, per paskutinius šešis mėnesius daugiau nei 6 kartus knygas
skaitė 11 proc. daugiau moterų, 2-6 kartus – 10,8 proc. daugiau moterų nei vyrų, o knygų
neskaitė 21,4 proc. daugiau vyrų. Miesto dažniau nei kaimo jaunimas skaito knygas ir
dažniau lankosi įvairiuose kultūriniuose renginiuose.
54. Lyginant savivaldybes pagal jaunimo lankymąsi kultūriniuose renginiuose. Kultūriniu
aktyvumu išsiskiria Kauno bei Šiaulių miestų ir Neringos savivaldybės, kurių jaunuoliai
dažniausiai lankosi muziejuose, teatruose, parodose, kinuose ir skaito knygas. Zarasų
rajono ir Druskininkų jaunuoliai dažniausiai lankosi parodose ir koncertuose. Kultūriniu
pasyvumu išsiskiria Pagėgių ir Vilniaus miesto savivaldybių jaunuoliai, jie rečiausiai
lankosi muziejuose, teatruose, parodose ir skaito knygas; Šalčininkų rajono rečiausiai
lankosi muziejuose, teatruose, parodose ir koncertuose; Varėnos rajono rečiausiai lankosi
muziejuose, teatruose, koncertuose ir skaito knygas; Skuodo rajono rečiausiai lankosi
teatruose, parodose, koncertuose ir skaito knygas; Jonavos rajono rečiausiai lankosi
muziejuose, parodose ir koncertuose; Šilalės rajono rečiausiai lankosi muziejuose,
teatruose ir parodose; Birštono rečiausiai lankosi Parodose, koncertuose ir skaito knygas.
55. Kas penktas jaunuolis yra nepatenkintas tuo kaip leidžia savo laisvalaikį. Maždaug
trečdalis (32,8 proc.) jaunuolių nesutinka, kad jie turi galimybių įdomiai praleisti savo
laisvalaikį. Šiek tiek daugiau nei pusė (51,1 proc.) jaunų žmonių nesutinka, kad turi
pakankamai lėšų pasirinkti norimą laisvalaikio leidimo formą. Vadinasi, nors trečdalis
jaunimo mano, kad neturi galimybių įdomiai praleisti laisvalaikį, o pusė teigia, kad neturi
pakankamai lėšų pasirinkti norimą laisvalaikio formą, tačiau tik penktadalis jaunimo nėra
visiškai patenkinti savo laisvalaikiu.
56. Kuo vyresni jaunuoliai, tuo rečiau buvo linkę sutikti, kad yra patenkinti savo laisvalaikiu,
kad turi galimybių įdomiai praleisti laisvalaikį ir kad turi pakankamai lėšų, leidžiančių
pasirinkti norimą laisvalaikio formą. Vadinasi, kuo vyresni jaunuoliai, tuo mažiau
patenkinti savo laisvalaikiu ir jo leidimo galimybėmis. Vyrai yra labiau patenkinti savo
laisvalaikiu, geriau vertina savo galimybes įdomiai leisti laisvalaikį ir turimas lėšas,
leidžiančias pasirinkti norimą laisvalaikio formą, nei moterys. Nežymiai, bet miesto
jaunimas yra labiau patenkintas savo laisvalaikiu, geriau vertina savo galimybes įdomiai
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leisti laisvalaikį ir turimas lėšas, leidžiančias pasirinkti norimą laisvalaikio formą, nei
kaimo jaunimas.
57. Alytaus, Biržų, Joniškio, Kupiškio rajonų ir Druskininkų jaunuoliai yra labiausiai
patenkinti savo laisvalaikiu, o labiausiai nepatenkinti yra Lazdijų bei Kauno rajonų ir
Šiaulių bei Vilniaus miestų jaunuoliai. Švenčionių, Alytaus, Šiaulių, Kupiškio, Trakų,
Biržų, Joniškio, Rokiškio, Molėtų, Kaišiadorių, Ukmergės rajonų, Kauno miesto, Birštono
ir Druskininkų jaunuoliai geriausiai vertina savo galimybes įdomiai leisti laisvalaikį, tuo
tarpu Tauragės, Vilniaus, Raseinių, Skuodo, Lazdijų rajonų, Neringos, Pagėgių ir
Kalvarijos jaunuoliai šias galimybes vertina blogiausiai. Molėtų, Švenčionių, Alytaus,
Kupiškio, Joniškio, Kaišiadorių, Kelmės, Širvintų rajonų, Alytaus miesto ir Visagino
jaunuoliai geriausiai vertina savo finansines galimybes pasirinkti norimą laisvalaikio
leidimo formą, o Lazdijų, Jonavos, Skuodo rajonų ir Vilniaus bei Šiaulių miestų jaunuoliai
finansines galimybes vertina blogiausiai.
58. Vilniaus miesto savivaldybės jaunuoliai laisvalaikiu rečiausiai sportuoja, eina
pasivaikščioti, rečiausiai lanko saviraiškos užsiėmimus / būrelius ar užsiima hobi veikla,
taip pat rečiausiai žiūri TV. Šios savivaldybės jaunuoliai rečiausiai lankosi muziejuose,
teatruose, parodose ir rečiausiai skaito knygas. Vadinasi, šie jaunuoliai pasyviai leidžia
laisvalaikį, jie yra labiausiai savo laisvalaikiu nepatenkintųjų ir blogiausiai savo finansines
galimybes pasirinkti norimą laisvalaikio leidimo būdą vertinančiųjų grupėse. Nors Vilniaus
mieste yra aukštesnis pragyvenimo lygis lyginant su kitomis savivaldybėmis ir jame daug
įvairių galimybių pasirinkti norimą laisvalaikio leidimo formą. Tuo tarpu Pagėgių
savivaldybės jaunuoliai rečiausiai lankosi muziejuose, teatruose, parodose ir skaito knygas
ir jie yra blogiausiai savo galimybes įdomiai leisti laisvalaikį vertinančiųjų grupėje.
Jonavos rajono rečiausiai lankosi muziejuose, parodose, koncertuose ir yra blogiausiai
savo finansines galimybes pasirinkti norimą laisvalaikio leidimo būdą vertinančiųjų
grupėje. Toks skirtingų rodiklių pasiskirstymas gali būti pagrindžiamas arba logiškai
paaiškinamas savivaldybių ekonomine ir geografine padėtimi. Logiškai prieštaringi ir
Neringos rodiklių pasiskirstymai, jos jaunuoliai dažniausiai lankosi muziejuose, teatruose,
parodose, kinuose ir skaito knygas, tačiau blogiausiai vertina savo galimybes įdomiai
praleisti laisvalaikį..
59. Druskininkų jaunuoliai dažniausiai lankosi muziejuose, parodose, koncertuose, taip pat jie
patenka į labiausiai savo laisvalaikiu patenkintųjų, geriausiai savo galimybes įdomiai
praleisti laisvalaikį ir geriausiai savo finansines galimybes pasirinkti norimą laisvalaikio
leidimo būdą vertinančiųjų grupes. Kupiškio rajono savivaldybės jaunuoliai laisvalaikiu
rečiausiai skaito knygas, bet dažniausiai žiūri TV ir jie patenka į labiausiai savo
laisvalaikiu patenkintųjų, geriausiai savo galimybes įdomiai praleisti laisvalaikį ir
geriausiai savo finansines galimybes pasirinkti norimą laisvalaikio leidimo būdą
vertinančiųjų grupes. Tauragės rajono savivaldybės jaunuoliai laisvalaikiu rečiausiai skaito
knygas, rečiausiai dalyvauja NVO veikloje, tačiau dažniausiai žiūri TV ir patenka į
blogiausiai savo galimybes įdomiai leisti laisvalaikį bei blogiausiai savo finansines
galimybes pasirinkti norimą laisvalaikio leidimo būdą vertinančiųjų grupes. Skuodo rajono
savivaldybės jaunuoliai laisvalaikiu rečiausiai skaito knygas, lankosi kultūriniuose
renginiuose: teatruose, parodose, koncertuose knygas, lanko saviraiškos užsiėmimus /
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būrelius, tačiau dažniausiai žaidžia kompiuteriu ir patenka į blogiausiai savo finansines
galimybes pasirinkti norimą laisvalaikio leidimo būdą vertinančiųjų grupę.
60. Šiuolaikiniame pasaulyje laisvalaikio užimtumas yra problema, nes žmonės, ypač jauni, jo
daug turi, pavyzdžiui, vis mažiau žmonių, net ir kaime, turi savo ūkį, kuriame reiktų dirbti
po pamokų arba po darbo, o tokie civilizacijos pasiekimai, kaip karštas vanduo bėgantis iš
krano, centralizuotas šildymas, skalbimo bei indų plovimo mašinos ir pan., sumažina namų
priežiūros darbus iki minimumo, bedarbystės atveju, beveik visas laikas virsta laisvalaikiu.
Iškyla prasmingo laisvalaikio leidimo klausimas ir gebėjimo atsipalaiduoti problema, du iš
dažniausiai jaunuolių nurodytų laisvalaikio leidimo būdų yra TV žiūrėjimas ir
vaikščiojimas po parduotuves, o dažniausia alkoholio vartojimo priežastys yra noras
atsipalaiduoti. Vadinasi, reikia ugdyti jaunimo gebėjimus atsipalaiduoti, gebėjimus
planuotis, organizuotis ir prasmingai leisti laisvalaikį.
61. Nors Lietuvoje tokia didelė dalis jaunų žmonių siekia aukštojo išsilavinimo, tačiau šiame
išsilavinime labai mažai vietos skiriama kultūriniam lavinimui ir prusinimui, tyrimo
rezultatai rodo, kad kultūriniuose renginiuose: teatruose, muziejuose, parodose, - lankosi
vos 15-17 proc. jaunų žmonių. Vadinasi, kultūros poreikiai yra labai žemi, ir šių poreikių
ugdymui daugiau dėmesio turi skirti tiek mokykla, tiek aukštoji mokykla. Šiuo metu
aukštųjų mokyklų programos labai specializuotos, bendrojo universitetinio lavinimo
dalykams skiriama tik 10-15 proc. studijų laiko, o ir tarp bendrojo universitetinio lavinimo
dalykų turbūt labai mažai yra kultūros sričiai skirtų dalykų.
DRAUGAI
62. Daugiausia (47,5 proc.) jaunimo patenka į grupę, kurios santykiai su draugais apibūdinami
kaip vidutiniški, 36,1 proc. jaunuolių santykiai su draugais yra stiprūs ir 16,1 proc. –
santykiai su draugais yra silpni. Kuo vyresni jaunuoliai, tuo stipresni santykiai su draugais.
