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1 PRIEDAS 

1 Lentelė. Elektroninių cigarečių arba panašių elektroninių prietaisų vartojimo dažnio 

skirstymas (proc.), atsižvelgiant į socialinius ir demografinius veiksnius (pritaikius svorius) 
 Kasdien Kartais Anksčiau 

naudodavo 

Niekada nėra 

naudojęs (-usi) 

Šeiminė padėtis 

Niekada nebuvote vedęs / ištekėjusi (n=1121) 4,3 4,6 5,4 85,7 

Vedęs / ištekėjusi (n=2362) 0,7 0,9 2,1 96,3 

Našlys (-ė) (n=639) 0,0 0,2 0,4 99,4 

Išsituokęs (-usi) (n=714) 0,5 0,7 1,8 97,0 

Miestas ar kaimas 

Miestas (n=3143) 1,7 1,9 2,8 93,6 

Kaimas (n=1671) 1,4 1,6 2,8 94,2 

Išsilavinimas 1 

Žemas (n=693) 1,0 3,0 3,4 92,6 

Vidutinis (n=2439) 1,5 1,6 2,5 94,4 

Aukštas (n=1704) 1,9 1,6 3,0 93,5 

Ekonominio aktyvumo statusas 

Užimtas asmuo (n=2509) 2,0 2,0 3,5 92,5 

Bedarbis (-ė) (n=284) 1,4 1,2 3,2 94,2 

Nedirbantis (-i) senatvės pensininkas (-ė) (n=1401) 0 0,2 0,4 99,4 

Dėl negalios nedirbantis asmuo (n=179) 0 0 1,4 98,6 

Mokinys (-ė), nedirbantis (-i) studentas (-ė) (n=320) 3,7 7,3 5,6 83,4 

Namų šeimininkas (-ė) (n=104) 0 0,9 1,4 97,7 

Atliekantis privalomąją karo ar alternatyviąją 

tarnybą (n=4) 

0 0 0 100 

Kitas neaktyvus žmogus (n=35) 7,8 0 0 92,2 

Namų ūkio grynosios mėnesio ekvivalentinės pajamos 2 

Pirmoji pajamų kvintilinė grupė (n=799) 0,6 0,6 0,9 97,9 

Antroji pajamų kvintilinė grupė (n=1016) 0,6 1,4 2,3 95,7 

Trečioji pajamų kvintilinė grupė (n=1037) 0,8 2,1 1,6 95,5 

Ketvirtoji pajamų kvintilinė grupė (n=737) 1,7 1,5 3,8 93,0 

Penktoji pajamų kvintilinė grupė (n=628) 3,4 2,0 5,1 89,5 

 

  

 
1 Žemas išsilavinimo lygis – neturi pradinio, pradinis, pradinis su profesine kvalifikacija, pagrindinis (ISCED 0, 

1, 2); 

Vidutinis išsilavinimo lygis – pagrindinis su profesine kvalifikacija, vidurinis su profesine kvalifikacija, 

specialusis vidurinis (ISCED 3, 4); 

Aukštas išsilavinimo lygis – aukštesnysis, aukštasis (ISCED 5, 6, 7, 8). 
2 Pajamų kvintilinė grupė – asmenų grupė, gauta į 5 lygias dalis padalijus eilutę, kurią sudaro visi asmenys, 

išdėstyti didėjimo tvarka pagal namų ūkio ekvivalentines disponuojamąsias pajamas. 



2 Lentelė. Elektroninių cigarečių arba panašių elektroninių prietaisų vartojimo dažnio 

skirstymas (proc.), atsižvelgiant į kitų tabako gaminių vartojimo įpročius (pritaikius svorius) 
Elektroninių cigarečių arba panašių elektroninių prietaisų vartojimo dažnis 

 
Kasdien Kartais Anksčiau 

naudodavo 

Niekada nėra 

naudojęs (-usi) 

Kitų tabako gaminių rūkymo dažnis 3 

Taip, kasdien (n=842) 2,1 2,7 5,4 89,8 

Taip, kartais (n=215) 2,2 12,9 6,7 78,3 

Nerūko (n=3779) 1,4 0,9 1,9 95,8 

Rūkymo intensyvumas (cigaretėmis) 

Neintensyviai rūkantys (1–19 

cig./dieną) (n=599) 

1,8 3,0 5,4 89,8 

Intensyviai rūkantys (≥20 cig./dieną) 

(n=225) 

0,4 1,9 6,0 91,7 

Ankstesnis kasdienis tabako rūkymas (Ar kada nors rūkėte tabako gaminius kasdien ar beveik kasdien 

mažiausiai metus laiko?) 

