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Tyrimo metodika

• Tyrimo laikas: 2021 m. rugsėjo mėn. 9 – 16 d.

• Respondentų skaičius: N = 1002

• Tyrimo objektas: 18 metų ir vyresni Lietuvos gyventojai

• Apklausos būdas: interviu telefonu

• Atrankos metodas: tikimybinė atranka išlaikant proporcijas pagal gyvenamą

vietą, amžių ir lytį.

• Apklausa vyko šiose savivaldybėse: Vilniaus m., Kauno m., Klaipėdos m.,

Šiaulių m., Panevėžio m.; Alytaus m., Tauragės r., Rokiškio r., Utenos r.,

Švenčionių r., Telšių r., Mažeikių r., Raseinių r., Ukmergės r., Molėtų r.,

Kretingos r., Varėnos r., Klaipėdos r., Kupiškio r., Vilkaviškio r., Lazdijų r.,

Šiaulių r., Pakruojo r., Prienų r., Kaišiadorių r., Jonavos r., Šakių r., Radviliškio

r., Akmenės r., Kalvarijos, Pagėgių, Marijampolės, Palangos, Elektrėnų sav.

Tyrimas vyko 29 miestuose ir virš 50 kaimų.



VARTOJIMAS IR NORAS 

MESTI

2021-10-20 3
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AR JŪS VARTOJATE TABAKO GAMINIUS, KITUS NAUJOVIŠKUS TABAKO, NIKOTINO AR 

BENIKOTININIUS GAMINIUS ? (bent kartą per mėnesį)

Pastaba: suma viršija 100%, nes respondentas gali vartoti ir tradicinius gaminius, ir naujas alternatyvas

Nerūko

Rūko netradicinius gaminius

Rūko tradicinius gaminius

56,5%

10,2%

36,2%
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AR NORITE ATSISAKYTI TRADICINIŲ TABAKO GAMINIŲ, E-CIGAREČIŲ, KAITINAMOJO

TABAKO GAMINIŲ AR PAN. VARTOJIMO?

Sunku pasakyti

Ne/ greičiau ne

Taip/ greičiau taip

12,4%

51,4%

36,2%

Atsakinėja rūkantys ir/ar vartojantys tabako ar kitus naujoviškus gaminius (N=436)

36.2% vartojančių tabako ar 

kitus naujoviškus gaminius 

norėtų to atsisakyti 

Dalis panaši visose 

socialinėse demografinėse 

rūkančiųjų grupėse
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BANDYMAI MESTI RŪKYTI

Atsakinėja rūkantys ir/ar vartojantys tabako ar kitus naujoviškus gaminius (N=436)

Ar bandėte mesti rūkyti ar vartoti kitus 

naujoviškus gaminius seniau nei prieš 12 

mėnesių?

Ar bandėte mesti rūkyti ar vartoti kitus 

naujoviškus gaminius per pastaruosius

12 mėn.?

Ne

Taip

72,0%

28,0%

Ne

Taip

61,7%

38,3%

28% vartojančių gaminius bandė mesti juos vartoti per metų laikotarpį, o 38,3% apskritai

bandė tą daryti
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KODĖL RŪKOTE TRADICINIUS TABAKO GAMINIUS? (galimi keli atsakymai)

Atsakinėja rūkantys tradicinius tabako gaminius (N=373)

Nežinau, kodėl rūkau

Kita

Didesnis pasirinkimas

Mažesnė gaminių kaina

Galiu jų įsigyti šešėlinėje rinkoje

Lemia socialinė aplinka (rūkau dėl…

Padeda atsipalaiduoti/ mažina stresą

Priklausomybė

Įprotis

2,1%

0,3%

5,6%

7,8%

10,5%

24,1%

41,6%

44,8%

63,3%

63,3% – rūkančiųjų tradicinius 

tabako gaminius tą daro dėl 

įpročio

44,8% – dėl priklausomybės

41,6% – padeda atsipalaiduoti 



PAGALBA ATSISAKANT 

RŪKYMO
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AR UŽTENKA PAGALBOS METANT RŪKYTI AR NUSTOJANT VARTOTI NAUJOVIŠKUS

GAMINIUS?

