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Įvadas 

Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 

2014-06-26 sprendimu, nustato šalies sveikatinimo veiklos tikslus ir uždavinius, siekiamus 

sveikatos lygio rodiklius. Programos strateginis tikslas – pasiekti, kad 2025 m. šalies gyventojai 

būtų sveikesni ir pailgėtų jų gyvenimo trukmė, pagerėtų gyventojų sveikata ir sumažėtų sveikatos 

netolygumai.   

Lietuvos sveikatos programoje nustatyti šie 4 tikslai:  

1. Sukurti saugesnę socialinę aplinką, mažinti sveikatos netolygumus ir socialinę atskirtį; 

2. Sukurti sveikatai palankią fizinę darbo ir gyvenamąją aplinką; 

3. Formuoti sveiką gyvenseną ir jos kultūrą; 

4. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į gyventojų poreikius. 

Savivaldybių institucijos Lietuvos sveikatos programoje nustatytus tikslus ir uždavinius 

įgyvendina per savivaldybės strateginį plėtros ir savivaldybės strateginį veiklos planą, atsižvelgiant 

į savivaldybės gyventojų sveikatos būklę ir jai darančių veiksnių paplitimą (LR visuomenės 

sveikatos priežiūros įstatymo 10 straipsnis). Lietuvos sveikatos programoje nustatytą gyventojų 

sveikatos lygį įmanoma pasiekti tik koordinuotai ir sutelktai veikiant įvairiems savivaldybės 

sektoriams. 

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimu Nr. T11-155 „Dėl Klaipėdos 

rajono savivaldybės sveikatinimo veiklos prioritetų 2015-2018 metams nustatymo“ buvo nustatyti 

tokie sveikatinimo veiklos prioritetai: fizinio aktyvumo, sveikos mitybos skatinimas; rūkymo ir 

alkoholio vartojimo mažinimas. 

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimu Nr. T11-2015 buvo 

patvirtintos Alkoholio vartojimo prevencijos tarp Klaipėdos rajono jaunimo kryptys 2014-2017 m.: 

1. Alkoholio prieinamumo mažinimas Klaipėdos rajone. 

2. Visuomenės įtraukimas į nepalankios alkoholio vartojimo aplinkos kūrimą. 

3. Pagalbos sistemos stiprinimas šeimoms, turinčioms problemų dėl nesaikingo alkoholio vartojimo. 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 m. ataskaita parengta 

taip, kad galėtume įvertinti savivaldybės gyventojų sveikatos ir sveikatą lemiančių veiksnių būklę 

Lietuvos sveikatos programos tikslų ir uždavinių bei Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 

nustatytų visuomenės sveikatos prevencinių krypčių įgyvendinimo kontekste, nustatyti prioritetines 

problemines visuomenės sveikatos sritis ir kryptis siekiant stiprinti savivaldybės gyventojų sveikatą 

bei mažinti sveikatos netolygumus. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 

ataskaitoje pateikta 2015 metų gyventojų demografinės būklės ir 2014 m. sveikatos būklės ir  

gyvensenos tyrimo duomenys. 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 m. ataskaitos pagrindu 

turėtų būti koreguojami Klaipėdos rajono plėtros strateginio plano siekiniai bei Klaipėdos rajono 

strateginio veiklos plano priemonės.
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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS DEMOGRAFINĖ BŪKLĖ 

GYVENTOJAI 

 

2015 m. pradžioje, palyginti su 2014 m., Lietuvoje gyventojų skaičius sumažėjo nuo 2943472 

iki 2921262 gyv. (22 210 gyventojų), atitinkamai Klaipėdos rajono savivaldybėje gyventojų 

skaičius išaugo 721 gyventoju: Klaipėdos rajono miesto (Gargždų ir Priekulės) teritorijose 

gyventojų sumažėjo 10 asmenų, o kaimo teritorijose padaugėjo 731 asmeniu (nuo 2011 m. 

tendencingai mažėja gyventojų miesto teritorijose ir daugėja kaimo teritorijose). 2015 m. pradžioje 

1000-iui Klaipėdos rajono vyrų teko 1049 moterys (1 lent., 1 pav.). 

1 lentelė. Gyventojų skaičius pagal lytį ir gyvenamąją vietą Klaipėdos r. savivaldybėje 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Iš viso 51690 51843 51279 51405 51614 52110 52831 

Moterys  26641 26721 26434 26491 26523 26734 27041 

Vyrai 25049 25122 24845 24914 25091 25376 25790 

Miestas 16698 16699 16445 16371 16317 16294 16284 

Kaimas 34992 35144 34834 35034 35297 35816 36547 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 
1 pav. Gyventojų skaičius pagal lytį ir gyvenamąją vietą Klaipėdos r. savivaldybėje 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Vidutinis Lietuvos gyventojų amžius 2015 m. pradžioje buvo 42 metai. Klaipėdos rajono 

gyventojų vidutinis amžius 2015 m. pradžioje – 40,0 metų (2014 m. - 39,0 metai); vyrų – 37 metai, 

moterų – 42.  

2015 m., kaip ir 2014 m., Klaipėdos rajono demografinės senatvės koeficientas buvo 

mažesnis nei šalies – atitinkamai 89 ir 129 pagyvenę (60 m. ir vyresnio amžiaus) gyventojai, teko 

šimtui vaikų iki 15 m. amžiaus (2014 m. – 86 ir 126 pagyvenę asmenys teko 100 vaikui iki 15 m. 

amžiaus). 

2015 m. pradžioje šalyje vaikų (0-17 m.) sudarė 18 proc. visų šalies gyventojų, pensinio 

amžiaus gyventojai – 18,7 proc. Klaipėdos rajono savivaldybėje vaikų vis dar išlieka daugiau negu 
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pensinio amžiaus gyventojų (20,7 ir 15,1 proc.). Jaunimas (14-29 m.) 2015 m. sudarė penktadalį 

(20,7 proc.) visų Klaipėdos rajono gyventojų (2 lent.). 

 

2 lentelė. Gyventojai pagal pagrindines amžiaus grupes (proc.) 

 Klaipėdos r. sav. Lietuva 

0-17 m. 14-29 m. 18-64 m. 65+ m. 0-17 m. 14-29 m. 18-64 m. 65+ m. 

2012 21,5 21,3 63,8 14,7 18,4 21,3 63,4 18,2 

2013 21,1 21,0 64,0 14,9 18,2 21,1 63,5 18,3 

2014 20,9 20,8 64,2 14,9 18,1 20,8 63,4 18,4 

2015 20,7 20,7 64,2 15,1 18,0 20,6 63,3 18,7 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, VSB skaičiavimai 

 

MIRTINGUMAS 

 

Klaipėdos rajone 2014 m., palyginti su 2013 m., gimusiųjų ir mirusiųjų skaičius sumažėjo 

(atitinkamai sumažėjo 79 gimusiais ir 41 mirusiu). 2013 m. Klaipėdos rajone buvo teigiamas 

natūralus gyventojų prieaugis; 2006, 2011, 2012 ir 2014 m. tapo neigiamu – gimusiųjų skaičius 

buvo mažesnis nei mirusiųjų (2 pav.) 

 
2 pav. Mirusiųjų ir gimusiųjų skaičius Klaipėdos r. savivaldybėje 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Nors 2014 m. Lietuvoje, palyginti su 2013 m., mirčių skaičius sumažėjo, o gimusiųjų išaugo, 

tačiau natūralus gyventojų prieaugis vis dar išliko neigiamas.  

2014 m., kaip ir 2013 m., Klaipėdos rajone miesto moterų mirčių skaičius buvo didesnis nei 

miesto vyrų (kaimuose atvirkščiai – vyrų mirčių skaičius didesnis nei moterų) (3 lent.). 
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3 lentelė. Vyrų ir moterų mirčių pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą 2014 m. Klaipėdos rajono 

savivaldybėje (proc.) 

 Vyrai mieste Vyrai kaime Moterys 

mieste 

Moterys 

kaime 

Iš viso 

Skaičiai 105 185 122 157 569 

Proc. 18,5 32,5 21,4 27,6 100 

Proc. 