Moterų santykiai su draugais yra stipresni nei vyrų. Miesto jaunuoliai turi stipresnius
ryšius su draugais nei kaimo. Silpniausiai santykius su draugais vertina Ignalinos,
Anykščių, Joniškio, Kupiškio, Druskininkų, Širvintų, Panevėžio, Šilutės, Raseinių,
Pasvalio, Vilkaviškio, Kėdainių bei Visagino rajonų ir Rietavo, Pagėgių, Elektrėnų
jaunuoliai.
63. Kas penktas (20,7 proc.) jaunuolis turi tik vieną artimą draugą, o 3,4 proc. jaunuolių neturi
nė vieno artimo draugo. Nė vieno draugo neturi vienoda dalis visų amžiaus grupių
jaunuolių. Dažniau vyrai nei moterys turi kelis artimus draugus arba neturi nė vieno.
Dažniau moterys nei vyrai, turi tik vieną artimą draugą. Daugiausiai mažai artimų draugų
turinčių jaunuolių gyvena Visagino, Anykščių, Šilutės, Trakų ir Zarasų rajonuose.
64. Dauguma (75,7 proc.) jaunuolių mano, kad jiems labai lengvai ir lengvai sekasi užmegzti
naujas draugystes ir kurti naujus santykius, 18,9 proc. mano, kad jiems tai sekasi daryti
sunkiai, o 3,2 proc. – labai sunkiai. Kuo vyresni jaunuoliai, tuo sunkiau yra užmegzti
naujas draugystes. Sunkiausia naujas draugystes užmegzti yra Birštono, Prienų, Rokiškio,
Kauno rajonų ir Vilniaus miesto jaunuoliams.
65. Dauguma (72,5 proc.) jaunuolių patiria aukštą socialinį palaikymą iš juos supančių
žmonių, 20,1 proc. jaunuolių patiriamą socialinį palaikymą galima apibūdinti kaip vidutinį,
o 7,1 proc. – kaip žemą. Kuo vyresni jaunuoliai, tuo stipresnį artimų žmonių socialinį
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palaikymą patiria. Moterys patiria aukštesnį socialinį palaikymą nei vyrai, o miesto
jaunuoliai – aukštesnį nei kaimo. Žemiausią socialinį aplinkos palaikymą patiria Skuodo,
Jonavos, Telšių, Kelmės, Lazdijų rajonų ir Klaipėdos bei Šiaulių miestų jaunuoliai.
66. Anykščių, Šilutės ir Visagino jaunuoliai turi mažiausiai artimų draugų ir jų santykiai su
draugais silpniausi.
67. Tyrimo rezultatai leidžia džiaugtis, kad didžioji dauguma jaunų žmonių nėra vieniši, kad
jie patiria aukštą socialinį palaikymą iš juos supančių žmonių, kad jie turi draugų ir su
draugais leidžia savo laisvalaikį. Tačiau yra nedidelė dalis jaunų žmonių, kurie kelia
nerimą ir rūpestį, nes 16 proc. nurodo, kad jų santykiai su draugais yra silpni, 3,4 proc.
jaunuolių neturi nė vieno artimo draugo, 3,2 proc. yra sunku užmegzti naujas draugystes,
o 7,1 proc. patiria žemą socialinį palaikymą. Dažniau vyrai nei moterys neturi nė vieno
draugo ir patiria žemą socialinį palaikymą. Šie, nors ir nedideli skaičiai rodo, kad
jauniems žmonėms reikia ne tik artimųjų, bet ir specialistų: socialinių pedagogų,
psichologų ir kt., - dėmesio, pagalbos, kad jų nepražiopsotume, nes Lietuvoje vis dar yra
aukštas savižudybių skaičius.
KAIMYNYSTĖ
68. Kas dešimtas (9,8 proc.) jaunuolis gyvena pavojingoje kaimynystėje, nes joje per pastarąjį
mėnesį įvyko iki 5 įvairių saugumą mažinančių veiklų, 29 proc. jaunuolių patenka į grupę,
kurioje kaimynystes galima apibūdinti kaip rizikingas. Kuo vyresnis jaunimas, tuo savo
kaimynystę laiko saugesne. Moterys dažniau laiko savo kaimynystę saugia nei vyrai.
69. Daugiau nei pusė (54,8 proc.) jaunuolių patenka į grupę, kurioje pasitenkinimą kaimynyste
galima apibūdinti kaip vidutinį, o 4,2 proc. jaunuolių įvairiais santykių su kaimynais
aspektais nėra patenkinti ir jie patenka į žemo pasitenkinimo kaimynyste grupę. Kuo
vyresni jaunuoliai, tuo mažiau patenkinti kaimynyste. Vyrų pasitenkinimas kaimynyste yra
aukštesnis nei moterų. Kaimo jaunuolių pasitenkinimas kaimynyste yra aukštesnis nei
miesto.
70. Prienų rajono, Vilniaus ir Klaipėdos miestų jaunuolių pasitenkinimas kaimynyste yra
žemiausias.
71. Kas dešimtas jaunuolis gyvena nesaugioje kaimynystėje. Jie neturi galimybių keisti ar
pasirinkti kaimynų, todėl jauniems žmonėms turi būti sudaromos sąlygos rasti / turėti
saugią aplinką, kurioje jie po mokyklos galėtų saugiai leisti laiką, kol namo iš darbų grįš
tėvai, arba ten leisti laiką, jei namuose nėra visiškai saugu dėl tėvų blogų įpročių. Todėl
yra būtina ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir miesteliuose, kaimo vietovėse kurti vaikų
dienos centrus, atvirus jaunimo centrus ir kitas jaunimui skirtas saugias erdves, t.y., plėsti
esamų centrų tinklą.
GYVENIMO SĄLYGOS
72. Dauguma (62,7 proc.) jaunuolių gyvena su tėvais arba globėjais, 11,8 proc. gyvena su savo
sukurta šeima, t.y. sutuoktiniu ar sugyventiniu ir vaikais, 7,1 proc. gyvena su draugu /
drauge, 5,1 proc. gyvena vieni, 4,6 proc. – su nuomos / bendrabučio draugais, 4,1 proc. –
su savo sukurta šeima, bet kartu su tėvais / globėjais, 1,8 proc. – su giminėmis, 1,3 proc. –
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su draugu / drauge, bet tėvų namuose. Kuo vyresni jaunuoliai, tuo dažniau gyvena
atsiskirai nuo tėvų / globėjų ir gyvena su draugais, savo šeima ar vieni. Daugiausia 14-18
metų ir 19-23 metų amžiaus jaunuolių gyvena su tėvais ar globėjais, atitinkamai 95,6 proc.
ir 61,5 proc., o vyriausios amžiaus grupės jaunuoliai dažniausiai gyvena su savo šeima
(sutuoktiniu ar sugyventiniu, vaikais) – 34 proc. 24-29 metų amžiaus jaunuoliai dažniau
nei kitų dviejų amžiaus grupių jaunuoliai gyvena su draugu / drauge, su savo šeima
(sutuoktiniu ar sugyventiniu, vaikais) ir vieni. 19-23 metų amžiaus jaunuoliai dažniau nei
kitų amžiaus grupių jaunuoliai gyvena su nuomos / bendrabučio draugais, su giminėmis.
Moterys dažniau gyvena su savo šeima (sutuoktiniu ar sugyventiniu ir savo vaikais), o
vyrai dažniau gyvena vieni ir su tėvais / globėjais. Miesto jaunuoliai dažniau gyvena vieni,
su savo šeima, su draugu / drauge ir su nuomos / bendrabučio draugais, o kaimo jaunuoliai
dažniau gyvena su tėvais.
73. Name gyvena 48,7 proc., bute gyvena 46,2 proc., o tiktai kambaryje gyvena 3,8 proc.
jaunuolių. Name dažniausiai gyvena 14-18 metų amžiaus jaunuoliai, o bute dažniausiai
gyvena 24-29 metų jaunuoliai. Kambaryje dažniausiai gyvena viduriniosios amžiaus
grupės jaunuoliai. Vyrai dažniau gyvena name ir kambaryje, o moterys – bute. Mieste
jaunuoliai dažniau gyvena bute ir kambaryje, o kaime jaunuoliai dažniau gyvena name.
74. Dauguma (67,1 proc.) jaunuolių gyvena jų arba sutuoktinių tėvams nuosavybes teise
priklausančiame būste, 12,8 proc. gyvena jų arba bendros nuosavybės su sutuoktiniu ar
partneriu būste, 13,1 proc. butą nuomojasi, 3,5 proc. jaunuolių būsto savininkai yra
giminaičiai, o 1,7 proc. – draugai ar draugės. Kuo vyresnis jaunimas, tuo dažniau gyvena
ne jų tėvams priklausančiame būste. Vyrai dažniau gyvena jiems ir jų tėvams
priklausančiame būste. Moterys dažniau gyvena bendros nuosavybės su vyru, vyro tėvams
arba draugui priklausančiame būste. Kaime jaunuoliai dažniau gyvena tėvams
priklausančiame būste, o mieste jaunuoliai dažniau būstą nuomoja.
75. Daugiausia (66,3 proc.) jaunuolių gyvena išlaikomi tėvų arba jų finansiškai remiami, 40,6
proc. jaunuolių pajamų šaltinis yra atlygis už darbą, 12,1 proc. gauna pašalpas, 9,5 proc. –
stipendijas, 9,1 proc. paremia giminės, 5,8 proc. gyvena iš draugo / draugės pajamų, 4,5
proc. turi pelno iš verslo, 1,8 proc. yra paėmę paskolą, 5,7 proc. nurodė kitus pajamų
šaltinius. Visos jaunimo amžiaus grupės gauna paramą iš tėvų, tačiau su amžiumi dalis
tėvų paramą gaunančiųjų mažėja ir didėja dalis gyvenančių iš darbo pajamų. 19-23 metų
jaunuoliai dažniau nei kitos amžiaus grupės gauna stipendiją ir pašalpą. Su amžiumi
mažėja giminių parama, tačiau didėja pajamos iš draugo / draugės gaunamų pajamų. Vyrai
dažniau nei moterys pajamas gauna iš atlyginimo, pelno iš verslo, paskolų ir kitų pajamų, o
moterys dažniau nei vyrai pajamas gauna iš pašalpų ir draugo pajamų. Miesto dažniau nei
kaimo jaunuoliai pajamas gauna iš atlyginimo, stipendijos, giminių paramos ir draugo /
draugės pajamų, o kaimo jaunimas dažniau nei miesto pajamas gauna iš tėvų, pašalpų ir
pelno iš verslo.