Atsakinėja rūkantys ir/ar vartojantys tabako ar kitus naujoviškus gaminius (N=436)

Sunku pasakyti

Pagalbos

nereikia

Ne/ greičiau ne

Taip/ greičiau

taip

14,7%

45,9%

20,4%

19,0%

Penktadaliui (20,4%) vartojančiųjų tradicinius tabako produktus ar naujoviškus gaminius 

pagalba metant rūkyti atrodo nepakankama.
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AR UŽTENKA PAGALBOS METANT RŪKYTI AR VARTOTI KITUS NAUJOVIŠKUS GAMINIUS?

Atsakinėja norintys mesti rūkyti ar vartoti tabako arba kitus naujoviškus gaminius (N=158)

Sunku pasakyti

Pagalbos nereikia

Nepakanka/ greičiau nepakanka

Pakanka/ greičiau taip

13,9%

29,1%

28,5%

28,5%

Tarp realiai norinčių mesti rūkyti 

tų, kuriems trūksta pagalbos, yra 

daugiau - 28,5%
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KAS JUS PASKATINTŲ MESTI RŪKYTI AR VARTOTI KITUS NAUJOVIŠKUS GAMINIUS? (galimi 

keli atsakymai)

Atsakinėja rūkantys ir/ar vartojantys tabako ar kitus naujoviškus gaminius (N=436)

Sunku pasakyti

Kita

Informacija apie rūkymo žalą

Kaina

Pagalbos nereikia/ neketinu

atsisakyti

Sveikatos problemos

25,7%

1,6%

5,5%

17,7%

23,4%

42,4%

Mesti rūkyti paskatintų sveikatos

problemos - 42,4%

Kaina – 17,7%

Informacija apie rūkymo žalą – 5,5%

Likę neplanuoja mesti arba neturi

nuomonės
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KOKIE PRODUKTAI, JŪSŲ NUOMONE, BŪTŲ TINKAMIAUSIOS ALTERNATYVOS METANT

RŪKYTI CIGARETES? (galimi keli atsakymai)

Atsakinėja rūkantys ir/ar vartojantys tabako ar kitus naujoviškus gaminius (N=436)

Nenurodė

Kiti

Nei vienas iš šių

Nėra, jūs tiesiog turite mesti, naudodami valią

Nikotino maišeliai

Sausas nerūkomas tabakas, dar žinomas kaip „uostomasis tabakas"

Kramtomasis tabakas („snus“)

Kaitinamojo tabako gaminiai

Nikotino kramtomoji guma, nikotino pastilės ar nikotino burnos…

Benikotininiai gaminiai

Nikotino pleistrai

Elektroninė cigaretė

1,6%

1,1%

22,9%

41,5%

0,5%

1,8%

3,4%

4,8%

8,5%

8,9%

10,3%

11,2%

Norint mesti cigaretes, reikalingas noras ir valia – 41,5%

Elektroninės cigaretės – 11,2%, nikotino pleistrai – 10,3%, benikotininiai gaminiai – 8,9%, 

nikotino kramtomoji guma ir pan. – 8,5%, kaitinamasis tabakas – 4,8%



13

KODĖL NUSPRENDĖTE ATSISAKYTI TRADICINIŲ TABAKO GAMINIŲ IR PASIRINKOTE

ALTERNATYVIUS GAMINIUS? (galimi keli atsakymai)

Atsakinėja vartojantys elektronines cigaretes, kaitinamąjį tabaką ir kt. (N=127)