Taip (n=798) 4,5 1,9 5,4 88,2 

Ne (n=3196) 0,7 1,5 1,3 96,5 

Kiek metų rūkėte tradicinius tabako gaminius kasdien? 

0-5 m. (n=390) 5,9 4,3 8,5 81,3 

6-10 m. (n=306) 5,1 2,3 6,7 85,9 

11-20 m. (n=403) 1,9 1,7 3,7 92,7 

21-30 m. (n=270) 2,0 1,4 4,7 91,9 

31 ir daugiau m. (n=271) 0 1,0 2,0 97,0 

 

  

 
3 Cigaretes, cigarus, pypkę, išskyrus elektronines cigaretes ir panašius prietaisus 



2 PRIEDAS 

Tyrimo užsakovas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos tyrimų institutas. 

 

Respondentai: 18-64 metų asmenys, kurie bent kartą per paskutiniuosius 12 mėn. rūkė 

(garino) elektronines cigaretes IR/ARBA rūkė (kaitino) bedūmius kaitinamojo tabako 

gaminius. 

 

Respondentų skaičius –1000 gyv./400 gyv. 

 

Apklausa atliekama telefonu. 

 

APIBRĖŽIMAI skirti tyrimo apklausą vykdantiems tyrėjams, jei respondentai paprašytų 

paaiškinti, kas yra elektroninė cigaretė ir/arba bedūmis kaitinamojo tabako gaminys. 

 

Elektroninės cigaretės – vienkartiniai arba daugkartiniai baterija maitinami gaminiai, 

kuriuose yra pripildomos arba vienkartinės elektroninių cigarečių skysčio talpyklės (kapsulės, 

kasetės). Dažniausiai elektroninių cigarečių pildyklėse esantis skystis (e. skystis) turi nikotino, 

tačiau jo gali ir nebūti. Elektronine cigarete kaitinant e. skystį gaminami garai.  

 

Bedūmis kaitinamojo tabako gaminys – tabako gaminys, kuris vartojamas nepridegant, o 

kaitinant tiek, kad išsiskirtų garai. Bedūmių kaitinamojo tabako gaminiai šioje apklausoje 

neapima kramtomojo ir/ar uostomojo tabako. Prietaisu kaitinant, t. y. vartojant bedūmes 

cigaretes, išskiriamas gausus aromatingas garas. Dažniausiai naudojamas bedūmio kaitinamojo 

tabako gaminio prekės ženklo pavyzdys – IQOS. 

 

Įprastos cigaretės ir įprasti tabako gaminiai – tai vartoti deginant tabaką skirtas produktas, 

kuris gaminamas tik iš tabako augalo arba kuriame yra tabako, pvz.: cigaretės, sukamasis 

tabakas, pypkių tabakas, cigarai, cigarilės. 

KLAUSIMYNAS 

 

1. Kuriuos iš šių tabako gaminių per pastaruosius 12 mėn. vartojote bent kartą ar 

daugiau? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus 

□ įprastas cigaretes 

□ elektronines cigaretes 

□ bedūmius kaitinamojo tabako gaminius (pvz. IQOS) 

 

2. Kuriuos iš šių produktų pradėjote reguliariai (kasdien arba beveik kasdien) rūkyti 

pirmiausia? 

□ įprastas cigaretes 

□ elektronines cigaretes 

□ bedūmius kaitinamojo tabako gaminius (pvz. IQOS) 

□ kitą (įrašyti)      

 



3. Ar seniau nei prieš 12 mėn. reguliariai (kasdien arba beveik kasdien) rūkėte 

įprastas cigaretes? 

□ taip  

□ ne  

 

 

Jei respondentas nurodė, kad įprastas cigaretes rūko dabar (1 kl. vienas iš atsakymų „įprastas 

cigaretes“) ar rūkė anksčiau (3 kl. atsakė „taip“), užduodami 4 - 6 klausimai. 