Lietuvoje 

30,5 19,4 31,1 18,9 100 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, VSB skaičiavimai 

2014 m. Klaipėdos rajone, palyginus su 2013 m., sumažėjo gyventojų  bendras mirtingumas 

(3 pav.). 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bendras standartizuotas

mirtingumas
922,4 895,2 902,5 915,3 881,1 870,5 776,4

Kraujotakos sist. ligos 421,6 442,4 422,7 446,4 442,1 437,7 394,5

Piktybiniai navikai 156,6 185,2 204,6 178,5 181,8 187,8 174,5

Išorinės mirties priežastys 139,0 95,0 120,2 103,2 103,9 98,7 78,2

Virškinimo sist. ligos 68,7 50,6 47,8 64,6 58,4 56,8 39,4

Kvėpavimo sist. ligos 59,2 53,3 39,1 31,0 29,8 29,8 21,6
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3 pav. Standartizuotas mirtingumas pagal priežastis 100 000 gyv. Klaipėdos r. 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

  

2014 m. Klaipėdos rajono savivaldybėje, kaip ir Lietuvoje,  daugiausia mirė nuo kraujotakos 

sistemos ligų (55 proc.), antroje vietoje- nuo piktybinių navikų (21,6 proc.), trečioje vietoje- nuo 

išorinių mirties priežasčių (8,3 proc.) Palyginus su 2013 m., 2014 m. Klaipėdos rajone padidėjo 

mirčių skaičius nuo kraujotakos sistemos ligų, nuo piktybinių navikų, tačiau sumažėjo nuo išorinių 

mirties priežasčių, virškinimo sistemos ir kvėpavimo sistemos ligų (4 pav.) 
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4 pav. Mirčių pagal priežastis pasiskirstymas 2013 ir 2014 m. (proc.) 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, VSB skaičiavimai 
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1. BENDROJI DALIS 

 

1.1. Pagrindinių stebėsenos rodiklių savivaldybėje analizė ir interpretavimas 

(„Šviesoforas“) 

 

Pagrindinio rodiklių sąrašo analizė ir interpretavimas („šviesoforo“ kūrimas) atliekamas 

palyginant einamųjų metų savivaldybės rodiklius su Lietuvos vidurkiu. Vadovaujantis „šviesoforo“ 

principu, visos 60 Lietuvos savivaldybių suskirstytos į 5 grupes (po 12 savivaldybių kiekvienoje 

grupėje): 

  12 savivaldybių, kuriose stebimas rodiklis – geriausias, priskiriamos savivaldybių su 

geriausiais rodikliais grupei ir žymimos žalia spalva (pirmas kvintilis);  

 12 savivaldybių, kuriose stebimas rodiklis – prasčiausias, priskiriamos savivaldybių su 

prasčiausiais rodikliais grupei ir žymimos raudona spalva (penktas kvintilis);  

 likusių 36 savivaldybių rodiklio reikšmės žymimos geltona spalva. Šių savivaldybių 

rodikliai interpretuojami kaip atitinkantys Lietuvos vidurkį.  

Pagrindinio rodiklių sąrašo analizės ir interpretavimo tikslas yra įvertinti, kokia esama 

gyventojų sveikatos ir sveikatą lemiančių veiksnių situacija savivaldybėje, įvertinant Lietuvos 

sveikatos programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo kontekste, ir kokių 

intervencijų/priemonių reikia imtis, siekiant stiprinti savivaldybės gyventojų sveikatą ir 

mažinti sveikatos netolygumus. 

Klaipėdos rajono gyventojų sveikatos ar su sveikata susijusios stebėsenos ataskaitoje 

analizuojamų metų rodiklių duomenys ir jų interpretavimas pateikiami 4 lent. „Klaipėdos rajono 

savivaldybės sveikatos ir su sveikata susijusių rodiklių profilis“. 

Remiantis profilio rodikliais ir jų interpretavimo rezultatais, buvo pasirinktos rodiklių sąrašo 

reikšmės, kurių rodiklis ar pokyčio kryptis prastesnis palyginti su šalies reikšmėmis. Sudarius 

Klaipėdos rajono probleminių visuomenės sveikatos sričių (temų) sąrašą, buvo atlikta atrinktų 

rodiklių detalesnė analizė ir vertinimas (žr. „Specialioji dalis“). 
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Pirmame lentelės stulpelyje pateikiami pagrindinio sąrašo rodikliai suskirstyti pagal Lietuvos sveikatos programoje numatomus įgyvendinti tikslus ir 

uždavinius. Antrajame stulpelyje pateikiama savivaldybės rodiklio reikšmė, trečiajame stulpelyje – atitinkamo rodiklio Lietuvos vidurkio reikšmė, 

ketvirtajame – mažiausia reikšmė tarp visų savivaldybių, penktajame – didžiausia reikšmė tarp visų savivaldybių, šeštajame – savivaldybės rodiklio 

interpretavimas (reikšmės savivaldybėje santykis su Lietuvos vidurkio reikšme ir savivaldybės rodiklio vietos tarpe visų savivaldybių pavaizdavimas pagal 

„šviesoforo“ principą); septintajame stulpelyje – pateikiama Lietuvos sveikatos 2014-2025 metų programoje (toliau LSP) suplanuota (numatyta) atitinkamo 

rodiklio reikšmė (siekinys) 2020 metams. 

 

4 lent. Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos ir su sveikata susijusių rodiklių profilis 2014 m. 

                                                           
  - didėja,   

- mažėja (skliaustuose nurodytas metų laikotarpis). Raudona rodyklė reiškia blogą situaciją, žalia – gerą. 

1 Išvykę iš šalies yra 194, nerasti - 149; socialinės, psichologinės, ir kitos priežastys - 52 mokyklinio amžiaus vaikai.  Šaltinis: Statistikos departamentas. 

2 Išvykę iš šalies yra 11679, nerasti - 1256; socialinės, psichologinės, ir kitos priežastys - 1850 mokyklinio amžiaus vaikų. Šaltinis: Statistikos departamentas. 

Rodiklis Savivaldybės 

rodiklis 

(absoliutus sk.) 

Lietuvos rodiklis Minimali 

reikšmė 

Maksimali 

reikšmė 

Santykis: 

savivaldybė/Lietuva 

Lietuvos siekinys 

2020 m. 

1 2 3 4 5 6 7 

Strateginis tikslas - pasiekti, kad 2025 metais šalies gyventojai būtų sveikesni ir gyventų ilgiau, pagerėtų gyventojų sveikata ir sumažėtų sveikatos 

netolygumai 

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė 

(VGT) 

76,36            (4 m.) 74,69      (6 m.) 69,6 77,7 1,02 75,8 

Skirtumas tarp moterų ir vyrų (VGT) 8,11               (3 m.) 10,75    (7 m.) - - - 9,5 

1 tikslas. Sukurti saugesnę socialinę aplinką, mažinti sveikatos netolygumus ir socialinę atskirtį 

1.1 uždavinys – sumažinti skurdo lygį ir bedarbystę 

Standartizuotas mirtingumo dėl 

savižudybių rodiklis (X60-X84) 100 000 

gyv. 

15,2 (8) 

 (2 m.) 

31,3 (930) 

 (1 m.) 

5,3 90,0 0,48 19,5  

 

Mokyklinio amžiaus vaikų, 

nesimokančių  mokyklose, skaičius 1000 

gyv. 

65,9 (
1
395) 

(1 m.) 

56,2  (
2
14785) 

(1 m.) 

21,9 126,8 1,17  
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3 Minuso ženklas reiškia, jog sumažėjo gyventojų skaičius . 

Socialinės rizikos šeimų skaičius 1000 

gyv. 

2,9 (155) 

(1 m.) 

3,4 (9 930) 

(1 m.) 

1,1 8,4 0,87  

Ilgalaikio nedarbo lygis 100 gyv (proc.) 1,3 (438) 

 (1 m.) 

 

3,1 (52932) 

 (1 m.) 

0,7 10,6 0,43  

Gyventojų skaičiaus pokytis 1000 gyv. 
3
-4,7 (-245) 

(1 m.) 

-7,6 (-22210) 

 (1 m.) 

-15,7 0,4 0,62  

1.2 uždavinys – sumažinti socialinę – ekonominę gyventojų diferenciaciją šalies ir bendruomenių lygmeniu 

Mirtingumas dėl išorinių priežasčių 

(V00-Y89) 100 000 gyv. 

89,6 (47) 

 (2 m.) 