Nežinau/ sunku pasakyti

Patraukli kaina

Pigiau

Nes cigaretės su skoniais nebeparduodamos

Alternatyva cigaretėms

Naujoviški gaminiai mažiau veikia dantų spalvą

Naujoviški gaminiai išskiria aerozolį. bet ne dūmus. kaip tai daro cigaretės

Malonus skonis

Patogiau/ lengviau naudoti

Savo malonumui

Malonus kvapas

Moderniau

Naujoviški gaminiai mažiau veikia aplinkinius

Norėjau mesti rūkyti cigaretes/ mažiau rūkyti

Galima naudoti ir patalpose

Manau. kad mažiau kenkia sveikatai

Draugas pasiūlė / draugas turėjo ir leido man pabandyti. ir man patiko

Norėjau išbandyti kažką naujo

Nepalieka nemalonaus kvapo

7,1%

2,4%

3,9%

6,3%

7,1%

8,7%

10,2%

10,2%

10,2%

12,6%

15,0%

15,0%

19,7%

20,5%

22,8%

22,8%

26,8%

26,8%

32,3%

Atsisakyti cigarečių  

paskatino noras išvengti 

blogo kvapo, smalsumas 

naujovėms, draugų 

pavyzdys, mažesnė žala 

sveikatai 



NAUJAS VEIKSNYS – TABAKO 

ALTERNATYVOS
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KODĖL NEVARTOJATE NAUJOVIŠKŲ ALTERNATYVIŲ GAMINIŲ? (galimi keli atsakymai)

Atsakinėja rūkantys tradicinius tabako gaminius (N=373)

Sunku pasakyti

Kita

Aš nesu informuotas apie šiuos produktus

Alternatyvių produktų vartojimas yra pernelyg sudėtingas

Alternatyvūs produktai netinka mano gyvenimo būdui

Prietaisai, reikalingi alternatyviems produktams vartoti, yra per…

Alternatyvūs produktai yra per brangūs

Alternatyvūs produktai nėra populiarūs tarp mano draugų ir…

Girdėjau neigiamų atsiliepimų apie šiuos produktus

Alternatyvūs produktai man nepatinka

Esu patenkintas dabar vartojamu produktu/, nematau…

9,4%

2,4%

6,7%

7,0%

8,8%

10,2%

12,6%

13,9%

20,9%

21,2%

44,8%

Rūkantys tradicinius tabako gaminius dažniausiai nurodė, kad naujoviškų alternatyvių gaminių jie

nenaudoja, nes juos patenkina tradiciniai rūkalai – 44,8%.

Alternatyvūs produktai nepatinka – 21,2%, girdėjo neigiamų atsiliepimų – 20,9%.
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KAS JUS PASKATINTŲ RINKTIS ALTERNATYVAS: (galimi keli atsakymai)

Atsakinėja rūkantys tradicinius tabako gaminius (N=373)

Nenurodė

Kita

Geresnis alternatyvių produktų

prieinamumas, įsigijimo patogumas

Dėl to, kad jie yra mažiau kenksmingi

Daugiau informacijos, kuo skiriasi

alternatyvos

Mažesnė alternatyvių tabako gaminių kaina

Sveikatos specialistų pritarimas

24,9%

2,4%

4,6%

22,0%

24,1%

24,1%

26,0%

Rūkantys tradicinį tabaką nurodo keturis daugmaž lygiaverčius galimus argumentus, kodėl

cigaretes keistų tabako alternatyvomis.

Sveikatos specialistų nuomonė – 26%, mažesnė kaina – 24,1%, daugiau informacijos apie

alternatyvas – 24,1%, jei žinotų, kad jie mažiau kenksmingi – 22%
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AR JUMS PAKANKA ŽINIŲ APIE ŠIŲ RŪŠIŲ NAUJOVIŠKUS TABAKO/ NIKOTINO GAMINIUS:

Atsakinėja rūkantys ir/ar vartojantys tabako ar kitus naujoviškus gaminius (N=436)

Kaitinamojo tabako gaminius

Elektronines cigaretes

23,9%

31,7%

20,4%

24,3%

21,8%

20,2%

17,4%

11,5%

16,5%

12,4%

Mano žinių pakanka

Turiu šiek tiek žinių, bet galėčiau žinoti daugiau

Aš labai mažai žinau apie šiuos produktus

31,7% rūkančių (tradicinius ir naujoviškus gaminius) nurodė, kad jiems pakanka

informacijos apie elektronines cigaretes

23,9% rūkančių (tradicinius ir naujoviškus gaminius) nurodė, kad jiems pakanka

informacijos apie kaitinamojo tabako gaminius
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KURIS INFORMACIJOS ŠALTINIS APIE NAUJOVIŠKUS TABAKO GAMINIUS YRA