Klausimai respondentams, kurie dabar rūko ar anksčiau (seniau 

nei prieš 12 mėn.) rūkė įprastas cigaretes 

 

4. Kiek metų Jūs reguliariai (kasdien) rūkote arba rūkydavote įprastas cigaretes? 

Įrašykite metus ________ 

 

5. Kiek vidutiniškai įprastų cigarečių Jūs surūkote arba surūkydavote per dieną? 

Įrašykite cigarečių skaičių ________ (vnt.) 

 

6. Ar pasikeitė Jūsų rūkymo įpročiai, pradėjus vartoti elektronines cigaretes ir / arba 

bedūmius kaitinamojo tabako gaminius? 

□ taip, visai nustojau rūkyti įprastus tabako gaminius 

□ taip, įprastų cigarečių surūkau mažiau nei prieš pradėdamas/a rūkyti elektronines 

cigaretes 

□ taip, iš dalies. Buvau kuriam laikui nustojęs/usi rūkyti įprastus tabako gaminius, bet vėl 

pradėjau 

□ ne, nesumažinau įprastų surūkomų cigarečių skaičiaus 

□ įprastų cigarečių pradėjau surūkyti daugiau 

□ pradėjau rūkyti ir įprastas cigaretes, nors anksčiau nerūkiau 

 

 

Į anketos klausimus atsakinėjama remiantis 1-ojo klausimo atsakymais, t.y., jei respondentas 

nurodė, kad rūko (garina) tik elektronines cigaretes – pereinama prie 7-ojo klausimo; jei 

respondentas nurodė, kad vartoja (kaitina) tik bedūmius kaitinamojo tabako gaminius – 

pereinama prie 15-ojo klausimo; jei respondentas nurodo, kad vartoja ir elektronines cigaretes, 

ir bedūmius kaitinamojo tabako gaminius – nuosekliai atsakinėjama į visus klausimus.  

PASTABA: Visi respondentai atsako į bendruosius klausimus (22 - 30 klausimai). 

 

Klausimai respondentams, kurie rūko (garina) elektronines 

cigaretes 

 

7. Kaip dažnai per paskutiniuosius 12 mėn. rūkėte (garinote) elektronines cigaretes? 

□ kasdien (pereiti prie 8 klausimo) 

□ keletą kartų per savaitę (pereiti prie 10 klausimo) 

□ kartą per savaitę (pereiti prie 10 klausimo) 

□ kelis kartus per mėnesį (pereiti prie 10 klausimo) 

□ kartą per mėnesį (pereiti prie 10 klausimo) 



□ kelis kartus per metus (pereiti prie 10 klausimo) 

 

8. Kiek kartų per dieną Jūs rūkote (garinate) elektronines cigaretes? (klausti tų, kurie į 

7 kl. atsakė, kad rūko kasdien) 

Įrašykite kartus per dieną ________ 

 

9. Kiek metų Jūs reguliariai (kasdien) rūkote (garinate) elektronines cigaretes? (klausti 

tų, kurie į 7 kl. atsakė, kad rūko kasdien) 

Įrašykite metus _______ 

 

10. Kokio amžiaus pirmą kartą pabandėte rūkyti (garinti) elektronines cigaretes? 

Įrašykite amžių metais ________ 

 

11. Kiek eurų per mėnesį vidutiniškai išleidžiate elektroninėms cigaretėms ir e. 

skysčiams įsigyti? 

Įrašykite    EUR 

 

12. Ar Jūs esate bandęs / bandžiusi mesti rūkyti (garinti) elektronines cigaretes? 

□ taip, per pastaruosius 12 mėn. 

□ taip, seniau nei prieš metus 

□ ne, bet norėčiau mesti 

□ ne, ir neketinu 

 

13. Kokį elektroninį skystį Jūs paprastai naudojate elektroninėse cigaretėse? 

□ skystį su nikotinu 

□ skystį be nikotino 

□ nežinau 

 

14. Kokį elektroninių cigarečių skonį/kvapą Jūs dažniausiai pasirenkate? 

Įrašykite      

      

 

Klausimai respondentams, kurie rūko (kaitina) bedūmius 

kaitinamojo tabako gaminius (pvz., IQOS) 

 

15. Kaip dažnai per paskutinius 12 mėn. rūkėte (kaitinote) bedūmius kaitinamojo 

tabako gaminius (pvz., IQOS)? 