113,8 (3338) 

(3 m.) 

75,6 186,1 0,79 77,3  

 

Mokinių, gaunančių nemokamą 

maitinimą mokyklose, skaičius 1000 gyv. 

156,9 (1159) 

(1 m.) 

 

*2015 m. – 1002 

mok. (  1 m.) 

 

253,8 (90 487) 

(1 m.) 

133,8 542,5 0,62  

Rodiklis Savivaldybės 

rodiklis 

Lietuvos rodiklis Minimali 

reikšmė 

Maksimali 

reikšmė 

Santykis: 

savivaldybė/Lietuva 

Lietuvos siekinys 

2020 m. 

1 2 3 4 5 6 7 

Socialinės pašalpos gavėjų skaičius 1000 

gyv. 

27,9 (1465) 

(1 m.) 

47,8 (140 114) 

(1 m.) 

22,0 99,8 0,58  

Sergamumas tuberkulioze (A15-A19)  

100 000 gyv. 

43,8 (23) 

(1 m.) 

44,4 (1301) 

(3 m.) 

8,3 104,4 0,99  

2 tikslas. Sukurti sveikatai palankią fizinę darbo ir gyvenamąją aplinką 

2.1 uždavinys – kurti saugias darbo ir sveikas buities sąlygas, didinti prekių ir paslaugų vartotojų saugumą 
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Asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų dėl 

nelaimingų atsitikimų darbe, skaičius 

10000 darbingo amžiaus gyv. 

1,18 (4) 

(1 m.) 

0,9 (178) 

 (1 m.) 

0,0 3,5 1,31  

Susižalojimo dėl nukritimo atvejų 

skaičius (W00-W19) 65+ m. amžiaus 

grupėje 10 000 gyv. 

92,6 (295) 

(1 m.) 

131,9 (23059) 

(1 m.) 

37,7 246,7 0,70  

Darbingo amžiaus asmenų, pirmą kartą 

pripažintų neįgaliais, skaičius 10 000 

gyv. 

68,1 (222) 

(1 m.) 

72,5 (12 951) 

(1 m.) 

55,8 126,0 0,94  

Sergamumas žarnyno infekcinėmis 

ligomis (A00-A08) 10 000 gyv. 

79,5 (465) 

(1 m.) 

62 (10877) 

(1 m.) 

8,4 100,2 1,28  

2.2 uždavinys – kurti palankias sąlygas saugiai leisti laisvalaikį 

Mirtingumas dėl atsitiktinių paskendimo 

(W65-W74) 100 000 gyv. 

5,7 (3) 

 (1 m.) 

7,8 (229) 

(1 m.) 

0,0 39,0 0,73  

Mirtingumas dėl nukritimo (W00-W19) 

100 000 gyv. 

17,2 (9) 

  (2 m.) 

12 (352) 

(1 m.) 

0,0 43,9 1,43  

2.3 uždavinys – mažinti avaringumą ir traumų kelių eismo įvykiuose skaičių 

Mirtingumas dėl transporto įvykių (V00-

V99) 100 000 gyv. 

13,3 (7) 

(3 m.) 

11,1 (325) 

(1 m.) 

0,0 26,2 1,20  

Pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto 

įvykių (V00-V09) 100 000 gyv. 

9,5 (5) 

(1 m.) 

4,3 (126) 

(1 m.) 

0,0 15,1 2,21  

Transporto įvykiuose patirtų traumų 

skaičius (V00-V99) 100 000 gyv. 

72,4 (31) 

(1 m.) 

72,4 (7044) 

(1 m.) 

45,5 156,5 1,00  

Rodiklis Savivaldybės 

rodiklis 

Lietuvos rodiklis Minimali 

reikšmė 

Maksimali 

reikšmė 

Santykis: 

savivaldybė/Lietuva 

Lietuvos siekinys 

2020 m. 

1 2 3 4 5 6 7 

2.4 uždavinys – mažinti oro, vandens ir dirvožemio užterštumą, triukšmą 
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Į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių 

išmestų teršalų kiekis, tenkantis 1 km
2
 

257 (344,4 t) 

(1 m.) 

 

866 (56 513,7 t) 

(1 m.) 

- - -  

Viešai tiekiamo geriamojo vandens 

prieinamumas vartotojams, proc. 

64 (34068) 

(1 m.) 

 

- - - -  

Nuotekų tvarkymo paslaugų 

prieinamumas vartotojams, proc. 

48 (25603) 

(1 m.) 

- - - -  

3 tikslas. Formuoti sveiką gyvenseną ir jos kultūrą 

3.1 uždavinys – sumažinti alkoholinių gėrimų, tabako, neteisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą ir prieinamumą 

Standartizuotas mirtingumas dėl 

priežasčių, susijusių su narkotikų 

vartojimu 100 000 gyv. 

0 

(išliko toks pats 

kaip 2013 m.) 

3,7 

(1 m.) 

0,0 15,6 0,0  

Standartizuotas mirtingumas dėl 

priežasčių, susijusių su alkoholio 

vartojimu 100 000 gyventojų 

10,8 

(1 m.) 

25,7 

(1 m.) 

7,8 61,5 0,42  

Nusikalstamos veikos, susijusios su 

disponavimu narkotinėmis medžiagomis 

ir jų kontrabanda (nusikaltimai) 100 000 

gyv. 

3,8 

(1 m.) 

65,2 

(2013 m. nebuvo 

pateiktas) 

0,0 234,9 0,1 - 

Gyventojų skaičius, tenkantis vienai 

licencijai verstis mažmenine prekyba 

tabako gaminiais 

246 

 (1 m.) 

 

174 

 (1 m.) 

124 319 1,4  

Gyventojų skaičius, tenkantis vienai 

licencijai verstis mažmenine prekyba 

alkoholiniais gėrimais 

214 

  (1 m.) 

150 

 (1 m.) 

84 283 1,4  
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4, 6, 8, 10

  
Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atliktas Klaipėdos rajono gyventojų (18-64 m. ) sveikatos ir gyvensenos ypatumų tyrimas 2014 m. 

5, 7 Šaltinis: Statistikos departamento rodiklių sistemoje pateikti gyventojų sveikatos tyrimų duomenys. 

9
  
Gyventojų, vartojusių 4-6 kartus per savaitę daržoves, dalis (proc.). Šaltinis: Statistikos departamento rodiklių sistemoje pateikti gyventojų sveikatos tyrimų duomenys.

 

11
 
Gyventojų, vartojusių 4-6 kartus per savaitę vaisius, dalis (proc.). Šaltinis: Statistikos departamento rodiklių sistemoje pateikti gyventojų sveikatos tyrimų duomenys. 

 

 
 
 
 

Rūkančių kasdien asmenų dalis (proc.) 4
10,8          (3m.) 

(m - 6,4)   

(v - 16,7)  

5
20,3 

(m- 9,2) 

(v- 33,9) 

- - -  

Bet kokį alkoholį vartojančių asmenų 

dalis kasdien  (proc.) 

6
14,7        (3 m.) 

(m - 1,3)   (3 m.) 

(v - 34)    (3 m.) 

7
13,5 

(m- nepateikta) 

(v- 15,9) 

- - -  

3.2 uždavinys – skatinti sveikos mitybos įpročius 

Kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. 

amžiaus, dalis (proc.) 

12,4 (95) 

(1 m. ) 

31,3 (12342) 

(1 m.)  

9,2 44,9 0,4  

Šviežių daržovių vartojimas 3-5 d. per 

savaitę (proc.) 

 

8
20,3         (3 m.)     

(m – 22) 

(v – 11,1) 

9
32,4 

(m- 31,0) 

(v- 34,1) 

- - -  

Šviežių vaisių ir uogų vartojimas 3-5 d. 

per savaitę (proc.) 

 

10
42,1        (3 m.) 

(m - 37,1) (3 m.) 

(v – 11,1)  (3 m.) 

11
30,1 

(m- 29,6) 

(v- 30,7) 

- - -  

3.3 uždavinys – ugdyti optimalaus fizinio aktyvumo įpročius 
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12 Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atliktas Klaipėdos rajono gyventojų (18-64 m. ) sveikatos ir gyvensenos ypatumų tyrimas 2014 m. 

