
KLAIPĖDOS RAJONO
SAVIVALDYBĖS

VISUOMENĖS
SVEIKATOS

STEBĖSENOS 
ATASKAITA

2017
( 8  4 6 )  4 5 3  7 5 4  

w w w . v i s u o m e n e s s v e i k a t a . l t  

K l a i pėd o s  g .  1 1 ,  G a r gžd a i  

I n f o @ v i s u o m e n e s s v e i k a t a . l t



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ 
DEMOGRAFINIAI POKYČIAI

GYVENTOJAI
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    2017 m. pradžioje, kaip ir 2016 m., Klaipėdos rajono demografinės senatvės koeficientas 
buvo mažesnis nei šalies – atitinkamai 91 ir 130 pagyvenę (65 m. ir vyresnio amžiaus) 
gyventojai teko šimtui vaikų iki 15 m. amžiaus.

    Per paskutinius šešerius metus Klaipėdos rajone moterų padidėjo 1267 asmenimis, o 
vyrų – 2089. Klaipėdos rajone nuo 2010 m. miesto teritorijose gyventojų sumažėjo 1041 
asmeniu. Kaimo teritorijose nuo 2012 m. gyventojų padaugėjo 3943 asmenimis. 

     Nuo 2011 m. Klaipėdos rajono savivaldybėje gyventojų skaičius didėja. 
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    Lietuvoje atvirkščiai – didesnę gyventojų dalį sudarė 65 m. ir vyresnio amžiaus 
asmenys nei vaikai. 2017 m. pradžioje  jaunimas sudarė apie penktadalį visų 

Klaipėdos rajono gyventojų (1 pav.).  

1 pav. Gyventojai pagal pagrindines amžiaus grupes, proc. 
Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas, VSB skaičiavimai 

2 pav. Klaipėdos r. vyrų ir moterų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė, VGT skirtumas 
Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas, Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, VSB skaičiavimai 

    
Per pastaruosius metus moterų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė sutrumpėjo, tačiau vyrų 
atvirkščiai – pailgėjo. 2016 m., lyginant su 2015 m., skirtumas tarp moterų ir vyrų vidutinės 
tikėtinos gyvenimo trukmės sumažėjo (2 pav.).

  Nuo 2010 m. Klaipėdos rajone vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė ilgėja (2 pav.). 

   2017 m. pradžioje Klaipėdos rajone vaikai sudarė didesnę gyventojų dalį 
nei pensinio amžiaus asmenys (1 pav.).
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MIRTINGUMAS

Klaipėdos rajone 2016 m., lyginant su 2015 m., gimusiųjų skaičius sumažėjo, 
mirusiųjų atvirkščiai – padaugėjo (3 pav.).

Per paskutinius 10 metų, 
2013 m. ir 2015 m. 

Klaipėdos rajone buvo 
teigiamas natūralus 

gyventojų prieaugis – 
daugiau gimusiųjų nei 

mirusiųjų (3 pav.).
3 pav. Mirusiųjų ir gimusiųjų skaičius Klaipėdos rajono savivaldybėje 

Šaltinis –  Lietuvos statistikos departamentas 

4 pav. Vyrų ir moterų mirčių pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą Klaipėdos 
rajono savivaldybėje 

Šaltinis: Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras, Higienos institutas 

  Daugiau miršta vyrai nei moterys, bei daugiau mirčių 
įvyksta miestuose (4 pav.).

 2016 m. moterų buvo 
3 mirtimis daugiau nei 

vyrų (4 pav.). 
 

2016 m., lyginant su 
2015 m., tiek 

miestuose, tiek 
kaimuose vyrų mirčių 

sumažėjo, moterų 
atvirkščiai - mirčių 
padaugėjo (4 pav.)

Daugiausia mirštama 
nuo kraujotakos 
sistemos ligų!