76. Didžiausia dalis jaunimo (22,6 proc.) nurodė, kad vidutiniškai vienam jų šeimos nariui
atskaičius mokesčius tenka nuo 501 iki 1000 litų pajamų per mėnesį, 22,5 proc. – nuo 351
iki 500 litų, 15,4 proc. – nuo 1001 iki 1500 litų, 15,1 proc. – iki 350 litų, 6,9 proc. nuo
1501 iki 3000 litų ir 2,3 proc. – daugiau nei 3001 litą. Lyginant amžiaus grupes
tarpusavyje, žemiausias pajamas dažniausiai gauna jauniausia amžiaus grupė, o didžiausias
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pajamas dažniausiai gauna vyriausia amžiaus grupė. Iki 350 litų vienam asmeniui per
mėnesį dažniau nei kitoms tenka 14-18 metų amžiaus jaunuolių šeimose, nuo 351 iki 500
litų vienam asmeniui per mėnesį dažniau tenka 14-18 metų ir 19-23 metų amžiaus
grupėms. Nuo 1501 iki 3000 litų vienam asmeniui per mėnesį dažniau nei kitoms tenka 2429 metų amžiaus grupės jaunuoliams. Taip pat Nuo 1001 iki 1500 litų vienam asmeniui
per mėnesį dažniau tenka 24-29 metų amžiaus grupės jaunuoliams. Moterys dažniau nei
vyrai gauna žemiausias pajamas: iki 350 litų ir nuo 351 iki 500 litų per mėnesį vienam
asmeniui. Vyrai dažniau gauna aukščiausias pajamas: virš 3001 litų, nuo 1501 iki 3000 litų
ir nuo 1001 iki 1500 litų vienam asmeniui per mėnesį. Kaimo dažniau nei miesto
jaunuoliai gauna žemiausias pajamas: iki 350 litų. Miesto dažniau nei kaimo gauna
aukštesnes pajamas, t.y., dažniau patenka į pajamų grupes esančias nuo 501 iki 3000 litų.
77. Dauguma jaunuolių (78,8 proc.) neturi paskolos, 8,3 proc. paskolos neturi, bet ketina ją
paimti, 4,9 proc. yra paėmę vartojamąją paskolą, 3,2 proc. – paskolą būstui, 2,2 proc. –
studijoms ir 1,1 proc. – remontui. Su amžiumi mažėja neturinčių paskolos jaunuolių dalis,
o turinčių paskolas - didėja. Vyrai dažniau nei moterys yra paėmę vartojamąją paskolą ir
planuoja paimti paskolą, o moterys dažniau jokių paskolų neturi. Miesto dažniau nei kaimo
jaunuoliai yra paėmę būsto paskolą ir paskolą studijoms. Kaimo jaunuoliai dažniau jokių
paskolų neturi.
78. Iš tėvų paramos dažniausiai, lyginant su kitomis savivaldybėmis, gyvena Raseinių,
Kelmės, Skuodo, Jonavos rajonų, Šiaulių miesto ir Pagėgių savivaldybių jaunuoliai. Iš
atlyginimo rečiausiai pajamų gauna Telšių, Skuodo, Varėnos rajonų, Šiaulių miesto ir
Pagėgių savivaldybių jaunuoliai. Iš draugo / draugės pajamų dažniausiai gyvena Kėdainių,
Vilniaus, Rokiškio rajonų, Klaipėdos ir Vilniaus miestų savivaldybių jaunuoliai. Mažas ir
mažesnes pajamas dažniausiai turi Skuodo, Rokiškio, Lazdijų, Zarasų rajonų, Pagėgių ir
Kalvarijos savivaldybių jaunimas. Paskolų dažniausiai turi Varėnos, Kauno, Vilniaus ir
Kėdainių rajonų savivaldybių jaunuoliai.
79. Tyrimo duomenys rodo, kad jaunuoliai, ypač jaunesni, yra finansiškai priklausomi nuo
tėvų, jų gaunamos pajamos nėra didelės, todėl jiems nėra lengva įsitvirtinti, įsikurti
savarankiškai gyventi, kurti šeimą ir auginti vaikus. Jei jaunas žmogus negauna finansinės
paramos iš tėvų ir gauna menkas pajamas, tai jis yra didelės rizikos grupėje tapti
socialinių pašalpų gavėju. Todėl darbinės pajamos jauniems žmonėms yra svarbios, ir čia
tinka visos rekomendacijos jaunimo darbinio užimtumo skatinimui ir palaikymui.
VERSLUMAS
80. Didžioji dauguma (86 proc.) jaunimo neturi verslo, ir niekada jo nėra turėję, 0,9 proc.
jaunuolių bandė save versle, bet jiems nepavyko, dar 4,4 proc. jaunuolių planuoja pradėti
verslą. Vos 6.6 proc. jaunuolių turi verslą arba jame dalyvauja: 2,8 proc. dalyvauja šeimos
versle, 2,7 proc. vadovauja savo verslo veiklai, 1,1 proc. yra verslo partneriai. Kuo vyresni
jaunuoliai, tuo aktyvesni versle, dažniau tuo dažniau vadovauja savo verslui, yra verslo
partneriai, planuoja pradėti savo verslą. Dalyvaujančių šeimos versle yra panaši dalis
visose amžiaus grupėse. Vyrai yra aktyvesni versle nei moterys. Daugiau moterų nei vyrų
neturi savo verslo (skirtumas 8,1 proc.). Vyrai dažniau nei moterys vadovauja savo verslo
veiklai, yra verslo partneriai, dalyvauja šeimos versle, yra daugiau vyrų nesėkmingai
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bandžiusių save versle nei moterų ir vyrai dažniau turi planų pradėti savo verslą.
Dalyvavimo versle skirtumai pagal gyvenamąją vietovę yra nedideli. Didesnė dalis mieste
gyvenančiųjų neturi savo verslo (skirtumas 0,7 proc.) ir yra verslo partneriai (skirtumas 0,4
proc.). Kaimo vietovėje gyvenantys jaunuoliai dažniau dalyvauja šeimos versle (skirtumas
0,9 proc.).
81. Tik 18 proc. jaunuolių teigia, kad yra susipažinę su jaunimo verslumo skatinimo politika
Lietuvoje. Tačiau Daugiau nei pusė (52,8 proc.) jaunuolių nesutinka, kad Lietuvoje yra
sudarytos sąlygos jauniems žmonėms plėtoti verslą, dešimtadalis (10,1 proc.) sutinka. Ir tik
šiek tiek daugiau nei trečdalis (36 proc.) jaunuolių teigia, kad nežino ar šios sąlygos
Lietuvoje yra sudarytos. Kuo jaunesni jaunuoliai, tuo dažniau jie sutinka, kad Lietuvoje yra
sudarytos sąlygos jauniems žmonėms plėtoti verslą, o kuo vyresni, tuo dažniau nesutinka.
Dažniau vyrai nei moterys nurodo, kad yra susipažinę su jaunimo verslumo skatinimo
politika Lietuvoje. Didesnė kaimo vietovėje gyvenančių jaunuolių dalis yra susipažinusi su
verslumo skatinimo politika Lietuvoje.
82. Kretingos, Zarasų, Kelmės, Šakių, Varėnos, Jurbarko rajonų ir Marijampolės savivaldybių
jaunuoliai dažniausiai teigė, kad yra susipažinę su jaunimo skatinimo politika Lietuvoje, o
Vilniaus, Ukmergės, Širvintų, Radviliškio, Mažeikių, Rokiškio, Šilalės, Jonavos,
Švenčionių, Akmenės, Utenos, Anykščių, Kauno rajonų ir Vilniaus, Kauno, Klaipėdos,
Šiaulių, Alytaus Palangos miestų savivaldybių jaunuoliai su šia politika yra susipažinę
rečiausiai.
83. Tyrimo duomenys rodo, kad vyrai labiau įsitraukę į verslą nei moterys, todėl kyla
klausimas, ką daryti, ar verslumo ugdymo veiklas nukreipti į vyrus, nes jie yra verslesni,
vadinasi, investicijos į jų verslumo ugdymą duos tikėtinai greitesnį rezultatą, ar į moteris,
kad jos pasivytų vyrų verslumo rodiklius. Ataskaitos rengėja mano, kad verslumo ugdymo
priemonės turi būti nukreiptos tiek į vyrus, tiek į moteris, tiktai jos turėtų būti skirtingos
vyrams ir moterims. Vyrai yra verslesni nei moterys, todėl būtinos priemonės vyrų
verslumui palaikyti, sudarytos palankios sąlygas verslo kūrimui ir vystymui. Moteris
pirmiausia reikia drąsinti, mažinti jų baimę rizikuoti imantis verslo, o tada dar užtikrinti
kitas minėtas sąlygas.
DALYVAVIMAS
84. Dauguma (62,5 proc.) patenka į grupę jaunuolių, kurių politinį - pilietinį aktyvumą galima
apibūdinti kaip žemą, nes jie beveik nesidomi partijų veikla ir šalies politiniu gyvenimu,
27,3 proc. patenka į vidutinio ir tiktai 6,8 proc. – aukšto politinio - pilietinio aktyvumo
grupes. Kuo vyresni jaunuoliai, tuo jie pasižymi didesniu politiniu - pilietiniu aktyvumu.
Moterys pasižymi didesniu politiniu - pilietiniu aktyvumu nei vyrai. Miesto jaunuoliai
pasižymi didesniu politiniu - pilietiniu aktyvumu nei kaimo. Kelmės, Skuodo, Telšių,
Jonavos rajonų, Šiaulių ir Klaipėdos miestų savivaldybių jaunuoliai pasižymi žemiausiu
politiniu - pilietiniu aktyvumu.
85. Dauguma (64,9 proc.) patenka į grupę jaunuolių, kurių socialinę aplinką galima apibūdinti
kaip vidutinio politinio - pilietinio aktyvumo, 18,2 proc. – aukšto politinio - pilietinio
aktyvumo, t.y. tėvai, draugai, mokytojai / dėstytojai kalbasi su jaunimu, skatina domėtis
politiniais įvykiais ir šalies aktualijomis, o 16,2 proc. jaunuolių gyvena žemo politinio 465

pilietinio aktyvumo aplinkoje. Kuo vyresni jaunuoliai, tuo jų aplinka pasižymi didesniu
politiniu - pilietiniu aktyvumu. Miesto jaunuolių aplinka pasižymi didesniu politiniu pilietiniu aktyvumu nei kaimo. Kupiškio, Akmenės, Šiaulių, Radviliškio, Biržų, Pakruojo,
Panevėžio ir Anykščių rajonų savivaldybių jaunuolių aplinka pasižymi žemiausiu politiniu
- pilietiniu aktyvumu.