□ kasdien (pereiti prie 16 klausimo) 

□ keletą kartų per savaitę (pereiti prie 18 klausimo) 

□ kartą per savaitę (pereiti prie 18 klausimo 

□ kelis kartus per mėnesį (pereiti prie 18 klausimo) 

□ kartą per mėnesį (pereiti prie 18 klausimo) 

□ kelis kartus per metus (pereiti prie 18 klausimo) 

 

16. Kiek vidutiniškai kaitinamojo tabako cigarečių (pvz., Heets) Jūs surūkote 

(kaitinate) per dieną? (klausti tų, kurie į 15 kl. atsakė, kad rūko kasdien) 

Įrašykite bedūmių cigarečių skaičių _______(vnt.) 

 



17. Kiek metų Jūs reguliariai (kasdien) rūkote (kaitinate) bedūmius kaitinamojo tabako 

gaminius? (klausti tų, kurie į 15 kl. atsakė, kad rūko kasdien) 

Įrašykite metus _______ 

 

18. Kokio amžiaus pirmą kartą pabandėte rūkyti (kaitinti) bedūmius kaitinamojo 

tabako gaminius? 

Įrašykite amžių metais ________ 

 

19. Kiek eurų per mėnesį vidutiniškai išleidžiate bedūmiams kaitinamiesiems tabako 

gaminiams įsigyti? 

Įrašykite      EUR 

 

20. Ar Jūs esate bandęs / bandžiusi mesti rūkyti (kaitinti) bedūmius kaitinamojo tabako 

gaminius? 

□ taip, per pastaruosius 12 mėn. 

□ taip, seniau nei prieš metus 

□ ne, bet norėčiau mesti 

□ ne, ir neketinu 

 

21. Kokį bedūmių kaitinamojo tabako gaminių skonį / kvapą Jūs dažniausiai 

pasirenkate? 

Įrašykite      

       

 

BENDRIEJI KLAUSIMAI 

 

22. Kur Jūs paprastai įsigyjate elektronines cigaretes, e. skysčius ir / arba bedūmius 

kaitinamojo tabako gaminius? (Pažymėkite visus tinkamus atsakymus) 

□ įprastose prekybos vietose (pvz.: maisto prekių parduotuvė, degalinė, kavinė, spaudos 

kioskas ir kt.) 

□ specializuotose tabako parduotuvėse 

□ perku internetu, atsisiųsdamas/a iš užsienio šalių 

□ perku internetu, ieškodamas/a prekiautojų skelbimuose, socialiniuose tinkluose 

□ naudojausi kito šeimos nario, draugo įsigytais gaminiais, o pats neperku 

 

23. Kurie iš šių veiksnių (bent vienas) nulėmė Jūsų pasirinkimą pradėti vartoti 

elektronines cigaretes ir / arba bedūmius kaitinamojo tabako gaminius? (Pažymėkite 

visus galimus veiksnius) 

□ noras nustoti rūkyti įprastas cigaretes arba sumažinti surūkomų įprastų cigarečių 

skaičių 

□ nuomonė, kad pasirenkamas mažiau sveikatai kenksmingas produktas, nei įprastos 

cigaretės 

□ bedūmių tabako gaminių patrauklumas 

□ noras išbandyti naujoves 

□ noras rūkyti ten, kur įprastos cigaretės draudžiamos rūkyti 

□ kaina 

□ draugų, kolegų ar kitų asmenų, kurie rūkė bedūmius tabako gaminius, pavyzdys 

□ galimybė įsigyti įvairių skonių ir kvapų gaminius 



□ kita (įrašykite)      

    

 

24. Ar rūkote elektronines cigaretes ir bedūmius kaitinamojo tabako gaminius ten, kur 

uždraustos įprastos cigaretės (pvz.: kavinėse, baruose, viešajame transporte ir kt.)? 

□ taip 

□ ne 

 

25. Ar rūkote elektronines cigaretes ir bedūmius kaitinamojo tabako gaminius 

uždarose namų patalpose (kambariuose)? 