Pagrindinių visuomenės stebėsenos rodiklių 

savivaldybėje analizė ir interpretavimas 

(„Šviesoforas“)

20
17

Vadovaujantis „šviesoforo“ principu, visos 60 Lietuvos savivaldybių 
suskirstytos į grupes: 
-10 savivaldybių, kuriose stebimas rodiklis atspindi geriausią 
situaciją, žymimos žalia spalva. 
-10 savivaldybių, kuriose stebimas rodiklis rodo prasčiausią 
situaciją, žymimos raudona spalva. 
-26 savivaldybių rodikliai vertinami kaip atitinkantys Lietuvos 
vidurkį, žymimos geltona spalva. Tarp šių savivaldybių patenka ir 
Lietuva, kuri žymima mėlyna spalva.  
- 14 likusių savivaldybių, turinčių mažiau nei 20 000 gyventojų, 
priskiriamos „mažosioms savivaldybėms“. Jos nėra lyginamos su 
visomis savivaldybėmis bendrame grafike, o pateikiamos atskirai 
mažajame grafike. 

Pagrindinio visuomenės sveikatos stebėsenos 
rodiklių sąrašo analizė ir interpretavimas 

(„šviesoforo“ kūrimas) atliekamas palyginant 
einamųjų metų savivaldybės rodiklius su 

Lietuvos vidurkiu
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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 
VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 

RODIKLIŲ PROFILIS
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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 
VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIORITETINĖS 
PROBLEMOS 

KAIP BUVO ATRENKAMOS?

ATRINKTI RODIKLIAI

1. SUSIŽALOJIMO DĖL NUKRITIMO ATVEJŲ 
SKAIČIUS (W00-W19) 65 + M. AMŽIAUS GRUPĖJE 
10 000 GYVENTOJŲ. 
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Remiantis Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos 
stebėsenos rodikliais, buvo atrinkti 3 rodikliai iš 
sąrašo, kurių reikšmės prasčiausios palyginti su 

kitomis savivaldybės ir/arba metų pokytis prastėja. 

Prioritetines savivaldybės visuomenės sveikatos 
problemas galima išskirti keliais būdais: 

- vertinant, kurios savivaldybės reikšmės yra 
blogiausios Lietuvoje (t. y. raudonos); 

-vertinant keleto metų pokytį; 
-vertinant, kokios priemonės buvo daromos, ir kaip 

jos pakeitė situaciją. 

2. KŪDIKIŲ, IŠIMTINAI ŽINDYTŲ IKI 6 MĖN. 
AMŽIAUS, DALIS (PROC.). 

3. ŠEIMOS GYDYTOJŲ SKAIČIUS 10 000 
GYVENTOJŲ. 
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SUSIŽALOJIMO DĖL NUKRITIMO ATVEJŲ SKAIČIUS 
65 + M. AMŽIAUS GRUPĖJE 10 000 GYVENTOJŲ 
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65 + M.

STACIONARO
LIGONIŲ SKAIČIUS
DĖL NUKRITIMŲ
2012-2016 M.

258

133

222 

Iš viso   391

5 pav. Susižalojimai dėl nukritimų 65 + m. amžiaus grupėje 10 000 gyv. rodiklio santykis su Lietuva ir 
pasiskirstymas tarp savivaldybių, 2016 m. 

Šaltinis – Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinė sistema

Klaipėdos rajone susižalojimų dėl nukritimų 65 + m. amžiaus
grupėje 10 000 gyventojų rodiklio santykis su Lietuva 2016

m. buvo 0,91 (5 pav.). 
 2016 m., lyginant su 2015 m., šis rodiklis „perėjo“ į geltoną

zoną iš žalios zonos.

   2016 m. Klaipėdos rajone 110 vyresnio amžiaus asmenų (65 + 
m.) gydėsi stacionare dėl susižalojimo nukritus ir tai 37 

asmenimis daugiau palyginus su 2014 metais. 
 

Klaipėdos rajone paskutiniais metais susižalojimus nukritus 
daugiausia patyrė nuo 75 m. iki 84 m. amžiaus asmenys. 

 
2016 m. Klaipėdos rajone 65 m. ir vyresnio amžiaus asmenys 
daugiausia patyrė klubų ir kojų lūžius, dėl kurių buvo gydomi 

stacionare. 
 

Vyresnio amžiaus žmonių susižalojimų nukritus traumos vieta 
dažniausiai nenurodyta, nepatikslinta įvykio vieta. Trečioje 

vietoje – susižalojimai įvyksta namuose. 
 