PATIKIMIAUSIAS (galimi keli atsakymai)

Atsakinėja rūkantys ir/ar vartojantys tabako ar kitus naujoviškus gaminius (N=436)

Sunku pasakyti, neprisimenu

Informacija radijuje

Informacija spaudoje (popierinėje)

Informacija televizijoje

Informacija parduotuvėje

Informacija iš medikų

Informacija, kuria internete…

Informacija internete

Draugai, pažįstami ar giminaičiai

28,2%

0,2%

1,4%

1,4%

3,2%

6,9%

12,6%

15,8%

30,3% Rūkančiųjų nuomone, 

patikimiausias informacijos 

šaltinis apie naujoviškus 

gaminius yra:

Draugai – 30,3%, internetas 

– 15,8%, institucijų 

informacija internete –

12,6%

Medikų informacija – tik 

6,9%



TABAKO KONTROLĖ IR 

ŽALOS MAŽINIMAS
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JŪSŲ NUOMONE, KIEK IKI ŠIOL ŠALIES TABAKO KONTROLĖS POLITIKA BUVO VEIKSMINGA?

Mažinant alternatyvių tabako gaminių vartojimą

Mažinant tabako gaminių vartojimą

Mažinant pasyvų rūkymą

10,9%

14,7%

19,8%

26,2%

30,1%

29,4%

35,9%

37,8%

31,4%

26,9%

17,4%

19,4%

Veiksminga Nei veiksminga. nei neveiksminga Neveiksminga Sunku pasakyti

Atsakinėja visi respondentai (N=1002)

Daugiau yra manančių, kad šalies tabako kontrolės politika buvo greičiau neveiksminga:

mažinant pasyvų rūkymą – 31,4% mano, kad neveiksminga

mažinant tabako gaminių vartojimą – 37.8% mano, kad neveiksminga 

mažinant alternatyvių gaminių vartojimą – 35,9%.
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NURODYKITE, KOKIE NIKOTINO IR TABAKO GAMINIŲ APRIBOJIMAI TURI ĮTAKOS RŪKYMO

MAŽINIMUI (galimi keli atsakymai)

Atsakinėja respondentai, nurodę, kad apribojimai turi įtakos rūkymo mažinimui (N=450)

Nenurodė

Populiarių asmenybių pavyzdys

Aiškinamasis darbas žiniasklaidoje

Perspėjimai ant gaminių pakelių

Gydytojų patarimai

Prekybos vietų ribojimas

Reklamos draudimas

Rūkymo vietų ribojimas

Amžiaus ribojimas nikotino ir tabako…

Kaina

1,3%

16,9%

18,7%

28,4%

31,1%

41,1%

41,3%

42,9%

62,0%

69,6%

Labiausiai rūkymą mažina kaina – 69,6%

Amžiaus ribojimas pardavimui – 62%

Rūkymo vietų ribojimas – 42,9%

Reklamos draudimas – 41,3%

Prekybos vietų ribojimas – 41,1%.
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1.25. KAIP MANOTE, KOKIŲ INICIATYVŲ AR APRIBOJIMŲ REIKĖTŲ PAPILDOMAI? (atviras

klausimas)

Atsakinėja visi respondentai (N=1002)

Dažniausiai respondentų siūlomos 

priemonės: 

švietimas apie žalą

kainų didinimas

rūkymo vietų ribojimas

gydytojų pagalba

prekybos vietų ribojimas

Nežino/ neatsakė

Kita

Mažinti gaminių kainas/ suvienodinti kainas su kontrabandinių gaminių

Alternatyvių gaminių vartojimas

Cigaretės su mažiau nikotino/ be nikotino

Baudų didinimas

Finansiškai skatinti nerūkančius

Sveikas gyvenimo būdas/ sportas

Mažiau gaminti/negaminti, neimportuoti

Paauglių kontrolė (prie mokyklų, parduotuvėse, pan,)