13 Gyventojai, kurie įprastai per dieną užsiima sportu, kūno rengyba ar aktyvia laisvalaikio veikla 30 min. ir daugiau (proc.). Šaltinis: Statistikos departamento rodiklių sistemoje pateikti 

gyventojų sveikatos tyrimų duomenys.
 

 

 

Mankštinasi mažiausiai 30 minučių 

kasdien taip, kad pagreitėtų kvėpavimas 

ir suprakaituotų  (proc.) 

12
18,8       (3 m.) 

(m-11,2)   (3 m.) 

(v- 29,6 )  (3 m.) 

13
8,9 

(m-5,7) 

(v-12,8) 

- - -  

4 tikslas. Užtikrinti kokybiškesnę ir efektyvesnę sveikatos priežiūrą, orientuotą į gyventojų poreikius 

4.1 uždavinys- užtikrinti sveikatos sistemos tvarumą ir kokybę, plėtojant sveikatos technologijas, kurių efektyvumas pagrįstas mokslo įrodymais 

Išvengiamų hospitalizacijų skaičius 1000 

gyv.  

37,2 33,4 19,0 56,2 1,1  

Išvengiamų hospitalizacijų dėl cukrinio 

diabeto ir jo komplikacijų skaičius 18+ 

m. amžiaus grupėje 1 000 gyv. 

5,8 6,8 3,5 8,7 0,8  

4.2 uždavinys – plėtoti sveikatos infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, saugą, prieinamumą ir į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą 

Slaugytojų, tenkančių vienam gydytojui, 

skaičius 

3,2 (157) 

(išliko toks pats 

kaip ir 2013 m.) 

2,1 (22298) 

(1 m.) 

1,4 4,3 1,5 Pasiekti ES 

valstybių narių 

vidurkį 

Šeimos medicinos paslaugas teikiančių 

gydytojų skaičius 10 000 gyv. 

4 (18) 

(išliko toks pats 

kaip ir 2013 m.) 

6,8 (1910) 

      (1 m.) 

 

2,4 21,5 0,6 7,54 

Apsilankymų pas gydytojus skaičius, 

tenkantis vienam gyventojui 

7,51 (394113) 

      (1 m.) 

 

8,03 (23560463) 

    (1 m.) 

5,9 10,1 0,9  

Sergamumas vaistams atsparia 

tuberkulioze (A15-A19) 100000 

gyventojų 

5,7 (17) 

(1 m.) 

4,4 (1104) 

(1 m.) 

0,0 14,3 1,3  

Sergamumas ŽIV ir lytiškai 

plintančiomis ligomis (B20-B24, A50-

0,95 (36) 

(1 m.) 

3,5 (4643) 

(1 m.) 

0,0 8,4 0,3  
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14 ASPĮ aptarnaujamų vaikų (nuo 6 iki 14 m.) skaičius 2014 m. 

A64) 10 000 gyv.  

4.3 uždavinys - pagerinti motinos ir vaiko sveikatą 

Kūdikių (iki 1 m. amžiaus) mirtingumas 

1000 gyv. gimusųjų kūdikių 

1,8 (1) 

(1 m.) 

 

3,9 (118) 

(1 m.) 

0,0 16,0 0,5 Pasiekti ES 

valstybių narių 

vidurkį 

2 metų amžiaus vaikų MMR1 (tymų, 

epideminio parotito, raudonukės vakcina, 

1 dozė) skiepijimo apimtys (proc.) 

96,8 (389) 

(1 m.) 

 

93,4 (27422) 

     (1 m.) 

85,3 100,0 1,0  

1 metų amžiaus vaikų DTP3 (difterijos, 

stabligės, kokliušo, poliomielito, 
Haemophilus influenzae B vakcina, 3 

dozės) skiepijimo apimtys (proc.) 

95,8 (413) 

      (1 m.) 

 

92,9 (12672) 

(1 m.) 

81,0 99,4 1,0  

Tikslinės populiacijos (6-14 m.) dalis, 

dalyvavusi vaikų krūminių dantų 

dengimo silantinėmis medžiagomis 

programoje, proc. 

12,5 (685) 

(1 m.) 
14

 (3593) 

20,9 

(42655) 

(1 m.) 

5,2 76,4 0,6  

Mokinių dantų ėduonies intensyvumo 

indeksas (kpi + KPI) 

4,4 (17326) 3,4 (964094) 1,2 8,1 1,3  

Paauglių (15-17 m.) gimdymų skaičius 

1000 gyv. 

2,1 (6) 

(1 m.) 

5,9 (302) 

(1 m.) 

0,0 15,5 0,4  

4.4 uždavinys – stiprinti lėtinių neinfekcinių ligų prevenciją ir kontrolę  

Standartizuotas mirtingumo 

nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklis 

(I00-I99) 100 000 gyventojų. 

777,3 (310) 

(3 m.) 

804,1 (22524) 

(9 m.) 

 

684,4 1094,3 0,8 368,7 

Standartizuotas mirtingumo nuo 

piktybinių navikų rodiklis (C00-C96) 

100 000 gyv. 

283,2 (123) 

(1 m.) 

278,2 (8028) 

(1 m.) 

 

216,4 322,5 0,9 172,8 

Standartizuotas mirtingumas nuo 130,8 (55) 196,1 (5510) 89,8 430,5 0,6  
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15 Paslaugą teikiančiose įstaigose įregistruotų moterų (50 – 69 m.) skaičius 2013 – 2014 m. 

16, 17
 
Paimtas citologinių tepinėlių skaičius. 

18 Paslaugą teikiančiose įstaigose įregistruotų moterų (25 – 60 m.) skaičius 2012 – 2014 m. 

19 Paslaugą teikiančiose įstaigose įregistruotų asmenų  (50 – 74 m.) skaičius 2013 – 2014 m. 

20 Paslaugą teikiančiose įstaigose įregistruotų moterų (50 – 65 m.) ir vyrų (40 – 55 m.) skaičius 2014 m. 

cerebrovalskulinių ligų (I60-I69) 100 000 

gyv. 
(1 m.) (1 m.) 

 

Sergamumas II tipo cukriniu diabetu 

(E11) 10 000 gyv. 

44,6 (293) 

(1 m.) 

 

43,7 (18220) 

(1 m.) 

13,8 71,8 1,0  

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), 2 

metų bėgyje dalyvavusi atrankinės 

mamografinės patikros dėl krūties vėžio 

programoje (2013-2014 m.) 

     34,1 (1327) 

(1 m.) 
15

 (11050) 

43,7 (172569) 

(1 m.) 

12,2 61,2 0,8  

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), 3 

metų bėgyje dalyvavusi gimdos kaklelio 

piktybinių navikų prevencinėje 

programoje (2012-2014 m.) 

39,99  (
16

4090) 

(2 m.) 
18

(28543) 

 

 

49,6 (
17

357255) 

(1 m.) 

27,1 74,9 0,8  

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), 2 

metų bėgyje dalyvavusi storosios žarnos 

vėžio ankstyvosios diagnostikos 

programoje (2013-2014 m.) 

36,5 (4137) 

(1 m.) 
19 

(22360) 

42,5 (377751) 

(1 m.) 

5,3 30,0 0,9  

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), 

dalyvavusi širdies kraujagyslių ligų 

didelės rizikos grupės prevencijos 

programoje 

30,9 (2429) 

(1 m.) 
20 

(8266) 

34,7 (223889) 

(1 m.) 

7,6 51,9 0,9  
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2. SPECIALIOJI DALIS 

2.1. Atrinktų rodiklių detali analizė ir interpretavimas 

LSP tikslo „Sukurti sveikatai palankią fizinę darbo ir gyvenamąją aplinką“  uždavinio – „Kurti 

saugias darbo ir sveikas buities sąlygas, didinti prekių ir paslaugų vartotojų saugumą“ įgyvendinimui 

Klaipėdos rajone reikia atkreipti dėmesį į 2.1.1. rodiklį, siekiant sumažinti sergamumą žarnyno 

infekcinėmis ligomis. 