□ taip 

□ taip, bet tik tuomet, kai uždaroje patalpoje esu vienas/viena 

□ ne 

 

26. Jūsų amžius metais ________ 

 

27. Lytis:  

□ vyras 

□ moteris 

□ kita 

 

28. Koks Jūsų išsilavinimas? 

□ pradinis, pagrindinis, nebaigtas vidurinis 

□ vidurinis, profesinis, aukštesnysis, technikumas 

□ aukštasis neuniversitetinis (kolegija) 

□ aukštasis universitetinis 

 

29. Kokiame mieste, miestelyje ar kaime Jūs gyvenate?   

    

 

30. Koks Jūsų mėnesinis darbo užmokestis ar kitos mėnesinės pajamos, įskaitant 

valstybės mokamas pašalpas ir kt.? 

□ mažiau nei minimalus darbo užmokestis (mažiau nei 468 eur į rankas)  

□ tarp minimalaus ir vidutinio darbo užmokesčio (nuo 469 eur iki 988 eur į rankas) 

□ daugiau nei vidutinis darbo užmokestis (daugiau nei 989 eur į rankas) 

 

  



3 PRIEDAS 

1 Lentelė. Respondentų, rūkiusių e. cigaretes 1 metus ir trumpiau, nuo 1 iki 2 metų ir 3 metus 

ir ilgiau, skirstymas (proc.), pagal socialines ir demografines charakteristikas (n=141) 
 E. cigarečių reguliaraus rūkymo trukmė 

Bendrosios charakteristikos 1 metus (įskaitant) ir 

trumpiau 

Nuo 1 iki 2 metų 3 metus ir ilgiau 

Iš viso n 27 51 63 

Lytis proc., p=0,318 

Vyras 66,7 49,0 57,1 

Moteris 33,3 51,0 42,9 

Amžiaus grupė proc., p=0,343 

18-24 29,7 25,5 14,3 

25-34 37,0 23,5 28,6 

35-44 11,1 23,5 15,9 

45-54 14,8 17,7 22,2 

55-64 7,4 9,8 19,0 

Išsilavinimas proc., p=0,538 

Žemesnis nei aukštasis  59,3 47,1 47,6 

Aukštasis  40,7 52,9 52,4 

Gyvenamoji vieta proc., p=0,944 

Didysis miestas 85,2 82,4 82,5 

Miestas, rajonas 14,8 17,6 17,5 

Pajamos proc., p=0,179 

Mažesnės už vidutines 22,2 9,8 23,8 

Vidutinės 37,0 51,0 50,8 

Didesnės už vidutines 40,8 39,2 25,4 
Pastabos: žemesnis išsilavinimas - pradinis, pagrindinis, nebaigtas vidurinis; vidurinis, profesinis, aukštesnysis, technikumas; 

Aukštasis  - aukštasis neuniversitetinis (kolegija); aukštasis universitetinis; 
Mažesnės už vidutines pajamos - Mažiau nei minimalus darbo užmokestis (mažiau nei 468 eur į rankas); 

Vidutinės pajamos- Tarp minimalaus ir vidutinio darbo užmokesčio (nuo 469 eur iki 988 eur į rankas); 

Didesnės už vidutines pajamos - Daugiau nei vidutinis darbo užmokestis (daugiau nei 989 eur į rankas) 
 
 
2 Lentelė. Respondentų, e. cigaretės išleidžiančių 0-19 eurų per mėnesį ir 20 eurų ir daugiau 

per mėnesį, skirstymas (proc.), atsižvelgiant į socialines ir demografines charakteristikas 

(n=377) 
 Išlaidos e. cigaretėms ir e. skysčiams 

Bendrosios charakteristikos 0-19 eur per mėn. 20 eur ir daugiau per mėn. 