Amžiaus ribojimas

Mažiau rūkyti/ nerūkyti

Reklamos draudimas

Mažinti kontrabandinių cigarečių patekimą į rinką

Prekybos vietų ribojimas

Gydytojų, psichologų pagalba

Rūkymo vietų ribojimas

Kainų didinimas

Švietimas, informavimas apie žalą

61,4%

2,7%

0,5%

0,6%

0,6%

0,6%

0,7%

0,9%

1,2%

1,4%

1,4%

1,5%

1,6%

1,9%

2,3%

3,8%

4,2%

7,2%

15,6%
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AR ESATE GIRDĖJĘS APIE TABAKO ŽALOS MAŽINIMĄ?

Sunku pasakyti

Ne

Taip

16,9%

39,3%

43,8%

Atsakinėja visi respondentai (N=1002)

Apie tabako žalos mažinimą 

nurodė žinantys  43,8% 

apklaustųjų

Tarp turinčių aukštąjį 

išsimokslinimą, gaunančių 

aukštesnes pajamas ir Vilniuje 

gyvenančių respondentų ši dalis 

didesnė – sudaro daugiau kaip 

pusę.
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JŪSŲ NUOMONE, KAS YRA TABAKO ŽALOS MAŽINIMAS? (atviras klausimas)

Tabako žalos mažinimo 

sąvokai žmonės suteikia 

skirtingą prasmę:

Rūkymo mažinimas ar 

metimas – 18,3%

Rūkymo vietų ribojimas –

9,6%

Cigaretės su mažiau nikotino 

– 8,4%

Tabako alternatyvos – 8,4%

Nežino/ neatsakė

Kita

Mažiau gaminti/negaminti, neimportuoti

Mažinti kontrabandinių cigarečių patekimą į…

Gydytojų, psichologų pagalba

Sveikas gyvenimo būdas/ sportas

Perspėjimai ant gaminių pakelių

Amžiaus ribojimas

Prekybos vietų ribojimas

Kainų didinimas

Reklamos draudimas

Švietimas, informavimas apie žalą

Cigaretės be priemaišų (mentolio ir pan,)

Alternatyvių gaminių vartojimas

Cigaretės su mažiau nikotino/ be nikotino

Rūkymo vietų ribojimas

Mažiau rūkyti/ nerūkyti

40,4%

0,8%

0,5%

0,6%

1,1%

1,4%

1,5%

2,6%

3,2%

4,0%

5,2%

6,1%

7,5%

8,4%

8,4%

9,6%

18,3%

Atsakinėja visi respondentai (N=1002)
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AR PRITARIATE, KAD LIETUVOJE YRA SKIRIAMA PAKANKAMAI DĖMESIO TABAKO ŽALOS

MAŽINIMUI?

Atsakinėja visi respondentai (N=1002)

38,7% apklaustųjų 

mano, kad Lietuvoje 

nepakanka dėmesio 

tabako žalos mažinimui
Sunku pasakyti

Tokio dėmesio

nereikia

Ne, nepakankamai

Taip, pakankamai

33,2%

10,0%

38,7%

18,1%
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AR SUTINKATE SU NUOSTATA, KAD MAŽIAU KENKSMINGI TABAKO AR NIKOTINO

PRODUKTAI TURĖTŲ BŪTI APMOKESTINAMI MAŽIAU/ TURI BŪTI PIGESNI UŽ PRODUKTUS,

KELIANČIUS DIDESNĘ RIZIKĄ SVEIKATAI?