 
 
 



Parent-teacher conferences 

supplement the information 

conveyed by report cards by 

focusing on students' specific 

strengths and weaknesses in 

individual subjects and 

generalizing the level of inter- 

curricular skills and 

competences.

A parent-teacher

conference, parent-teacher

interview or parents'

evening, is a short meeting or

conference between the

parents and teachers of

students to discuss children's

progress at school and find

solutions to academic or

behavioral problems.  

Family Day theme announced
By James Lopez
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Klaipėdos rajone kūdikių, išimtinai žindyti iki 6 mėn. 
amžiaus, rodiklio santykis su Lietuva 2016 m. buvo 

0,58. 2016 m., lyginant su 2015 m.,  šis rodiklis 
„perėjo“ į raudoną zoną iš geltonos zonos.

KŪDIKIŲ, IŠIMTINAI ŽINDYTŲ IKI 6 
MĖN. AMŽIAUS, DALIS (PROC.)

6 pav. Kūdikiai, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus (proc.) 
Šaltiniai: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, metinių 

sveikatos statistikos ataskaitų duomenys  

7 pav. Kūdikių iki 1 m. mirtingumas Klaipėdos r. 2012-2016 m. 
Šaltinis – Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

Klaipėdos rajone 2016 m., lyginant 
su 2015 m., kūdikiai, išimtinai 
žindyti iki 6 mėn. amžiaus, 

procentiškai sumažėjo nuo 22,4
proc. iki 20,5 proc., Lietuvoje 

atvirkščiai – padidėjo nuo 32 proc. 
iki 35,4 proc. (6 pav.).

Klaipėdos rajone 2014 – 2015 m. kasmet buvo užregistruojama kūdikio iki 1 
metų mirtis (7 pav.). 

2016 m. buvo 3 kūdikių mirtys (7 pav.)

1 lentelė. Kūdikiai, išimtinai žindyti iki 6 mėn. amžiaus, 
Klaipėdos r., Lietuvoje 2013-2016 m.

Šaltiniai: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, metinių 
sveikatos statistikos ataskaitų duomenys

2016 m., lyginant su 2015 m., 
kūdikių skaičius, kurie buvo 

žindomi iki 6 mėn. vien 
motinos pienu, padidėjo nuo 

70 iki 78 kūdikių (1 lent.).



October 2020, Vol. 3THE BEECH EDGE

October 2020, Vol. 3CONTRIBUTORS, WELCOME!

2016 m., lyginant su 2015 m., praktikuojančių 
šeimos gydytojų skaičius pakito nežymiai – 

nuo 19 iki 23 praktikuojančių šeimos gydytojų 
(2 lent.). 
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ŠEIMOS GYDYTOJŲ SKAIČIUS 10 000 
GYVENTOJŲ 

8 pav. Šeimos gydytojų skaičius 10 000 gyventojų rodiklio santykis su Lietuva ir pasiskirstymas tarp 
savivaldybių, 2016 m. 

Šaltinis - Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

Klaipėdos rajone šeimos gydytojų skaičius 10 000 gyventojų rodiklio santykis su Lietuva 2016
m. buvo 0,58. Nuo 2015 m. šis rodiklis yra raudonoje zonoje (8 pav.).

 
2 lentelė. Praktikuojančių šeimos gydytojų skaičius Klaipėdos r., Lietuvoje 

2010-2016 m.

Šaltinis – Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

Klaipėdos rajone 2016 m., 
lyginant su 2015 m., šeimos 
gydytojų skaičius padidėjo 
nuo 3,6 iki 4,3 atvejo 10 000 

gyventojų. Lietuvoje nuo 2014 
m. šeimos gydytojų skaičius 

10 000 gyventojų didėja.



KONTAKTAI 
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 11, LT-96135 Gargždai 

tel. (8 46) 453754, faks. (8 46) 470064 
el. p. info@visuomenessveikata.lt 

www.visuomenessveikata.lt 
Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre 

Kodas 300624344 
 

Parengė: 
Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

visuomenės sveikatos specialistė (visuomenės sveikatos stebėsena) 
Monika Steponkienė