Iš viso n 210 167 

Lytis proc., p=0,051 

Vyras 48,6 58,7 

Moteris 51,4 41,3 

Amžiaus grupė, proc., p= 0,549 

18-24 26,2 19,7 

25-34 30,5 32,9 

35-44 11,9 16,2 

45-54 18,1 18,0 

55-64 13,3 13,2 

Išsilavinimas proc., p=0,669 

Žemesnis nei aukštasis  49,5 47,3 

Aukštasis  50,5 52,7 

Gyvenamoji vieta proc., p=0,357 

Didysis miestas 83,3 79,6 

Miestas, rajonas 16,7 20,4 

Pajamos proc., p=0,137 

I grupė 16,7 18,0 



II grupė 46,2 54,5 

III grupė 37,1 27,5 
Pastabos: žemesnis išsilavinimas - pradinis, pagrindinis, nebaigtas vidurinis; vidurinis, profesinis, aukštesnysis, technikumas; 
Aukštasis  - aukštasis neuniversitetinis (kolegija); aukštasis universitetinis; 

I pajamų grupė - Mažiau nei minimalus darbo užmokestis (mažiau nei 468 eur į rankas); 

II pajamų grupė - Tarp minimalaus ir vidutinio darbo užmokesčio (nuo 469 eur iki 988 eur į rankas); 
III pajamų grupė - Daugiau nei vidutinis darbo užmokestis (daugiau nei 989 eur į rankas) 

 

3 Lentelė. Respondentų, vartojančių e. skystį su nikotinu, be nikotino ir nežinančių kokį 

skystį vartoja, skirstymas (proc.), atsižvelgiant į socialines ir demografines charakteristikas 

(n=686) 
 E. skystis 

Bendrosios 

charakteristikos 

Skystį su nikotinu Skystį be nikotino Nežinau 

Iš viso n 952 70 24 

Lytis proc., p=0,403 

Vyras 53,5 48,6 41,7 

Moteris 46,5 51,4 58,3 

Amžiaus grupė proc., p=0,287 

18-24 23,3 32,9 33,3 

25-34 31,4 28,6 12,5 

35-44 15,5 15,7 16,7 

45-54 17,2 15,7 29,2 

55-64 12,5 7,1 8,3 

Išsilavinimas proc., p=0,620 

Žemesnis nei aukštasis  52,2 47,1 45,8 

Aukštasis  47,8 52,9 54,2 

Gyvenamoji vieta proc., p=0,932 

Didysis miestas 79,6 81,4 79,2 

Miestas, rajonas 20,4 18,6 20,8 

Pajamos proc., p=0,185 

I grupė 20,3 11,4 33,3 

II grupė 51,8 60,0 45,8 

III grupė 27,9 28,6 20,8 

 

4 Lentelė. Respondentų, rūkiusių HTP iki 2 metų ir daugiau nei 2 metus, skirstymas (proc.), 

pagal socialines ir demografines charakteristikas (n=138) 
 HTP reguliaraus rūkymo trukmė 

Bendrosios charakteristikos Iki 2 metų (įskaitant) Daugiau nei 2 metus 

Iš viso n 81 57 

Lytis proc. p=0,707 

Vyras 50,6 47,4 

Moteris 49,4 52,6 

Amžiaus grupė proc. p=0,171 

18-24 29,6 21,1 

25-34 22,2 38,6 

35-44 18,5 22,8 

45-54 16,1 10,5 

55-64 13,6 7,0 

Išsilavinimas proc. p=0,176 

Žemesnis nei aukštasis  55,6 43,9 

Aukštasis  44,4 56,1 

Gyvenamoji vieta proc. p=0,947 

Didysis miestas 80,2 80,7 

Miestas, rajonas 19,8 19,3 

Pajamos proc. p=0,263 

Mažesnės už vidutines 27,2 33,3 



Vidutinės 43,2 49,1 

Didesnės už vidutines 29,6 17,6 

 

5 Lentelė. Respondentų, HTP išleidžiančių 0-19 eurų per mėnesį ir 20 eurų ir daugiau per 

mėnesį, skirstymas (proc.), atsižvelgiant į socialines ir demografines charakteristikas (n=528) 
 Išlaidos HTP 

Bendrosios charakteristikos Iki 19 eurų per mėn. 20 eurų ir daugiau per mėn. 