86. Jaunimo politinis - pilietinis aktyvumas yra susijęs su jų aplinkos: tėvų, draugų, mokytojų /
dėstytojų politiniu - pilietiniu aktyvumu, t.y. kuo vyresni jaunuoliai, tuo politiškai
aktyvesni patys, tuo politiškai aktyvesnė yra ir jų aplinka.
87. Dauguma (65,7 proc.) patenka į grupę jaunuolių, kurių požiūris į politiką, partijas ir
valdžią yra vidutinio negatyvumo, 2 proc. – aukšto negatyvumo, vadinasi, politiką, partijas
ir valdžią vertina labai negatyviai, o 26,9 proc. – žemo negatyvumo, vadinasi, politiką,
partijas ir valdžią vertina pozityviai. Vidurinioji jaunuolių amžiaus grupė pozityviau žiūri į
politiką ir politikus nei kitos amžiaus grupės, nes šios amžiaus jaunuolių dalis žemo
požiūrio į politiką negatyvumo grupėje yra didžiausia: 14-18 metų – 26,4 proc., 19-23
metų – 27,7 proc., 24-29 metų – 25,9 proc. Vyrų požiūris į politiką yra negatyvesnis nei
moterų. Kelmės, Skuodo, Telšių, Lazdijų rajonų, Klaipėdos, Šiaulių miestų ir Visagino
savivaldybių jaunuolių požiūris į politiką yra negatyviausias.
88. Moterų požiūris į politiką yra mažiau negatyvus nei vyrų ir moterys labiau įsitraukę į
politinį gyvenimą nei vyrai. Kelmės, Skuodo, Telšių, Lazdijų rajonų, Klaipėdos, Šiaulių
miestų ir Visagino savivaldybių jaunuolių požiūris į politiką yra negatyviausias, taip pat
šių savivaldybių jaunuoliai pasižymi žemiausiu politiniu - pilietiniu aktyvumu.
89. Dauguma (71 proc.) jaunuolių patenka į žemo pilietiškumo - labdaringumo grupę,
vadinasi, per pastaruosius 6 mėnesius jie beveik nedalyvavo pilietinėse akcijose, viešose
diskusijose, neaukojo labdarai ir pan., 24,4 proc. – vidutinio ir tik 3,6 proc. – aukšto
pilietiškumo - labdaringumo grupes. Pilietiškumo - labdaringumo rodiklio skirtumai
amžiaus grupėse yra maži, šiek tiek aktyvesni yra 14-18 metų jaunuoliai. Moterys yra
aktyvesnės pilietinėje - labdaringoje veikloje nei vyrai. Mieste gyvenantys jaunuoliai yra
aktyvesni pilietinėje - labdaringoje veikloje nei kaime. Jonavos, Kauno, Rokiškio,
Šalčininkų rajonų ir Pagėgių savivaldybių jaunuolių elgesyje pilietiškumo - labdaringumo
apraiškų yra mažiausiai.
90. Nevyriausybinių organizacijų veikloje dalyvauja ir yra nevyriausybinių organizacijų nariai
9,2 proc. (2193) jaunuolių, jokiai nevyriausybinei organizacijai nepriklauso 84,3 proc.
jaunuolių, o 6,2 proc. į klausimą apie narystę neatsakė.
91. Jaunuoliai, nevyriausybinių organizacijų nariai, yra aktyvūs organizacijose, nes dalyvauja
įvairiose organizacijų veiklose. Per pastaruosius 6 mėnesius 89,9 proc. domėjosi savo
organizacijos veikla; 87,5 proc. bendravo su kitais organizacijos nariais; 86,9 proc.
dalyvavo organizacijos renginiuose; 71,6 proc. organizavo organizacijos renginius, vykdė
jos veiklas; 65,7 proc. dalyvavo organizacijos valdymo organų rinkimuose; 57,1 proc.
turėjo organizacijoje pareigas arba buvo atsakingi už kokias nors veiklos sritis; 32,9 proc.
ėjo organizacijose vadovaujančias pareigas ir 84,1 proc. jaunuolių draugai, bendradarbiai,
giminės žinojo, kad jie yra organizacijų nariai. 24-29 metų amžiaus grupė, lyginant su
kitomis grupėmis, yra aktyvesnė nevyriausybinių organizacijų veikloje pagal daugumą
dalyvavimo būdų. Moterys yra aktyvesnės nevyriausybinių organizacijų narės, jos dažniau
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nei vyrai domisi organizacijų veikla; bendrauja su kitais organizacijų nariais; dalyvauja
organizacijų renginiuose; organizuoja renginius, vykdė jų veiklas. Tačiau vyrai dažniau
nei moterys užima vadovaujančias pareigas organizacijose. Miesto jaunuoliai yra aktyvesni
nevyriausybinių organizacijų veikloje visais tirtais būdais. Akmenės, Tauragės, Varėnos,
Jonavos, Jurbarko rajonų ir Kalvarijos savivaldybių NVO nariai, lyginant su kitų
savivaldybių NVO nariais, rečiausiai dalyvavo organizacijų, kurioms priklauso
renginiuose, ėjo vadovaujančias pareigas, buvo atsakingi už įvairias organizacijos veiklas,
mažiausiai domėjosi savo organizacijos veikla.
92. Nevyriausybinių organizacijų narius dalyvauti organizacijų veikloje motyvuoja:
galimybės susitikti ir bendrauti su įdomiais žmonėmis – 91,8 proc.; patrauklios
organizacijos idėjos – 90,5 proc.; patrauklios organizacijos veiklos formos – 90,3 proc.;
dalinimasis turimomis žiniomis ir gebėjimais – 89,2 proc.; didėjantis pasitikėjimas savimi
– 88,5 proc.; draugų rato plėtimas – 87,2 proc.; kontaktų su svarbiais žmonėmis
užmezgimas – 86,6 proc.; jų draugų, artimųjų dalyvavimas organizacijų veikloje – 75,4
proc.; įdomus lyderis – 71,2 proc. Kuo jaunesni, tuo dažniau sutiko, kad dalyvauti
nevyriausybinių organizacijų veikloje juos motyvuoja galimybės susitikti ir bendrauti su
įdomiais žmonėmis ir dalyvavimo metu didėjantis pasitikėjimas savimi. Moterys dažniau
nei vyrai buvo linkusios pritarti beveik visiems išvardintiems dalyvavimo NVO veiklose
motyvams. Miesto dažniau nei kaimo jaunuoliai linkę sutikti, kad dalyvauti
nevyriausybinių organizacijų veikloje, juos motyvuoja galimybės įgyti naujų gebėjimų ir
žinių, kurios bus naudingos ateityje; galimybės susitikti ir bendrauti su įdomiais
žmonėmis; dalinimasis turimomis žiniomis ir gebėjimais. Kaimo jaunuolius dažniau nei
miesto motyvuoja draugų, artimųjų dalyvavimas organizacijų veikloje.
93. Pusė (50,8 proc.) jaunuolių nurodė, kad dalyvauja arba yra dalyvavę savanoriškoje
veikloje, 46,6 proc. – savanoriškoje veikloje nedalyvauja ir nėra dalyvavę. Kuo vyresnė
amžiaus grupė, tuo didesnė niekada nedalyvavusių savanoriškose veiklose jaunuolių dalis.
Daugiau vyrų nei moterų per pastarąjį pusmetį nėra dalyvavę savanoriškose veiklose.
Lyginant savivaldybes tarpusavyje Kelmės, Telšių, Jonavos, Radviliškio, Kėdainių rajonų,
Šiaulių miesto ir Neringos savivaldybių jaunuoliai dažniausiai turi savanorytės patirties, o
Panevėžio, Ignalinos, Kupiškio, Raseinių, Švenčionių, Varėnos, Šalčininkų, Vilniaus
rajonų, Birštono ir Visagino savivaldybių jaunuoliai dažniausiai savanorystės patirties
neturi.
94. Neformalioms jaunimo grupėms, pavyzdžiui, reperiams, gotams, skinhedams ir kt.
priklauso 7,3 proc. jaunimo. Kuo jaunesni, tuo dažniau priklauso neformalioms grupėms.
Miesto dažniau nei kaimo jaunimas ir vyrai dažniau nei moterys priklauso įvairioms
neformalioms jaunimo grupėms arba stiliams. Rokiškio, Varėnos, Telšių rajonų ir Vilniaus
miesto savivaldybių jaunuoliai neformalioms jaunimo grupėms priklauso dažniausiai.
95. Pusė (52,2 proc.) tiriamųjų patenka į grupę jaunuolių, kurių socialinę aplinką galima
apibūdinti kaip vidutinio pilietiškumo - labdaringumo lygmens, 23,8 proc. – aukšto
pilietiškumo - labdaringumo, t.y. tėvai dalyvauja NVO veiklose, jų tėvai ir jie patys padeda
kaimynams, aukoja labdarai ir pan., o 23,4 proc. jaunuolių gyvena žemo pilietiškumo labdaringumo aplinkoje. 14-18 metų amžiaus grupės aplinka pasižymi aukštesniu
pilietiškumu - labdaringumu, lyginant su kitų amžiaus grupių aplinka. Daugiau vyrų nei
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moterų patenka į žemo aplinkos pilietiškumo - labdaringumo grupę, o moterų – daugiau
vidutinio ir aukšto pilietiškumo - labdaringumo grupėse. Dažniau kaimo nei miesto
jaunuoliai patenka į žemo ir aukšto aplinkos pilietiškumo - labdaringumo grupes; daugiau
miesto nei kaimo jaunuolių patenka į vidutinio aplinkos pilietiškumo - labdaringumo
grupę. Mažeikių, Zarasų, Plungės, Šilutės, Visagino, Varėnos, Kupiškio, Radviliškio,
Rokiškio, Kaišiadorių, Pakruojo, Kauno, Akmenės, Prienų, Panevėžio rajonų, Alytaus
miesto ir Birštono savivaldybių jaunuolių aplinka pasižymi žemiausiu pilietiškumu labdaringumu. Rokiškio ir Kauno rajonų savivaldybių ir jaunuoliai, ir jų aplinka pasižymi
žemiausiu pilietiškumu - labdaringumu.