2.1.1. Sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis (A00-A08) 10 000 gyv. 

Nuo 2012 m. Klaipėdos rajono savivaldybėje vis daugėjo naujai susergančių žarnyno infekcinėmis 

ligomis asmenų skaičius. 2014 m. Klaipėdos rajono savivaldybėje sergamumo žarnyno infekcinėmis 

ligomis rodiklis viršijo visos šalies vidurkį - buvo didesnis net 2,4 karto (Klaipėdos r. sav. buvo 

užregistruoti 88,4 nauji ligų atvejai 10 000 gyv., Lietuvoje - 37 atvejai 10 000 gyv.). 2014 m. tarp kitų 

savivaldybių, Klaipėdos rajono savivaldybė užėmė 4 vietą pagal sergamumą žarnyno infekcinėmis 

ligomis (5, 6 pav.). 

 
5 pav. Naujai susirgusių žarnyno infekcinėmis ligomis (A00-A08) asmenų skaičius 10000 gyventojų 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 
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6 pav. Sergamumo žarnyno infekcinėmis ligomis (A00-A08) 10 000 gyv. pasiskirstymas kvintilėmis 

2014 m.  
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

2014 m. Klaipėdos rajono savivaldybėje iš 878 sergančių žarnyno infekcinėmis ligomis, vyrų 

sergamumas 4,6 proc. buvo didesnis nei moterų, kaip ir šalyje (atitinkamai vyrų 459 ir moterų 419). 

Klaipėdos rajono savivaldybės kaimuose daugiau sirgo žarnyno infekcinėmis ligomis nei miestuose 

(atitinkamai 75,6 proc. ir 24,4 proc.), o Lietuvoje atvirkščiai - daugiau sergančių buvo miestuose (4 

lent., 7 pav.). 

4 lentelė. Iš viso užregistruota susirgimų (atvejų) žarnyno infekcinėmis ligomis (A00-A08) 2014 m. 

Teritorija Viso Vyrai Moterys Mieste Kaime  

Viso Vyrai Moterys Viso Vyrai Moterys 

Klaipėdos 

r. sav.  

878 459 419 214 108 106 663 351 312 

Lietuva  23858 11567 12291 17356 8347 9009 6447 3190 3257 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 
7 pav. Sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis (A00-A08) pagal lytį 2014 m. (proc. 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, VSB skaičiavimai 

Klaipėdos rajono savivaldybėje kaip ir šalyje daugiausiai sergančių žarnyno infekcinėmis ligomis 

buvo iki 17 m. amžiaus grupėje (2014 m. sudarė 65,9 proc.) (8 pav.). 
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8 pav. Sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis (A00-A08) pagal amžiaus grupes 2014 m. (proc.) 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, VSB skaičiavimai 

2014 m. Klaipėdos rajone daugiausia buvo užregistruota virusinių žarnynų infekcijų 

(nepatikslintos)  susirgimų – 229, iš jų daugiau  susirgimų buvo moterų (128 atvejai) ir kaimo gyventojų 

(170 atvejų) (5 lent.) 

5 lentelė. Užregistruotų susirgimų žarnyno infekcinėmis ligomis skaičius pagal ligų grupes  

Klaipėdos r. 2014 m. 

 Vyrai Moterys Miestas Kaimas Iš viso 

1. Vidurių šiltinė  

(A01 (A1.0) 

0 0 0 0 0 

2. Paratifai A, B, C  

(A01 (A01.1-A01.4) 

0 0 0 0 0 

3. Salmoneliozės  

(A02 (A02.0-A02.8, A02.09) 

9 9 2 16 18 

4. Šigeliozės  

(A03 (A03.0-A03.9) 

0 0 0 0 0 

5. Kitos patikslintos bakterinės 

žarnyno infekcijos, iš jų: 

(A04 (A04.0-A04.8) 

25 16 9 32 41 

5.1. Ešerichijozė 

(A04 (A04.0-A04.4) 

1 0 0 1 1 

5.1.1. Enterohemoraginės E. coli 

sukelta infekcija 

(A04 (A04.3) 

0 0 0 0 0 

5.2. Kampilobakteriozė 

(A04 (A04.5) 

22 14 7 29 36 

5.3. Jersiniozė 

(A04 (A04.6) 

1 2 1 2 3 

6. Nepatikslintos bakterinės 

žarnyno infekcijos 

(A04.9, A09) 

21 13 8 26 34 
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7. Virusinės žarnyno infekcijos 

(patikslintos) iš jų: 

(A08 (A08.0-A08.3, A08.5) 

43 39 40 42 82 

7.1. Rotovirusinis enteritas 

(A08 (A08.0) 

41 39 38 42 80 

7.2. Ūminė gastroenteropatija 

sukelta Norwalk veiksnio 

(A08 (A08.1) 

1 0 1 0 1 

8. Virusinės žarnyno infekcijos 

(nepatikslintos) 

(A08 (A08.4) 

101 128 59 170 229 

Kitos bakterinės maisto toksinės 

infekcijos 

(05 (A05.0 – A05.4, A05.8, A05.9) 

7 6 5 8 13 

Iš viso:  272 266 170 368 538 

Šaltinis: Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 

Uždavinio „Kurti saugias darbo ir sveikas buities sąlygas, didinti prekių ir paslaugų vartotojų 

saugumą“ įgyvendinimui reikia atkreipti dėmesį į 2.2.2. rodiklį, siekiant sumažinti pėsčiųjų mirtingumą 

dėl transporto įvykių. 

2.2.2. Pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto įvykių (V00-V09) 100 000 gyv. 

2010 – 2013 m. laikotarpiu Klaipėdos rajono savivaldybėje pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto 

įvykių kito netolygiai - tai mažėjo, tai didėjo, bet nebuvo didesnis už Lietuvos vidurkį. 2014 m. pėsčiųjų 

mirtingumo dėl transporto įvykių rodiklis žymiai išaugo ir buvo net 2,2 karto didesnis už šalies vidurkį – 

(Klaipėdos r. sav. – 9,53 atvejai 100 tūkst. gyv., Lietuvoje- 4,3 atvejai 100 tūkst. gyv.). 2014 m. tarp kitų 

savivaldybių, Klaipėdos rajono savivaldybė užėmė 6 vietą pagal pėsčiųjų mirtingumą dėl transporto 

įvykių (9 pav., 10 pav.).  

 
9 pav. Pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto įvykių (V00-V09) 100 000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 
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10 pav. Pėsčiųjų mirtingumo dėl transporto įvykių (V00-V09) 100 000 gyv. pasiskirstymas kvintilėmis 

2014 m.  

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

2014 m. Klaipėdos rajono savivaldybėje iš viso buvo užregistruotos 5 pėsčiųjų mirtys dėl 

transporto įvykių (V00-V09): 

 4 mirtys, kai pėsčiasis buvo sužeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, pikapu ar 

dengtu sunkvežimiu (V03); 

 1 mirtis, kai pėsčiasis buvo sužeistas susidūręs su traukiniu ar bėgine transporto priemone 

(V05). 

6 lentelė. Pėsčiųjų mirtys dėl transporto įvykių pagal lytį, gyvenamąją vietą, amžiaus grupes 

Klaipėdos r. 

 2010 2011 2012 2013 2014 Iš viso 

Iš viso  2 1 2 1 5 11 

Pagal lytį 

Vyrai  2 1 2 1 2 8 

Moterys 0 0 0 0 3 3 

Pagal gyvenamąją vietą 

Miestas  2 1 1 1 4 9 

Kaimas 0 0 1 0 1 2 

Pagal amžiaus grupes 

0-17 m.  0 0 0 0 1 1 

18-44 m.  1 0 1 0 1 3 

45-64 m.  1 1 1 1 1 5 

65 + m.  0 0 0 0 2 2 

Šaltinis: Higienos instituto Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras 

Uždavinio „Pagerinti motinos ir vaiko sveikatą“ gyvendinimui reikia atkreipti dėmesį į 2.2.3 

rodiklį, siekiant sumažinti vaikų dantų problemas.  
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2.2.3. Mokinių dantų ėduonies intensyvumo indeksas 

Kiekvienas moksleivis kasmet profilaktiškai turi apsilankyti pas gydytoją odontologą, o vėliau 

pristatyti į mokyklą pažymą apie dantų būklę.  

2014 m. Klaipėdos rajone net 82,5 proc. vaikų turėjo ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų 

dantų ir tik 17,5 proc. vaikų turėjo sveikus dantis.  

2014 m. Klaipėdos rajone kaip ir Lietuvoje, mokinių dantų ėduonies intensyvumo indeksas 

(kpi+KPI) buvo vidutinis ir siekė - 4,4, o Lietuvoje - 3,4 (11 pav.). 