Iš viso n 388 140 

Lytis proc., p=0,926 

Vyras 50,3 50,7 

Moteris 49,7 49,3 

Amžiaus grupė proc., p=0,701 

18-24 22,7 26,4 

25-34 30,1 27,2 

35-44 16,0 19,3 

45-54 17,8 15,0 

55-64 13,4 12,1 

Išsilavinimas proc., p=0,479 

Žemesnis nei aukštasis  52,1 48,6 

Aukštasis  47,9 51,4 

Gyvenamoji vieta proc., p=0,588   

Didysis miestas 77,1 79,3 

Miestas, rajonas 22,9 20,7 

Pajamos proc., p=0,009   

I grupė 20,4 30,7 

II grupė 45,6 47,1 

III grupė 34,0 22,2 
Pastabos: žemesnis išsilavinimas - pradinis, pagrindinis, nebaigtas vidurinis; vidurinis, profesinis, aukštesnysis, technikumas; 

Aukštasis  - aukštasis neuniversitetinis (kolegija); aukštasis universitetinis; 

I pajamų grupė - Mažiau nei minimalus darbo užmokestis (mažiau nei 468 eur į rankas); 

II pajamų grupė - Tarp minimalaus ir vidutinio darbo užmokesčio (nuo 469 eur iki 988 eur į rankas); 

III pajamų grupė - Daugiau nei vidutinis darbo užmokestis (daugiau nei 989 eur į rankas) 

 
  



4 PRIEDAS 

 

 

1 pav. Paauglių elektroninių cigarečių rūkymas 2014–2018 m. (proc.) 

1 lentelė. Paauglių elektroninių cigarečių rūkymas per gyvenimą 2014–2018 m., proc. 

  

5 klasė 7 klasė 9 klasė 

2014 2018 2014 2018 2014 2018 

Niekada nerūkė 92,4 84,8 71,1 56,7 58,0 42,9 

1-2 dienas 5,1 9,6 16,3 17,6 19,4 17,1 

3-5 dienas 0,8 2,1 4,3 6,9 6,1 7,4 

6-9 dienas 0,5 1,4 2,6 4,3 3,4 5,4 

10-19 dienas 0,2 0,8 1,8 3,9 3,5 5,5 

20-29 dienas 0,1 0,4 0,5 2,4 1,3 3,0 

30 dienų (ar daugiau) 0,7 0,8 3,4 8,1 8,2 18,7 

 

2 lentelė. Paauglių elektroninių cigarečių rūkymas per pastarąsias 30 dienų 2014–2018 m., 

proc. 

  

5 klasė 7 klasė 9 klasė 

2014 2018 2014 2018 2014 2018 

Niekada nerūkė 97,2 94,9 87,5 82,3 80,1 69,2 

1-2 dienas 1,8 3,1 7,3 8,1 10,3 11,2 

3-5 dienas 0,2 1,0 1,5 3,3 3,1 4,2 

6-9 dienas 0 0,4 0,9 1,4 1,6 2,9 

10-19 dienas 0,1 0,3 0,6 1,2 1,4 2,6 

20-29 dienas 0,2 0,1 0,3 0,6 0,7 1,3 

30 dienų (ar daugiau) 0,3 0,2 1,8 3,1 2,8 8,6 
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3 lentelė. Tabako gaminių pasirinkimas (proc.) per visą gyvenimą 2014 ir 2018 metais pagal 

klasę ir lytį 

Metai Klasė Lytis 

Rūkė tik 

įprastas 

cigaretes 

Rūkė tik e. 

cigaretes 

Rūkė ir įprastas, ir e. 

cigaretes 
Nerūkė 

2014 

5 klasė 
Berniukai 14,0 2,1 8,0 76,0 

Mergaitės 8,8 1,6 2,1 87,5 

7 klasė 
Berniukai 20,7 5,7 33,5 40,1 

Mergaitės 17,4 3,4 14,6 64,6 

9 klasė 
Berniukai 21,9 4,1 47,8 26,1 

Mergaitės 26,7 3,2 28,8 41,2 

2018 

5 klasė 
Berniukai 5,9 11,1 10,2 72,7 

Mergaitės 4,2 4,2 3,8 87,8 

7 klasė 
Berniukai 6,6 16,8 32,7 43,8 

Mergaitės 8,9 9,8 26,4 54,9 

9 klasė 
Berniukai 10,3 10,7 50,0 29,0 

Mergaitės 12,2 9,5 43,3 34,0 

 

 