96. Teigiamos nuostatos pilietinės visuomenės atžvilgiu sulaukė apie 60 proc. tiriamųjų
pritarimo, o pritariančių neigiamoms nuostatoms dalis siekė 38 proc. Jaunimas buvo linkęs
sutikti, kad jie jaučiasi laisvi pilietiškai / visuomeniškai elgtis – 66,6 proc.; kad piliečių
veikla yra palaikoma bendrapiliečių / aplinkinių / artimųjų – 61,9 proc.; kad savo šalyje jie
jaučiasi saugūs – 59,4 proc.; kad žmonės, dalyvaujantys pilietinėse veiklose, įtarinėjami
turintys savanaudiškų tikslų – 38 proc.; kad žmonės, dalyvaujantys pilietinėse veiklose,
laikomi keistuoliais – 26,5 proc.; kad tik silpni ir nevykėliai dalyvauja nevyriausybinių
organizacijų veikloje – 12,4 proc. Kuo jaunesni jaunuoliai, tuo nuostatos pilietinės
visuomenės atžvilgiu yra pozityvesnės. Vyrai dažniau nei moterys buvo linkę sutikti su
visomis ir teigiamomis, ir neigiamomis nuostatomis pilietinės visuomenės atžvilgiu.
Kaimo dažniau nei miesto jaunuoliai buvo linkę sutikti, kad savo šalyje jie jaučiasi saugūs
ir kad tik silpni bei nevykėliai dalyvauja nevyriausybinių organizacijų veikloje. Miesto
šiek tiek dažniau nei kaimo jaunuoliai buvo linkę sutikti, kad piliečių veikla yra palaikoma
bendrapiliečių / aplinkinių / artimųjų.
97. Tauragės rajono, Klaipėdos ir Šiaulių miestų jaunuoliai rečiausiai sutinka, kad savo šalyje
jaučiasi saugūs, laisvi pilietiškai / visuomeniškai veikti ir kad piliečių veikla yra palaikoma
bendrapiliečių. Zarasų, Ukmergės, Varėnos, Ignalinos, Tauragės, Klaipėdos rajonų
jaunuoliai dažniausiai sutinka, kad žmonės dalyvaujantys pilietinėse veiklose yra laikomi
keistuoliais, kad šie žmonės yra įtarinėjami turintys savanaudiškų tikslų ir kad NVO bei
visuomeninėje veikloje dalyvauja tik nevykėliai. Pakruojo, Širvintų, Vilkaviškio rajonų,
Pagėgių ir Rietavo savivaldybių jaunuoliai dažniausiai sutinka, kad žmonės dalyvaujantys
pilietinėse veiklose yra įtarinėjami turintys savanaudiškų tikslų ir kad NVO bei
visuomeninėje veikloje dalyvauja tik nevykėliai.
98. Mažas jaunimo politinis - pilietinis ir pilietinis - labdaringas aktyvumas susijęs su tėvų,
mokytojų ir draugų mažu politiniu - pilietiniu ir pilietiniu - labdaringu aktyvumu. Taip pat
jaunų žmonių politinis - pilietinis pasyvumas susijęs su jų požiūrio į politiką ir politikus
negatyvumu. Būtina imtis priemonių mažinančių jaunuolių negatyvų požiūrį į politiką ir
politikus, nes jis susijęs su jaunimo politiniu ir pilietiniu pasyvumu. Tai susiję su jaunuolių
nuostatų keitimu, bet tuo pačiu ir su politinės kultūros keitimu, nes nuolatos girdint apie
korupciją politikoje, nesąžiningo, neetiško, neatsakingo politikų elgesio atvejus, nuomonė
apie juos į gerąją pusę nesikeis. Iš kitos pusės svarbu įtraukti jaunus žmones į sprendimų
priėmimo procesus, apie kuriuos jau buvo kalbėta rekomendacijoje apie jaunimo
dalyvavimą mokyklos ir aukštosios mokyklos savivaldoje. Jaunų žmonių dalyvavimas
negali būti tik patariamasis, kuomet jaunų žmonių tik atsiklausiama dėl sprendimų,
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kuriuos inicijuoja suaugusieji. Turi būti užtikrinamas demokratinis jaunų žmonių
dalyvavimas, kuomet jie įtraukiami į sprendimų priėmimą tiesiogiai, jie formaliai
įtraukiami į sprendimus priimančias struktūras ir vykdomas procedūras. Puikus jaunų
žmonių dalyvavimas politinių sprendimų priėmimo procesuose pavyzdys yra LR Jaunimo
politikos pagrindų įstatymu įtvirtinta jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo sistema
Lietuvoje. Ją reikia palaikyti ir stiprinti.
Motyvacijos dalyvauti nevyriausybinių organizacijų veikloje skatinimas turėtų būti
nukreiptas į pagrindinius motyvuojančius veiksnius: sudaryti galimybes susitikti ir
bendrauti su įdomiais žmonėmis, pasiūlyti įdomias veiklos formas, sudaryti galimybes
dalintis turimais įgūdžiais bei žiniomis ir pasitikėjimo savimi didėjimui.

ĮPROČIAI
100. Maždaug penktadalis (22,1 proc.) jaunimo gyvena blaiviai, nes visiškai nevartoja alkoholio
(9,6 proc.) arba alkoholio nevartojo pastaruosius 6 mėnesius (12,5 proc.). Apie dešimtadalį
(11,6 proc.) jaunimo galima priskirti prie dažnų alkoholio vartotojų, o 2,9 proc. jau turi
priklausomybę alkoholiui, nes per pastaruosius 6 mėnesius alkoholį vartojo 4 ir daugiau
kartų per savaitę. Kuo vyresni jaunuoliai, tuo dažniau vartoja alkoholį. Per pastarąjį
pusmetį alkoholį vartojo 2 - 3 kartus per savaitę: 14-18 metų – 4,9 proc., 19-23 metų –
10,7 proc., 24-29 metų – 12 proc. jaunuolių, o 4 ir daugiau kartų per savaitę alkoholį
vartojo beveik vienoda dalis visų amžiaus grupių jaunuolių (atitinkamai 2,8; 3,2; 2,8
proc.). Bendrai vyrai alkoholį vartoja dažniau nei moterys. 2 - 3 kartus per savaitę alkoholį
vartojo 11,6 proc. vyrų ir 6,1 proc. moterų, 4 ir daugiau kartų per savaitę alkoholį vartojo
4,3 proc. vyrų ir 1,6 proc. moterų. Kaimo vietovėje gyvenantys jaunuoliai, dažniau nei
mieste gyvenantys alkoholio nevartojo arba vartojo kartą per mėnesį ar rečiau. Mieste
gyvenantys jaunuoliai dažniau vartojo alkoholį 2 - 4 kartus per mėnesį, 2 - 3 kartus per
savaitę. 4 ir daugiau kartų per savaitę vartojo 2,7 proc. miesto ir 3,2 proc. kaimo jaunuolių.
Kupiškio, Panevėžio, Šakių, Utenos, Ukmergės, Klaipėdos rajonų ir Rietavo savivaldybėse
gyvenantys jaunuoliai, lyginant su kitose savivaldybėse gyvenančiais, per paskutinį
pusmetį alkoholį vartojo dažniausiai.
101. Pagal priklausomybės nuo alkoholio rodiklį 29,9 proc. jaunuolių yra rizika priklausomybei
atsirasti, o 1,6 proc. jaunuolių yra priklausomi nuo alkoholio. Daugiausia jaunuolių, kurie
turi riziką priklausomybei atsirasti yra tarp 19-23 metų amžiaus grupės jaunuolių (33,3
proc.), o priklausomybę turi panaši dalis visų amžiaus grupių jaunuolių: 14-18 metų – 1,3
proc., 19-23 metų – 2 proc., 24-29 metų – 1,8 proc. Daugiau vyrų nei moterų jau turi
priklausomybę nuo alkoholio (skirtumas 1,9 proc.). Kupiškio, Akmenės, Šiaulių,
Radviliškio, Biržų, Pakruojo, Panevėžio, Anykščių rajonų ir Kazlų Rūdos savivaldybių
jaunuoliai alkoholį vartoja dažniausiai.
102. Dažniausiai jaunuolių nurodyta alkoholio vartojimo pastarąjį mėnesį priežastis yra noras
atsipalaiduoti (39,3 proc.). Kitos dvi dažniausiai nurodomos priežastys yra noras pasijusti
laimingesniu (12 proc.) ir noras užmiršti problemas (11 proc.). Dar trys rečiau nurodomos
tačiau svarbios priežastys – tai siekimas apsvaigti (7,9 proc.), neturėjimas ką veikti (7,9
proc.) ir nenoras išsiskirti iš draugų rato (6,5 proc.). Ir dvi rečiausiai nurodomos priežastys
– tai, kad buvo kitų verčiami vartoti (1,2 proc.), bei smalsumas (2,6 proc.). Kuo vyresni
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jaunuoliai, tuo dažniau alkoholį vartoja siekdami atsipalaiduoti. Kuo jaunesni, tuo dažniau
geria iš smalsumo. Vidurinioji (19-23 metų) amžiaus grupė dažniau nei kitos alkoholį
vartoja norėdami pasijusti laimingesniais, siekdami užsimiršti ir apsvaigti. 14-18 metų
rečiau nei kitos dvi alkoholį vartoja nenorėdami išsiskirti iš draugų, o 24-29 metų rečiau
nei kitos dvi alkoholį vartoja neturėdami ką veikti. Moterys dažniau alkoholio visai
nevartoja, o vyrai dažniau alkoholį vartoja dėl visų įvardytų priežasčių. Miesto dažniau nei
kaimo jaunuoliai alkoholį vartoja norėdami atsipalaiduoti, siekdami pasvaigti, o kaimo
dažniau nei miesto norėdami pasijusti laimingesniais, užmiršti problemas, neturėdami, ką
veikti.
103. Didžioji dauguma jaunuolių nurodė, kad nėra bandę narkotikų ir nenorintys jų bandyti
(78,2 proc.), 4,3 proc. jaunuolių narkotikų vartoti nebandė, bet norėtų pabandyti. Kartą
bandė narkotikų 6 proc., keletą kartų bandė 5,1 proc. jaunuolių. Kad narkotikus vartoja
pastoviai, nurodė 1,1 proc. jaunuolių. Kuo jaunesni, tuo dažniau narkotikų nėra bandę, kuo
vyresni, tuo dažniau narkotikų yra bandę vieną kartą. Keletą kartų narkotikų yra bandę: 1418 metų – 3,1 proc., 19-23 metų – 6 proc., 24-29 metų – 5,6 proc., narkotikus vartoja
pastoviai: 14-18 metų – 1,4 proc., 19-23 metų – 1,3 proc., 24-29 metų – 0,7 proc.
jaunuolių. Vyrai vartoja narkotikus dažniau nei moterys. Daugiau moterų nei vyrų nebandė
ir nenorėtų pabandyti narkotikų (skirtumas 9,9 proc.). Daugiau vyrų nei moterų yra bandę
narkotikų kartą (skirtumas 3 proc.), keletą kartų (skirtumas 3,6 proc.), vartoja pastoviai
(skirtumas 1,2 proc.). Daugiau kaime gyvenančių jaunuolių nebandė ir nenorėtų pabandyti
narkotikų (skirtumas 3,7 proc.), tačiau daugiau kaime gyvenančių vartoja narkotikus
pastoviai (skirtumas 0,5 proc.). Daugiau mieste gyvenančių jaunuolių yra bandę narkotikų
kartą ir keletą kartų. Telšių, Skuodo, Jonavos, Kauno, Varėnos rajonų, Klaipėdos bei
Vilniaus miestų, Neringos ir Marijampolės savivaldybėse yra daugiau jaunuolių bandžiusių
narkotikų ir juos vartojančių, lyginant su kitomis savivaldybėmis.