 
11 pav. Mokinių dantų ėduonies intensyvumo indekso pasiskirstymas kvintilėmis 2014 m. 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras  

2014 m. Klaipėdos rajone analizuojant mokinių dantų ėduonies intensyvumo indeksą pagal 

klases, labai aukštas KPI buvo 7 klasės mokinių (12,5). Aukštas mokinių dantų ėduonies intensyvumo 

indeksas buvo 1-3 ir 10-12 klasėse (svyravo nuo 4,5 iki 5,1) (12 pav.). 
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12 pav. Klaipėdos r. mokinių dantų ėduonies intensyvumo indeksas pagal klases 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 

2014 m. Klaipėdos rajone 5 ir 7 klasės mokinių dantys buvo sveikiausi, vaikai neturėjo ėduonies 

pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų (12,6 ir 12,2 proc.). Didžiausias skirtumas buvo tarp 5 ir 11 klasės 

mokinių, 9,3 proc. mokinių turėjo mažiau sveikus dantis (13 pav.).   

Lietuvos KPI – 3,4 
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2.2. Klaipėdos rajono suaugusiųjų gyventojų gyvensenos ir sveikatos tyrimo analizė pagal 

socioekonominius rodiklius 

Klaipėdos rajone Visuomenės svikatos biuras 2007, 2011, 2014 m. atliko tris 18-64 m. amžiaus 

suaugusiųjų gyventojų gyvensenos ir sveikatos tyrimus. Buvo siekiama išanalizuoti Klaipėdos rajono 

gyventojų elgseną (rūkymas, alkoholio vartojimas, mitybos įpročiai, fizinis aktyvumas) pagal 

atitinkamus socialinius-ekonominius rodiklius- amžių, lytį, gyvenamąją vietą, šeimyninę padėtį, 

išsilavinimą, darbą (veiklą/užimtumą).   

RŪKYMAS (kasdien ir kartais) 

2014 m. tyrimo duomenimis, Klaipėdos rajone rūkančiųjų kiekvieną dieną ir kartais buvo 48 

proc., t.y. 20 proc. mažiau nei 2011 m. Analizuojant duomenis pagal lytį, rūkančių vyrų skaičius yra 

didesnis nei moterų (2014 m.- 60 ir 38,1 proc.). 2014 m. palyginus su 2011 m., sumažėjo rūkančių 

vyrų ir moterų dalis. Klaipėdos rajone analizuojant rūkymo paplitimą pagal miestą ir kaimą nuo 2011 

m. skirtumas išaugo, 2014 m. Klaipėdos rajono miestuose 26,5 proc. buvo didesnė rūkančiųjų dalis 

nei kaimuose (13, 14 pav.). Analizuojant pagal amžiaus grupes, 55-64 m. amžiaus asmenų grupėje buvo 

didžiausia rūkančių asmenų dalis (57,1 proc.). 

         

              

 

Analizuojant visų trijų tyrimų duomenis, daugiausia rūko pradinį, pagrindinį išsilavinimą 

turintys asmenys ir tai turi tendenciją didėti (2014 m. rūkė net 71,2 proc.), mažiausiai rūko su 

aukštuoju išsilavinimu asmenys- 36,6 proc. Palyginus su 2011 m., 2014 m. sumažėjo rūkančiųjų 

dalis su viduriniu ir aukštuoju išsilavinimu. Nors 2007 ir 2011 m. daugiausia rūkė nevedę asmenys, 

tačiau 2014 m. tyrimo duomenimis, daugiausia rūkė išsiskyrę gyventojai ir našliai (53,3 proc.) (15, 

16 pav.). 

             
 

14 pav. Respondentų rūkymas pagal 

gyvenamąją vietą (proc.) 

15 pav. Respondentų rūkymas pagal 

išsilavinimą (proc.) 

 

16 pav. Respondentų rūkymas pagal šeimyninę 

padėtį (proc.) 

 

13 pav. Respondentų rūkymas pagal lytį (proc.)      
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Analizuojant visų trijų tyrimų duomenis, daugiausia rūko nedirbantys asmenys, įskaitant 

studentus, namų šeimininkes, pensininkus (2014 m. sudarė 53 proc.), mažiausiai rūko sėdimą darbą 

dirbantys gyventojai (2014 m. sudarė 29,1 proc.)  (17 pav.). 

 
17 pav. Respondentų rūkymas pagal užimtumą (proc.) 

ALKOHOLIO VARTOJIMAS (du ir daugiau kartų per savaitę) 

Standartizuotas mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu 100 000 gyventojų 

rodiklis apima tokias mirties priežasties: 

 psichikos ir elgesio sutrikimus dėl alkoholio vartojimo (F10); 

 kitas degeneracines nervų sistemos ligas, neklasifikuojamos kitur (G31.2); 

 kitas polineuropatijas (G62.1); 

 kardiomiopatijas (I42.6); 

 alkoholines kepenų ligas (K70); 

 kitas kasos ligas (K86.0); 

 atsitiktinius apsinuodijimus alkoholiu bei jo poveikis (X45); 

 tyčinius apsinuodijimus ir apnuodijimus alkoholiu (X65); 

 apsinuodijimus alkoholiu bei jo poveikis, kai ketinimas nežinomas (Y15).  

2010 – 2012 m. laikotarpiu, tiek Klaipėdos rajone, tiek Lietuvoje,  mirtingumas nuo alkoholio 

sąlygotų priežasčių mažėjo, tačiau 2014 m.  palyginus su 2013 m., Klaipėdos r. ženkliai sumažėjo 

mirtingumas ir  buvo net 2 kartus mažesnis už Lietuvos rodiklį  (2014 m. Klaipėdos r. užregistruoti 10,6 

atvejai 100 tūkst. gyv., Lietuvoje – 22,8 atvejai 100 tūkst. gyv.) (18 pav.).  2014 m. Klaipėdos rajone 

buvo užregistruotos iš viso 27 mirtys nuo alkoholio sąlygotų priežasčių, iš jų: po 1 mirtį  nuo psichikos 

ir elgesio sutrikimų dėl akholio vartojimo ir nuo atsitiktinio apsinuodijimo alkoholiu, 2 mirtys nuo 

alkoholinės kepenų ligos, bei jo poveikio ir 23 mirtys dėl kardiomiopatijos.  
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18 pav. Standartizuotas mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 100 000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras 

2014 m. Klaipėdos rajone bet kokius alkoholinius gėrimus vartojo 33 proc. gyventojų ir 

alkoholinių gėrimų vartojimas turi tendenciją didėti. Analizuojant duomenis visais metais, vyrų didesnė 

dalis vartoja alkoholį nei moterys (2014 m.- 60,5 ir 12,5 proc.). 2014 m. Klaipėdos rajono miestuose 

buvo didesnė dalis gyventojų, vartojančių alkoholinius gėrimus nei kaimuose (18, 19 pav.). 2014 m. 

pusė Klaipėdos rajono gyventojų iki 24 m. amžiaus vartojo alkoholinius gėrimus. 

      

 

 

Analizuojant visų metų duomenis, daugiausia alkoholinius gėrimus vartoja pradinį, pagrindinį 

išsilavinimą turintys asmenys ir tai turi tendenciją didėti (2014 m. sudarė 75,3 proc.). 2014 m. 

palyginus su 2011 m., padidėjo alkoholį vartojančių asmenų dalis su viduriniu ir aukštuoju 

išsilavinimu. 2014 m. ir 2011 m. daugiausia alkoholį vartojo nevedę asmenys ir tai turi tendenciją 

didėti (2014 m. sudarė 41,1 proc.). 2014 m. palyginus su 2011 m., vedę, gyvenantys nesusituokę, 

išsiskyrę, našliai, daugiau vartojo alkoholinius gėrimus (20, 21 pav.). 

18 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal bet 

kokio alkoholinio gėrimo vartojimą (proc., 

pagal lytį) 

19  pav. Respondentų pasiskirstymas pagal bet 

kokio alkoholinio gėrimo vartojimą (proc., 

pagal gyvenamąją vietą) 
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Analizuojant visų metų duomenis, 2007 m. ir 2011 m. daugiausia alkoholinius gėrimus vartojo 

sunkius darbus dirbantys asmenys, tačiau 2014 m. - nedirbantys asmenys, įskaitant studentus, 

namų šeimininkes, pensininkus (40,8 proc.) (22 pav.).  