Sunku pasakyti

Visiškai/ greičiau nesutinku

Visiškai/ greičiau sutinku

24,3%

20,6%

55,2%

Atsakinėja visi respondentai (N=1002)

Dauguma – 55,2% – apklaustųjų pritaria teiginiui, kad mažiau kenksmingi tabako

gaminiai turėtų būti apmokestinami mažiau
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KĄ MANOTE APIE TEIGINĮ, KAD VALSTYBĖS SVEIKATOS POLITIKA TURĖTŲ UŽTIKRINTI,

KAD NEMETANTYS RŪKYTI GALĖTŲ VARTOTI PRODUKTUS, KURIE BUVO MOKSLIŠKAI

PAGRĮSTI KAIP MAŽIAU ŽALINGI?

Sunku pasakyti

Visiškai/ greičiau nesutinku

Visiškai/ greičiau sutinku

29,2%

15,3%

55,5%

Atsakinėja visi respondentai (N=1002)

55,5% apklaustųjų sutiko su teiginiu, kad valstybė turėtų užtikrinti, kad rūkantys galėtų 

vartoti mažiau žalingus produktus

Daugiau tokių tarp jaunimo – 65,9%, vilniečių – 65,6%



APIBENDRINIMAI
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Nemeta rūkyti ir nežino apie pagalbą

• Net 51,4% apklaustų suaugusių rūkančių ar vartojančių bedūmius gaminius 

vartotojų Lietuvoje nurodo nenorintys jų atsisakyti.

• Atsisakyti tabako gaminių – tiek tradicinių, tiek alternatyvų – 42,4% jų 

vartotojų paskatintų sveikatos problemos.

• Didžioji dalis – net 41,5% – rūkančių ar vartojančių bedūmius gaminius 

nurodė, kad norint mesti rūkyti niekas iš šalies nepadės – reikalingas noras 

ir valia.

• 20,4% vartojančių tradicinius ar kitus naujoviškus gaminius pagalba metant

rūkyti atrodo nepakankama. Tarp norinčių mesti rūkyti taip manančių yra

daugiau – 28,5%.
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Daugiau kaip penktadalis renkasi naujoviškus gaminius

• Tarp visų tabako vartotojų dažniausiai yra rūkomos cigaretes – 80,2% jų 

rūkė bent kartą per mėnesį.

• Elektronines cigaretes per tą patį laiką bent kartą vartojo 14,2%, 

kaitinamąjį tabaką – 11,3% apklaustų vartotojų.

• Vartojantys elektronines cigaretes, kaitinamąjį tabaką nurodė, kad prie jų 

perėjo, nes šie gaminiai nepalieka nemalonaus kvapo. Kitos priežastys –

norėjo išbandyti kažką naujo, pasiūlė draugai, mažiau kenkia sveikatai, 

galimybė naudoti patalpose, noras atsisakyti įprastų cigarečių, mažesnė žala 

aplinkiniams.

• Rūkantys tradicinį tabaką nurodo keturis daugmaž lygiaverčius galimus 

argumentus, kodėl cigaretes keistų tabako alternatyvomis: sveikatos 

specialistų nuomonė, mažesnė kaina, daugiau informacijos apie 

alternatyvas, taip pat – jei žinotų, kad šie gaminiai yra mažiau kenksmingi.
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Tikimasi daugiau dėmesio tabako kontrolei ir žalos 

mažinimui

• Daugiau nei pusė respondentų (55,1 %) teigia, kad tabako gaminių 

prekybos ir reklamos apribojimai neturi įtakos rūkymo mažinimui.

• Teigiantys, kad tabako kontrolės politika yra efektyvi, nurodo, kad 

labiausiai rūkymą mažina didesnė kaina ir amžiaus ribojimas pardavimui. 

Taip pat dažnai buvo minimas rūkymo vietų ribojimas, reklamos 

draudimas, prekybos vietų ribojimas.

• 38,7% apklaustųjų teigia, kad Lietuvoje nepakanka dėmesio tabako žalos 

mažinimui.

• Dauguma – 55,2% – apklaustųjų pritaria teiginiui, kad mažiau kenksmingi 

tabako gaminiai turėtų būti apmokestinami mažiau.

• Dauguma – 55,5% – apklaustųjų sutiko su teiginiu, kad valstybė turėtų 

užtikrinti, kad rūkantieji galėtų vartoti mažiau žalingus produktus.
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