104. Ketvirtadalis (25,1 proc.) jaunuolių žino, kur gali kreiptis pagalbos dėl narkotinių
medžiagų vartojimo, o 21,6 proc. teigia galintys tai nesunkiai sužinoti. Nežino, kur gali
kreiptis pagalbos 11,6 proc. jaunuolių, o 2,1 proc. mano, kad pagalbos narkotikus
vartojantiems nėra. Kuo jaunesni, tuo dažniau teigia neįsivaizduojantys, kur galima kreiptis
ir kad jiems tai nerūpi. Kuo vyresni, tuo dažniau teigia galintys nesunkiai sužinoti, kur gali
kreiptis. Vyrai dažniau nei moterys nežino kur kreiptis ir jiems tai dažniau nei moterims
nerūpi.
105. Ketvirtadalis jaunuolių (26,1 proc.) rūko kasdien, 1-5 cigaretes per dieną surūko 11,9 proc.
jaunuolių, 6-10 cigarečių per dieną – 8,9 proc., 11-20 cigarečių per dieną – 4,2 proc. ir
daugiau nei 20 cigarečių per dieną surūko 1,1 proc. jaunuolių. Iš trijų amžiaus grupių
daugiausia rūko vidurinioji (19-23 metų), o mažiausia jauniausioji (14-18 metų) amžiaus
grupė. Kuo vyresni jaunuoliai, tuo daugiau yra metusių rūkyti. Nerūkančių moterų yra
daugiau nei vyrų, vyrai per dieną surūko daugiau nei moterys. Daugiau mieste gyvenančių
jaunuolių nei kaime gyvenančių yra metę rūkyti, taip pat rūko mažai ir vidutiniškai, tačiau
daugiau kaime gyvenančių jaunuolių paskutines 30 dienų rūkė 11 ir daugiau cigarečių per
dieną. Šiaulių, Vilniaus, Kauno, Radviliškio, Molėtų, Kėdainių rajonų, Panevėžio miesto,
Neringos ir Birštono savivaldybių jaunuoliai dažniau rūko ir per dieną surūko daugiau
cigarečių, lyginant su kitų savivaldybių jaunuoliais.
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106. Dauguma jaunuolių (76,1 proc.) internetu naudojasi kasdien. Dešimtadalis (11,5 proc.)
jaunuolių internetu naudojasi 4-5 kartus per savaitę, 6,9 proc. – 2-3 kartus per savaitę, 2,9
proc. - kartą per savaitę. Visai nesinaudoja internetu 1,2 proc. jaunuolių. 14-18 metų
jaunuoliai kasdien internetu naudojasi dažniau nei kitų amžiaus grupių jaunuoliai. Dažniau
miesto nei kaimo jaunuoliai internetu naudojasi kasdien. Kretingos, Kauno, Radviliškio
Molėtų, Kėdainių rajonų, Šiaulių miesto, Neringos ir Birštono savivaldybių jaunuoliai
daugiau dienų per savaitę jungiasi prie interneto, lyginant su kitų savivaldybių jaunuoliais.
107. Dažniausiai (45,8 proc.) jaunuoliai prie interneto praleidžia 1-3 val. per dieną. Iki 1 val. per
dieną internetu naudojasi 20,2 proc., 3-5 val. per dieną – 20,7 proc., o 5 val. ir daugiau per
dieną – 11,2 proc. jaunimo. Kuo vyresni jaunuoliai, tuo dažniau internetu naudojasi iki 1
val. taip pat kuo vyresni, tuo dažniau internetu naudojais 5 ir daugiau val. per dieną.
Jaunesni jaunuoliai, dažniau nei vyresni, internetu naudojasi 1-3 val. ir 3-5 val. per dieną.
Vyrai prie interneto praleidžia daugiau laiko per dieną nei moterys. Mieste gyvenantys per
dieną daugiau praleidžia laiko internete nei kaimo vietovėje gyvenantys jaunuoliai.
Tauragės, Jonavos, Plungės, Kauno rajonų, Kauno bei Panevėžio miestų ir Birštono
savivaldybių jaunuoliai internete per dieną praleidžia daugiausia laiko, lyginant su kitų
savivaldybių jaunuoliais.
108. Panevėžio miesto, Kauno rajono ir Birštono savivaldybių jaunuoliai internetu naudojasi ir
daugiausia dienų per savaitę, ir daugiausia valandų per dieną.
109. Labai dažnai ir dažnai lošiama loterijose (16,7 proc.), televizijos, radio ir spaudos
skelbiamuose konkursuose (7,6 proc.), lažybose (6,8 proc.), kazino rulete ir juodąjį džeką
(3,9 proc.), lošimo automatais (3,6 proc.) ir bingo (2,9 proc.). Kuo jaunesni, tuo daugiau
lošia įvairiais lošimo būdais. Kuo jaunesni, tuo dažniau nurodo, kad lošia kazino ruletę ir
juodąjį, lošia bingo, dalyvauja lažybose, lošimo aparatais, dalyvauja televizijos, radijo ir
spaudos skelbiamuose konkursuose ir tik loterijose dažniau nei kitos amžiaus grupės
dalyvauja 24-29 metų jaunuoliai. Vyrai dažniau nei moterys lošia visais tirtais būdais.
Kaimo vietovėje gyvenantys jaunuoliai dažniau nei mieste gyvenantys lošia loterijose.
110. Per paskutinius šešis mėnesius migdomuosius / raminamuosius vaistus vartojo 15,6 proc.
jaunuolių: 9,6 proc. vartojo 1 kartą per mėnesį, 3,4 proc. – 2-4 kartus per mėnesį, 1,4 proc.
– 2-3 kartus per savaitę, 1,2 proc. – 4 ar daugiau kartų per savaitę. Kuo jaunesni jaunuoliai,
tuo dažniau nurodė, kad pastarąjį mėnesį migdomųjų / raminamųjų vaistų nenaudojo.
Tačiau dažnai (nuo 2 iki 4 kartų per savaitę) šiuos vaistus naudoja labai panaši dalis visų
amžiaus grupių jaunuolių. Moterys migdomuosius / raminamuosius vaistus vartoja dažniau
nei vyrai. Migdomuosius / raminamuosius vaistus dažniau nei kitų savivaldybių vartoja
Varėnos, Kelmės, Švenčionių, Kupiškio, Mažeikių, Plungės, Raseinių, Skuodo, Akmenės,
Ukmergės rajonų, Vilniaus bei Šiaulių miestų ir Visagino savivaldybių jaunuoliai.
111. Vyrai patiria žemesnį socialinį palaikymą nei moterys ir vyrų savivertė yra žemesnė nei
moterų. Vyrai rečiau dalyvauja nevyriausybinių organizacijų, mokyklos ir aukštosios
mokyklos savivaldų veiklose, vyrai daugiau laiko per dieną praleidžia internete, vadinasi,
jie mažiau laiko skiria tiesioginiam bendravimui, kuris yra socialinio palaikymo ir
savivertės šaltinis, jie yra didesnėje rizikoje socialinei atskirčiai patirti. Visi ugdymo
veikėjai turi daugiau dėmesio skirti vaikinų socialinių kompetencijų ugdymui, stengtis juos
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įtraukti į neformaliojo ugdymo užsiėmimus, socialinius projektus, nevyriausybinių
organizacijų veiklas.
MITYBA IR POILSIS
112. 9,3 proc. jaunuolių kūno masės indeksas yra per mažas, vadinasi, jie yra per mažo svorio, o
22,1 proc. – per didelis, t.y. jie turi viršsvorio. Kuo vyresni jaunuoliai, tuo didesnis kūno
masės indeksas. Moterų dažniau nei vyrų kūno masės indeksas yra per mažas (skirtumas
10,2 proc.) ir normalus (skirtumas 9 proc.), o vyrų dažniau nei moterų – per didelis
(skirtumas 21,3 proc.). Kaimo vietovėje gyvenančių jaunuolių kūno masės indeksas
dažniau yra normalus ir per didelis, o mieste dažniau – per mažas.
113. Kūno svorį mažinančius papildus kartą ar reguliariai vartojo / vartoja 3 proc. tiriamųjų,
dar 4,7 proc. jaunuolių kūno svorį mažinančių papildų nevartoja, bet planuoja tai daryti.
Kūno svorį mažinančius maisto papildus reguliariai vartoja panaši dalis jaunuolių visose
amžiaus grupėse, tačiau tų, kuriems yra tekę kartą vartoti, su amžiumi daugėja. Moterys
labiau linkusios naudoti svorį mažinančius papildus nei vyrai.
114. Svorį mažinančių dietų vieną kartą yra laikęsi 11,3 proc., reguliariai jų laikosi 4,1 proc.
jaunuolių, dar 10,7 proc. – dietų nesilaikė, bet planuoja tai daryti. Didesnė 19-23 metų
jaunuolių, lyginant su kitomis amžiaus grupėmis, dalis yra tarp reguliariai besilaikančių
dietų. Planuoja laikytis dietų dažniausiai jauniausios amžiaus grupės tiriamieji, jų taip pat
daugiausia yra tarp tų, kuriems yra tekę kartą laikytis dietos. Moterys labiau linkusios
laikytis dietų nei vyrai, jos dažniau reguliariai laikosi dietų (skirtumas 4,7 proc.), yra kartą
laikęsi dietos (skirtumas 13,7 proc.), planuoja laikytis dietos (skirtumas 8,9 proc.).
115. Daugumos (58 proc.) jaunuolių valgymo įpročiai yra vidutiniški, daugiau nei trečdalio
(38,7 proc.) – geri, o blogus valgymo įpročius turi 1,7 proc. jaunuolių. Studentiško
amžiaus (19-23 metų) jaunuolių valgymo įpročiai blogiausi. Vyrų valgymo įpročiai yra
geresni nei moterų. Akmenės, Radviliškio, Rokiškio rajonų, Alytaus miesto ir Visagino
savivaldybių jaunuolių valgymo įpročiai yra blogiausi.