 
22 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal bet kokio alkoholinio gėrimo vartojimą pagal 

užimtumą (proc.) 

MITYBA  

Daržovių vartojimas mažiausiai 3 kartus per savaitę 

2014 m. iš viso daržoves vartojo 28,2 proc. Klaipėdos rajono gyventojų. Palyginus visų metų 

duomenis, moterys labiau vartojo daržoves nei vyrai (2014 m. – 31,2 ir 23,2 proc.), tačiau 2014 m. 

palyginus su 2013 m., tiek moterų, tiek vyrų daržovių vartojimas sumažėjo. Palyginus su 2011 m., 

2014 m. daržoves vartoti labiau pradėjo kaimo gyventojai (30,5 proc.) (23, 24 pav.). Daržoves 

daugiausiai valgė 55-64 m. amžiaus asmenys (44,4 proc.).   

      

20 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal bet 

kokio alkoholinio gėrimo vartojimą pagal 

išsilavinimą (proc.) 

 

21 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal bet 

kokio alkoholinio gėrimo vartojimą pagal 

šeimyninę padėtį (proc.) 

 

23 pav. Šviežių daržovių vartojimas pagal lytį 

ir gyvenamąją vietą (proc.)   

 

24 pav. Šviežių daržovių vartojimas pagal 

gyvenamąją vietą (proc.)   
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2014 m. daugiausia daržoves vartojo vidurinį išsilavinimą turintys asmenys (39,6 proc.), 

palyginus su 2011 m., padaugėjo daržoves valgančių asmenų dalis. Palyginus su 2011 m., 2014 m. 

mažiau daržoves valgė pradinį, pagrindinį ir aukštąjį išsilavinimą turintys asmenys (25, 26 pav.). 

        

 

 

Visais metais daugiausia daržoves vartojo sėdimą darbą dirbantys asmenys (2014 m. sudarė 

36,7 proc.). Palyginus su 2011 m., 2014 m. nedirbantys, sėdimą, sunkų darbą dirbantys asmenys 

mažiau vartojo daržoves (27 pav.) 

 
27 pav. Šviežių daržovių vartojimas pagal užimtumą (proc.) 

 

Vaisių/uogų vartojimas mažiausiai 3 kartus per savaitę 

2014 m. iš viso šviežius vaisius, uogas valgė daugiau nei pusė Klaipėdos rajono gyventojų. 

2011 m. ir 2014 m. Klaipėdos rajone šviežius vaisius, uogas daugiau valgė vyrai nei moterys (2014 

m. sudarė 64,2 ir 54,3 proc.). Palyginus su 2011 m., 2014 m. tiek moterys, tiek vyrai, daugiau valgė 

vaisius ir uogas. 2011 m. ir 2014 m. Klaipėdos rajono miesto gyventojai vaisius ir uogas vartoja 

dažniau nei kaimo gyventojai. Palyginus su 2011 m., 2014 m. kaimo ir miesto gyventojai daugiau 

valgė vaisius ir daržoves (28, 29 pav.). Analizuojant pagal amžiaus grupes, 2014 m. šviežius vaisius, 

uogas valgė daugiau nei pusė 45-54 m. amžiaus gyventojų (67,5 proc.).  

25 pav. Šviežių daržovių vartojimas pagal 

išsilavinimą (proc.) 

26 pav. Šviežių daržovių vartojimas pagal 

šeimyninę padėtį (proc.) 
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2014 m. pradinį, pagrindinį išsilavinimą turintys asmenys daugiausia valgė vaisius, uogas (74 

proc.). Palyginus su 2011 m., 2014 m. pradinį, pagrindinį, vidurinį ir aukštąjį išsilavinimą turintys 

asmenys daugiau valgė vaisius ir uogas. Palyginus su 2011 m., 2014 m. išsiskyrę, našliai, nevedę,  

vedę, gyvenantys nesusituokę pradėjo ženkliai daugiau vartoti vaisius ir uogas (30, 31 pav.).  

     
 

 

Palyginus su 2011 m., 2014 m. vaisius ir uogas daugiau valgė sunkų darbą (žemės ūkis, 

statybos, miško darbai, pramonė) dirbantys gyventojai nei nedirbantys ar sėdimą darbą dirbantys 

asmenys (32 pav.).  

 
32 pav. Šviežių vaisių/uogų vartojimas pagal užimtumą (proc.) 

 

30 pav. Šviežių vaisių/uogų vartojimas pagal 

išsilavinimą (proc.) 

31 pav. Šviežių vaisių/uogų vartojimas pagal 

šeimyninę padėtį  (proc.) 

28 pav. Šviežių vaisių/uogų vartojimas pagal 

lytį ir gyvenamąją vietą (proc.) 

 

29 pav. Šviežių vaisių/uogų vartojimas pagal 

lytį ir gyvenamąją vietą (proc.) 
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FIZINIS AKTYVUMAS (mankštinimasis mažiausiai 4 kartus per savaitę) 

Nustatyta, kad kas antras Klaipėdos rajono gyventojas mankštinasi mažiausiai 4 kartus per 

savaitę ir sportuojančių gyventojų dalis didėja. Palyginus visų metų duomenis, vyrai daugiau 

mankštinasi nei moterys, bei kaimų gyventojų didesnė dalis mankštinasi nei miesto (34, 35 pav.). 

Palyginus visų metų tyrimo rezultatus pagal amžiaus grupes, daugiausiai sportuoja jaunimas iki 24 m. 

amžiaus ir 55-64 metų amžiaus respondentai (33, 34 pav.).  

     

.  

 

Remiantis visų metų tyrimo rezultatais, daugiausia sportuoja pradinį, pagrindinį išsilavinimą 

turintys asmenys ir sportuojančių asmenų daugėja. Palyginus su 2007 m., 2011 ir 2014 m. 

padaugėjo su aukštuoju išsilavinimu sportuojančių gyventojų dalis. 2014 m. ženkliai padidėjo 

vedusių, gyvenančių nesusituokus sportuojančių gyventojų dalis (35, 36 pav.).    

       

 

 

2011 ir 2014 m. nedirbantys asmenys daugiausia sportavo ir sportuojančių asmenų dalis 

didėja. Palyginus su 2011 m., 2014 m. sunkius ir sėdimus darbus dirbantys asmenys pradėjo 

daugiau sportuoti (37 pav.).  

35 pav. Mankštinimasis mažiausiai 30 min. 

taip, kad pagreitėtų jų kvėpavimas pagal 

išsilavinimą (proc.) 

 

36 pav. Mankštinimasis mažiausiai 30 min. taip, 

kad pagreitėtų jų kvėpavimas pagal šeimyninę 

padėtį 

33 pav. Mankštinimasis mažiausiai 30 min. 

taip, kad pagreitėtų jų kvėpavimas pagal 

lytį (proc.) 

 

34 pav. Mankštinimasis mažiausiai 30 min. 

taip, kad pagreitėtų jų kvėpavimas pagal 

gyvenamąją vietą (proc.) 
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37 pav. Mankštinimasis mažiausiai 30 min. taip, kad pagreitėtų jų kvėpavimas pagal užimtumą 

(proc.)



  
 

 

 
 

31 

APIBENDRINIMAS 

1. 2015 m. pradžioje, palyginti su 2014 m., Klaipėdos rajono savivaldybėje gyventojų skaičius 

išaugo 721 gyventoju.  Klaipėdos rajono miesto teritorijose gyventojų sumažėjo 10-čia  asmenų, o 

kaimo teritorijose padaugėjo 731 asmeniu. 2015 m. pradžioje 1000-iui Klaipėdos rajono vyrų teko 1049 

moterys.  Klaipėdos rajono gyventojų vidutinis amžius 2015 m. pradžioje buvo -  40 metų. 2015 m. 

jaunimas (14-29 m.). sudarė penktadalį (20,7 proc.) visų Klaipėdos rajono gyventojų, pensinio amžiaus 

gyventojai – 18,7 proc. 