116. Vidutiniškai per parą miega po 7 valandas 30 proc., po 6 valandas 12,2 proc., o mažiau nei
6 valandas 5,8 proc. jaunuolių. Mažiau nei 6 valandas per parą, rečiau nei kitos dvi
amžiaus grupės, miega 24-29 metų jaunuoliai. Vidutiniškai per parą 6 valandas, rečiau nei
kitos dvi amžiaus grupės, miega 14-18 metų jaunuoliai. Dažniau moterys nei vyrai
vidutiniškai per parą miega iki 6 val. ir 6 val. per parą. Kaimo jaunuoliai dažniau miega
mažiau nei 6 val. per parą, o miesto jaunuoliai dažniau miega 6 val. per parą. Kauno ir
Šiaulių miestų jaunuolių vidutinė miego trukmė per parą yra trumpiausia.
117. 28,4 proc. jaunuolių nesportuoja nė karto per savaitę, penktadalis – vieną kartą per savaitę.
Kiekvieną dieną sportuoja 13 proc. jaunuolių. Kuo vyresni jaunuoliai, tuo mažiau
sportuoja. Vyrai savaitės eigoje sportuoja daugiau kartų nei moterys. Moterys dažniau
nesportuoja visai. Savaitės eigoje rečiausiai sportuoja Šalčininkų, Vilniaus, Kauno,
Ignalinos rajonų, Klaipėdos, Vilniaus miestų ir Birštono savivaldybių jaunuoliai.
118. Pasiskirstymas pagal fizinio aktyvumo trukmę valandomis per dieną rodo, kad dažniausiai
jaunuoliai nesportuoja visai – 26,7 proc., 7,3 proc. sportuoja iki 15 minučių per dieną,
17,6 proc. – 15-30 minučių per dieną. Kuo vyresni jaunuoliai, tuo dažniau jie nesportuoja:
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14-18 metų – 16,7 proc., 19-23 metų – 30,2 proc., 24-29 metų – 39,5 proc. Vyrų fizinio
aktyvumo trukmė valandomis per dieną yra didesnė nei moterų. Kaimo jaunuoliai dažniau
nesportuoja visai, tačiau miesto jaunuolių fizinio aktyvumo trukmė valandomis per dieną
yra didesnė. Mažiausia fizinio aktyvumo trukmė yra Kelmės, Telšių, Lazdijų, Skuodo
rajonų ir Pagėgių savivaldybių jaunuolių.
119. Net 14,9 proc. moterų kūno masės indeksas yra per mažas ir tik 13,1 proc. – per didelis,
vadinasi, moterims yra aktualesnė per mažo svorio nei viršsvorio problema, tačiau
moterys dažniau nei vyrai imasi kūno svorį reguliuojančių priemonių, vartoja svorį
mažinančius papildus, laikosi dietų, pavyzdžiui, reguliariai dietų laikosi 6,4 proc., kartą
laikėsi dietos 18 proc. ir planuoja laikytis dietos 15,1 proc. moterų, tačiau moterys rečiau
ir trumpiau sportuoja nei vyrai. Vadinasi, moterys ypač jaunos merginos yra didesnėje
rizikoje susirgti valgymo sutrikimais, nervine anoreksija ar bulimija nei vyrai / vaikinai.
Tai gali būti susiję su masinių informacijos priemonių formuojamu ypač liesos moters
kūno idealu, su kuriuo moterys save lygina ir kuriam bando prilygti. Būtina imtis
prevencijos priemonių, kurios arba keistų pripažintus, masinių informacijos priemonių
propaguojamus idealus, arba keistų merginų vertybines nuostatas, pavyzdžiui, kad moterys
yra vertinamos už jų vidines savybes, jų pasiekimus įvairiose gyvenimo srityse, o ne už jų
kūno išvaizdą, keistų svorio reguliavimo būdus, nuo pasyvių – dietų ir papildų vartojimo,
prie aktyvių – didesnio judėjimo ir sportavimo.
120. Mokyklinio amžiaus jaunuolių (14-18 metų) fizinis aktyvumas yra didžiausias,
studentiškame amžiuje (19-23 metų) visai nesportuojančių padaugėja dvigubai, 24-29
metų amžiaus grupėje nesportuojančių dalis didėja lėčiau. Vis daugiau laisvo laiko jauni
žmonės praleidžia prie televizoriaus arba kompiuterio, o darbo pobūdis šiuolaikinėje
visuomenėje dažniausiai yra sėdimo pobūdžio, nereikalaujantis didelio judėjimo, todėl
fizinis aktyvumas laisvalaikiu tampa ypač reikšmingu fizinės sveikatos palaikymui. Taip
pat didėjantis gyvenimo tempas didina nervinę, emocinę įtampą bei stresą, kuriuos
sumažinti galėtų fizinis aktyvumas ar fizinė iškrova. Vadinasi, fizinio aktyvumo įgūdžiai
yra reikšmingi fizinės ir psichinės sveikatos palaikymui ir juos būtina ugdyti. Fizinio
aktyvumo skatinimo priemonės turėtų būti nukreiptos į vyresniąsias – 19-23 ir 24-29 metų
– amžiaus grupes. Galbūt reiktų grąžinti privalomus fizinio lavinimo užsiėmimus į aukštųjų
mokyklų programas.
PSICHOLOGINĖ IR FIZINĖ SAVIJAUTA
121. Daugiau nei trečdalio (35,2 proc.) jaunuolių fizinė savijauta yra vidutiniška, o 3,7 proc.
jaunuolių fizinė savijauta yra bloga. Kuo vyresni jaunuoliai, tuo jų fizinė savijauta yra
geresnė. Vyrų fizinė savijauta yra geresnė nei moterų. Mieste gyvenančių jaunuolių fizinė
savijauta dažniau yra gera, o kaimo vietovėje gyvenančių jaunuolių fizinė savijauta
dažniau yra bloga. Kelmės, Šilutės ir Telšių savivaldybių jaunuolių fizinė savijauta yra
blogiausia.
122. 39,7 proc. jaunuolių psichinė savijauta yra vidutiniška, o 8,3 proc. - bloga. Kuo vyresnis
jaunimas, tuo psichinė savijauta yra geresnė. Vyrų psichinė savijauta yra geresnė nei
moterų. Kaimo vietovėje gyvenantiems dažniau nei mieste gyvenantiems jaunuoliams
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124.

125.

126.

127.

būdinga bloga savijauta. Telšių, Kelmės, Skuodo, Šilutės, Lazdijų, Akmenės rajonų ir
Šiaulių miesto jaunuolių psichinė savijauta yra blogiausia.
Subjektyviai 46 proc. jaunuolių savo sveikatos būklę vertina labai gerai, jie mano / jaučia,
kad su sveikata problemų neturi, 36,7 proc. jaunuolių nurodo turintys trumpalaikių
sveikatos sutrikimų, 12,6 proc. – turintys pasikartojančių sveikatos sutrikimų ir 1,1 proc.
jaunuolių turi negalią. Kuo vyresnis jaunimas, tuo subjektyviai savo sveikatos būklę
vertina blogiau, sveikatos sutrikimų ir negalių turi vienoda dalis visų amžiaus grupių
jaunuolių. Moterys dažniau nei vyrai nurodo turinčios trumpalaikių ir pasikartojančių
sveikatos sutrikimų. Vienoda dalis vyrų ir moterų turi negalią. Kaimo jaunuoliai dažniau
nei miesto subjektyviai trumpalaikių sveikatos sutrikimų neturi, o miesto jaunuoliai
dažniau nurodo turintys trumpalaikių ir pasikartojančių sveikatos sutrikimų. Jonavos,
Radviliškio, Ignalinos, Šilalės, Anykščių, Zarasų, Šiaulių, Kauno, Šalčininkų rajonų,
Alytaus miesto ir Pagėgių savivaldybių jaunuoliai sveikatos sutrikimų turi dažniausiai.
Subjektyvus sveikatos vertinimai ir objektyvūs sveikatos būklės rodikliai pagal amžiaus
grupes, taip pat miesto ir kaimo grupėse nesutampa. Kuo vyresni jaunuoliai, tuo jų fizinė ir
psichinė savijautos yra geresnės, tačiau, kuo vyresni tuo dažniau teigia turintys
trumpalaikių sveikatos sutrikimų. Kaimo jaunuolių fizinės ir psichinės savijautos rodikliai
blogesni nei miesto jaunuolių, tačiau jie dažniau nurodo, nusiskundimų savo sveikata
neturintys.
Dauguma jaunuolių (80,8 proc.) save vertina vidutiniškai, daugiau nei trečdalis (4,6 proc.)
turi aukštą savivertę, o 13,1 proc. jaunuolių savivertė yra žema. Kuo vyresni jaunuoliai, tuo
aukštesnė savivertė. Moterys save vertina geriau nei vyrai. Kelmės, Kėdainių rajonų,
Šiaulių miesto, Rietavo ir Marijampolės jaunuoliai save vertina žemiau nei kitų
savivaldybių jaunuoliai.
Vidutinio šeimos narių socialinio palaikymo sulaukia 40,9 proc., o 11,8 proc. jaunuolių
sulaukia labai žemo ar žemo socialinio palaikymo iš savo šeimos narių. Kuo vyresni
jaunuoliai, tuo aukštesnio socialinio palaikymo sulaukia iš savo šeimos narių. Moterys
patiria aukštesnį šeimos narių socialinį palaikymą nei vyrai. Mieste gyvenantys jaunuoliai
patiria aukštesnį šeimos narių socialinį palaikymą nei kaime gyvenantys. Skuodo, Telšių,
Šilutės, Kauno, Rokiškio, Kelmės, Jonavos rajonų, Šiaulių, Kauno miestų, Rietavo ir
Pagėgių jaunuoliai iš savo šeimos narių patiria žemesnį socialinį palaikymą nei kitų
savivaldybių jaunuoliai.
Mokyklinio ir studentiško amžiaus jaunuoliai patiria žemesnį šeimos narių socialinį
palaikymą, jų savivertė mažesnė nei 24-29 metų jaunuolių, taip pat kuo jaunesni jaunuoliai
tuo blogesnė fizinė ir psichinė savijauta. 14-18 metų jaunuoliai vis dar yra paauglystės
krizių laikotarpyje, kuriam būdingi konfliktai su tėvais, kai jaunuoliai siekia
savarankiškumo ir atsiskyrimo nuo tėvų, sprendžia tapatumo ir priklausomybės
bendraamžių grupėms dilemas. 19-23 metų jaunuoliai dažnai jau yra išėję iš savo tėvų
namų, bet dar nėra sukūrę savo šeimos, todėl jie jaučia mažesnį savo šeimos narių
socialinę palaikymą nei 24-29 metų jaunuoliai. Todėl šioms dviem amžiaus grupėms
reikalingos psichologinės pagalbos paslaugos. Mokyklose jau dirba psichologai, todėl
psichologinė pagalba yra prieinama, tačiau gali būti, kad ne visi jaunuoliai išdrįsta
kreiptis pagalbos į psichologą, nenorėdami išsiskirti iš kitų, nenorėdami, kad kiti manytų,
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jog jiems ne viskas gerai „su galva“, todėl reiktų keisti požiūrį į psichologus ir į tuos,
kurie lankosi pas psichologus. O aukštosiose mokyklose psichologinės pagalbos
studentams beveik nėra ir tik viena kita aukštoji mokykla, ar fakultetas tokią pagalbą savo
studentams gali pasiūlyti.
LYTINĖ ELGSENA IR ŠEIMOS PLANAVIMAS
128. Pirmus lytinius santykius turėjo 45,5 proc. (10828) tiriamųjų. Pirmus lytinius santykius
turėjo, kai buvo 13-15 metų 12,7 proc., 16 metų 19,9 proc., 17 m. 22,7 proc., 18 metų 22,3
proc., 19 metų 17,4 proc. jaunuolių. Kuo vyresni jaunuoliai, tuo vyresni turėjo pirmus
lytinius santykius. Vyrų pirmų lytinių santykių amžius yra jaunesnis nei moterų. Kaime
gyvenantys jaunuoliai pirmus lytinius santykius turėjo jaunesniame amžiuje, nei mieste
gyvenantys. Kelmės, Telšių, Skuodo, Rokiškio, Varėnos rajonų, Šiaulių, Vilniaus,
Klaipėdos, Palangos miestų, Pagėgių ir Visagino savivaldybių jaunuoliai pirmus lytinius
santykius turi jaunesniame amžiuje nei kitų savivaldybių jaunuoliai.
129. Lytinių santykių metu kontraceptinėmis priemonėmis naudojasi dažniausiai – 19,6 proc.,
dažnai – 8,9 proc., retai – 15,1 proc. jaunuolių ir beveik penktadalis jaunuolių (18,9 proc.)
lytinių santykių metu kontraceptinėmis priemonėmis niekada nesinaudoja. Retai
kontraceptines priemones naudoja 13,8 proc. – 14-18 metų, 13,9 proc. – 19-23 metų, 18,3
proc. – 24-29 metų jaunuolių. Kuo jaunesni jaunuoliai, tuo dažniau lytinių santykių metu
niekada nenaudoja kontraceptinių priemonių: 14-18 metų – 28,4 proc., 19-23 metų – 20,2
proc., 24-29 metų – 17,1 proc. Mieste gyvenantys jaunuoliai kontraceptinėmis
priemonėmis naudojasi dažniau, nei jaunuoliai, gyvenantys kaimo vietovėje. Jurbarko,
Telšių, Kupiškio rajonų, Vilniaus miesto ir Druskininkų jaunuoliai kontraceptinėmis
priemonėmis naudojasi rečiau nei kitų savivaldybių jaunuoliai.
130. Kontraceptines priemones naudoja, nes siekia apsisaugoti nuo nėštumo, 30,5 proc.
jaunuolių, 6,6 proc. jas naudoja, siekdami apsisaugoti nuo lytiniu keliu plintančių ligų, o
41,5 proc. jaunuolių kontraceptines priemones naudoja dėl abiejų minėtų priežasčių.
Dažniausiai 24-29 metų amžiaus jaunuoliai (38,8 proc.) kontraceptines priemones naudoja,
nes nori apsisaugoti nuo nėštumo, kitų dviejų amžiaus grupių jaunuolių dalis beveik
vienoda (30,1 ir 30,3 proc.). Kontraceptinėmis priemonėmis apsisaugoti nuo lytiniu keliu
plintančių ligų dažniausiai nori 19-23 metų amžiaus jaunuoliai – 8,6 proc., 14-18 metų – 8
proc., 24-29 metų – 6,4 proc. Apsisaugoti nuo lytiniu keliu plintančių ligų ir nėštumo
siekia 46,4 proc. 14-18 metų, 50,7 proc. 19-23 metų, 44,9 proc. 24-29 metų amžiaus
jaunuolių. Moterys dažniau nei vyrai naudoja kontraceptines priemones, nes siekia
apsisaugoti nuo nėštumo (skirtumas 17,3 proc.), o vyrai dažniau nei moterys siekia
apsisaugoti nuo lytiniu keliu plintančių ligų (skirtumas 8,4 proc.), apsisaugoti nuo lytiniu
keliu plintančių ligų ir nėštumo (skirtumas 8,4 proc.).
131. Didžioji dalis pirmus lytinius santykius turėjusių jaunuolių turi vieną pastovų lytinių
santykių partnerį (62,3 proc.), 13 proc. pastovaus partnerio neturi, 6,3 proc. tiriamųjų
lytiniai santykiai yra atsitiktiniai / vienkartiniai, 5,6 proc. turi kelis lytinių santykių
partnerius ir kaitalioja, 4,3 proc. šiuo metu turi keletą, o 3,7 proc. lytinių santykių neturi.
Kuo vyresni jaunuoliai, tuo dažniau turi vieną pastovų partnerį. Kuo jaunesni, tuo dažniau
turi kelis partnerius ir kaitalioja, šiuo metu turi keletą partnerių, pastovaus partnerio neturi,
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turi atsitiktinius / vienkartinius lytinius santykius. Daugiau moterų nei vyrų turi vieną
pastovų partnerį (skirtumas 22,8 proc.) bei lytinių santykių neturi (skirtumas 2,3 proc.).
Daugiau vyrų nei moterų turi kelis partnerius ir kaitalioja (skirtumas 6,2 proc.), šiuo metu
turi keletą (skirtumas 3,9 proc.), pastovaus partnerio neturi (skirtumas 9,6 proc.), turi
vienkartinius / atsitiktinius santykius (skirtumas 5,3 proc.). Mieste gyvenantys jaunuoliai
dažniau turi vieną pastovų partnerį (skirtumas 3,5 proc.). Kaimo vietovėje gyvenantys
jaunuoliai dažniau turi kelis partnerius ir juos kaitalioja (skirtumas 1,6 proc.), šiuo metu
turi keletą (skirtumas 1 proc.), turi atsitiktinius / vienkartinius santykius (skirtumas 1
proc.).
132. Mažiau nei pusė (44,7 proc.) jaunuolių teigia, kad santuoka yra reikalinga, bet prieš
tuokiantis reikia pagyventi kartu. Daugiau nei penktadalis (26,4 proc.) jaunuolių mano,
santuoka yra būtina, jei pora nusprendė gyventi kartu, o 14,4 proc. mano, kad santuoka
visiškai nereikalinga, norint gyventi kartu. Tik 4,9 proc. jaunuolių mano, kad santuoką
verta registruoti tik turint (laukiantis) vaikų. 19-23 metų, dažniau nei kitų amžiaus grupių,
jaunuoliai mano, kad santuoka nebūtina norint gyventi kartu. Daugiau moterų nei vyrų
mano, kad santuoka yra reikalinga, bet prieš tuokiantis reikia pagyventi kartu (skirtumas
4,2 proc.). Daugiau vyrų nei moterų mano, kad santuoką verta registruoti tik turint
(laukiantis) vaikų (skirtumas 1,8 proc.) ir kad santuoka visiškai nereikalinga (skirtumas
11,8 proc.). Daugiau kaimo vietovėje gyvenančių jaunuolių mano, kad santuoka yra būtina,
jei pora nusprendė gyventi kartu, (skirtumas 3,4 proc.). Daugiau mieste gyvenančių
jaunuolių mano, kad santuoka yra reikalinga, bet prieš tuokiantis reikia pagyventi kartu
(skirtumas 2,4 proc.).
133. Kuo jaunesni jaunuoliai, tuo jaunesni turėjo pirmuosius lytinius santykius, vadinasi, lytinio
gyvenimo pradžios amžius jaunėja. Kuo jaunesni jaunuoliai tuo rizikingiau bei
neatsakingiau elgiasi lytinių santykių metu, pvz., dažniau nei kitos amžiaus grupės neturi
vieno pastovaus partnerio, turi vienkartinius / atsitiktinius santykius, partnerius kaitalioja,
turi kelis partnerius iš karto ir dažniau lytinių santykių metu niekada nesinaudoja
kontraceptinėmis priemonėmis. Būtina sustiprinti mokyklinio amžiaus jaunuolių (14-18
metų) lytinį švietimą, būtina juos informuoti apie lytiniu keliu plintančias ligas, apie
kontraceptines priemones ir skatinti jomis naudotis lytinių santykių metu. Lytinė elgsena
yra susijusi su jaunimo vertybinėmis nuostatomis lyčių vaidmenų, tarpusavio santykių,
santuokos atžvilgiu, taip pat atsakomybės prieš lytinių santykių partnerį bei galimą lytinių
santykių vaisių pojūtį, todėl lytinio švietimo nepakanka, yra būtinas lytinis ugdymas, kuris
būtų nukreiptas į minėtų vertybių ugdymą. Pavyzdžiui, tik 26,4 proc. jaunuolių mano, kad
santuoka būtina, jei vyras ir moteris nusprendė gyventi kartu, ir net 44, 7 proc. mano, kad
prieš santuoką yra būtina pagyventi kartu, tokios nuostatos atspindi tik dalį neatsakingą
lytinę elgseną skatinančių vertybinių nuostatų, kurios turėtų būti keičiamos, arba
pakitusios nuostatos santuokos atžvilgiu turi būti atsveriamos kitomis vertybinėmis
nuostatomis, pavyzdžiui, abipusės atsakomybės, įsipareigojimo, partnerio pagarbos ir kt.
134. Kaime gyvenantys jaunuoliai jaunesni pradeda lytinius santykius, rečiau naudoja
kontraceptines priemones ir dažniau kaitalioja partnerius, turi keletą partnerių ir turi
vienkartinius / atsitiktinius partnerius nei miesto jaunuoliai. Vadinasi, jie patiria didesnę

476

ankstyvo nėštumo ir lytiniu būdu plintančių ilgų riziką, nei miesto jaunuoliai, todėl lytinio
švietimo priemonės pirmiausia turi būti stiprinamos kaimo mokyklose.
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