2. Analizuojant mirtingumo situaciją, Klaipėdos rajone 2014 m., palyginti su 2013 m., gimusiųjų 

ir mirusiųjų skaičius sumažėjo. 2014 m. Klaipėdos rajone buvo stebimas neigiamas  natūralus gyventojų 

prieaugis. 2014 m., kaip ir 2013 m., Klaipėdos rajone miesto moterų mirčių skaičius buvo didesnis nei 

miesto vyrų (kaimuose atvirkščiai – vyrų mirčių skaičius didesnis nei moterų). 2014 m. Klaipėdos 

rajono savivaldybėje, kaip ir Lietuvoje, daugiausia miršta nuo kraujotakos sistemos ligų (55 proc.), 

antroje vietoje- nuo piktybinių navikų (21,6 proc.), trečioje vietoje- nuo išorinių mirties priežasčių (8,3 

proc.). 

3. Ruošiant atrinktų rodiklių detalesnę analizę Klaipėdos rajone, buvo atrinkti rodikliai, kurie 

patenka į raudoną zoną ir turėjo didžiausią santykį su Lietuvą.  Plačiau buvo analizuojamas sergamumas 

žarnyno infekcinėmis ligomis, pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto įvykių, mokinių dantų ėduonies 

intensyvumo indeksas (šis rodiklis Lietuvos mastu stebimas pirmą kartą).  

4. 2014 m. Klaipėdos rajono savivaldybėje sergamumo žarnyno infekcinėmis ligomis rodiklis 

viršijo visos šalies vidurkį - buvo didesnis net 2,4 karto. Klaipėdos rajono savivaldybės vyrai labiau 

sirgo žarnyno infekcinėmis ligomis nei moterys. Kaimo gyventojai daugiau sirgo žarnyno infekcinėmis 

ligomis nei miesto. Daugiausia susirgimų užregistruota iki 17 m. amžiaus asmenų grupėje (65,9 proc.).  

5. 2014 m. pėsčiųjų mirtingumo dėl transporto įvykių rodiklis žymiai išaugo ir buvo net 2,2 karto 

didesnis už šalies vidurkį. Klaipėdos rajono savivaldybėje iš viso buvo užregistruotos 5 pėsčiųjų mirtys 

dėl transporto įvykių. 2010-2014 m. laikotarpiu Klaipėdos rajono miesto gyventojų mirtingumas dėl 

transporto įvykių buvo žymiai didesnis nei kaimo gyventojų, daugiausia pėsčiųjų miršta dėl transporto 

įvykių 18-64 m. amžiaus asmenų grupėje. 

6. Analizuojant mokinių dantų ėduonies intensyvumo indeksą, Klaipėdos rajone net 82,5 proc. 

vaikų turėjo ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų ir tik 17,5 proc. vaikų turėjo sveikus dantis. 

2014 m. Klaipėdos rajone kaip ir Lietuvoje, mokinių dantų ėduonies intensyvumo indeksas (kpi+KPI) 

buvo vidutinis ir siekė-  4,4, o Lietuvoje- 3,4. 

7. Klaipėdos rajono suaugusiųjų gyventojų gyvensenos ir sveikatos tyrimo rezultatai (2014 m.): 

7.1. Tabako gaminių vartojimas. Klaipėdos rajono savivaldybėje mažėja rūkančiųjų dalis. Tačiau 

egzistuoja sveikatos netolygumai, padidėjo rūkymo skirtumas tarp šių grupių: miesto ir kaimo 

gyventojų (daugiau rūko miesto gyventojai), tarp aukštąjį ir pradinį, pagrindinį išsilavinimą turinčių 

asmenų (daugiau rūko pradinį, pagrindinį išsilavinimą turintys asmenys), tarp aukštajį ir vidurinį 

išsilavinimą turinčių asmenų (daugiau rūko vidurinį išsilavinimą turintys asmenys), tarp išsiskyrusių, 

našlių ir nevedusių (daugiau  rūko išsiskyrę, našliai); tarp nedirbančių ir sėdimą darbą dirbančių 

(daugiau rūko nedirbantys), tarp sunkų darbą ir sėdimą darbą dirbančių (daugiau rūko sunkų darbą 

dirbantys asmenys). Sumažėjo rūkymo skirtumai tarp šių grupių: vyrų ir moterų, tarp vidurinį ir pradinį, 

pagrindinį išsilavinimą turinčių asmenų, tarp vedusių, gyvenančių nesusituokus ir išsiskyrusių, našlių, 

bei tarp nevedusių ir vedusių, gyvenančių nesusituokus. 

7.2 Alkoholinių gaminių vartojimas. Klaipėdos rajono savivaldybėje alkoholinių gėrimų 

vartojimas didėja, taip pat egzistuoja sveikatos netolygumai: alkoholinių gėrimų vartojimo skirtumai 

padidėjo tarp šių grupių: vyrų ir moterų  (daugiau alkoholį vartoja vyrai), tarp miesto ir kaimo 

gyventojų (daugiau geria miesto gyventojai), tarp pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą turinčių 

asmenų (daugiau išgeria pradinį, pagrindinį išsilavinimą turintys asmenys), tarp aukštajį ir pradinį, 

pagrindinį išsilavinimą turinčių asmenų (daugiau išgeria pradinį, pagrindinį išsilavinimą turintys 
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asmenys); tarp vedusių, gyvenančių nesusituokus ir nevedusių (daugiau alkoholį vartoja nevedę), tarp 

išsiskyrusių, našlių ir nevedusių (daugiau alkoholį vartoja nevedę asmenys), tarp sėdimą darbą dirbančių 

ir nedirbančių asmenų (daugiau geria nedirbantys asmenys), tarp sunkų darbą dirbančių ir nedirbančių 

(daugiau (geria nedirbantys asmenys). Pastebimas, ryškenis sumažėjęs alkoholio vartojimo skirtumas 

tarp sėdimą ir sunkų darbą dirbančių asmenų.  

7.3. Daržovių vartojimas. Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojai vartoja mažiau daržovių, tai 

pat nustatyti skirtumai tarp skirtingų socialinių grupių: padidėjo daržovių vartojimo skirtumai tarp šių 

grupių: aukštajį ir vidurinį išsilavinimą turinčių asmenų (daugiau daržoves vartoja vidurinį išsilavinimą 

turintys asmenys), tarp pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą turinčių asmenų (daugiau daržoves 

vartoja vidurinį išsilavinimą turintys asmenys), tarp išsiskyrusių, našlių ir nevedusių (daugiau daržoves 

vartoja išsiskyrę, našliai), tarp vedusių, gyvenančių nesusituokus ir išsiskyrusių, našlių (daugiau 

daržoves vartoja išsiskyrę, našliai), tarp nedirbančių ir sunkų darbą dirbančių (daugiau daržoves valgo 

sunkų darbą dirbantys), tarp nedirbančių ir sėdimą darbą dirbančių (daugiau daržoves vartoja sėdimą 

darbą dirbantys). Sumažėjo daržovių vartojimo skirtumai tarp vyrų ir moterų, tarp miesto ir kaimo 

gyventojų, tarp aukštąjį ir pradinį, pagrindinį išsilavinimą turinčių asmenų, tarp nevedusių ir vedusių, 

gyvenančių nesusituokus, tarp sunkų ir sėdimą darbą dirbančių asmenų.  

7.3 Fizinis aktyvumas. Klaipėdos rajono savivaldybėje sportuojančių asmenų dalis didėja. Tačiau 

egzistuoja sveikatos netolygumai: padidėjo skirtumai tarp šių grupių: vyrų ir moterų (daugiau sportuoja 

vyrai), tarp visų trijų pagrindinių išsilavinimo grupių (bet daugiausia sportuoja pradinį, pagrindinį 

išsilavinimą turintys asmenys), tarp nevedusių ir vedusių, gyvenančių nesusituokus (daugiau 

mankštinasi vedę, gyvenantys nesusituokus), tarp išsiskyrusių, našlių ir vedusių, gyvenančių 

nesusituokus (daugiau mankštinasi vedę, gyvenantys nesusituokus); tarp nedirbančių ir sėdimą darbą 

dirbančių (daugiausia sportu užsiima nedirbantys asmenys), tarp sunkų darbą dirbančių ir nedirbančių 

(daugiausia sportu užsiima nedirbantys asmenys). Sumažėjo skirtumas tarp miesto ir kaimo gyventojų, 

nevedusių ir išsiskyrusių, našlių; tarp sėdimą ir sunkų darbą dirbančių asmenų.  


