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2017 METŲ PRADŽIOJE 7-17 METŲ VAIKAI SUDARĖ 12,8 % VISŲ 

KLAIPĖDOS RAJONO GYVENTOJŲ.

63%

PAGRINDINĖ MOKINIŲ MOKYKLOS NELANKYMO PRIEŽASTIS – 

IŠVYKIMAS IŠ ŠALIES.

VAIKŲ DEMOGRAFIJA

Remiantis Lietuvos statistikos 
departamento duomenimis, 2017 
metų pradžioje Klaipėdos rajone 
mokyklinio amžiaus vaikų (7–17 

metų) buvo 7018. Mergaičių buvo 
3381, berniukų – 3637 (1 pav.). 

 
Klaipėdos rajone 7-17 m. amžiaus 
grupėje daugiausia buvo 17 m. ir 7 

m. amžiaus vaikų. 8 m., 9 m., 11 m., 
15 m. mergaičių buvo daugiau nei 

berniukų (1 pav.). 

1 pav. 7-17 m. amžiaus vaikų skaičius 2017 m. pradž. 
Klaipėdos rajone 

Šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas 

Klaipėdos rajone 
7-15 m. amžiaus vaikų, 

nesimokančių mokyklose, 
daugėja (2 pav.). 

 
Nuo 2013 m. iki 2016 m. 
pradžios nemaža dalis 

mokinių mokyklos nelankymo 
priežasčių buvo nenustatytos 

(2 pav.). 
 

2 pav. 7-15 m. amžiaus vaikaI, nesimokantys mokykloje, Klaipėdos 
rajone 

Šaltiniai:  Švietimo informacinių technologijų centras, Lietuvos 
statistikos departamentas 
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Lietuvos ugdymo įstaigose dirba 
visuomenės sveikatos priežiūros 
specialistai, jų viena iš pagrindinių 
funkcijų - remiantis statistinės apskaitos 
formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos 
pažymėjimas“ duomenimis užtikrinti 
gydytojų rekomendacijų įgyvendinimą 
mokykloje, sudarant mokiniui kuo 
palankesnes sąlygas dalyvauti ugdymo 
veikloje.

Pagal 2011 m. rugpjūčio 10 dienos Sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. V-773, pagal patvirtintą 
Lietuvos higienos normą HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji 
sveikatos saugos reikalavimai“, mokyklos vadovas ar jo įgaliotas asmuo užtikrina, kad mokiniai iki 18 
metų ugdymo procese dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą ir pateiktų vaiko sveikatos pažymėjimą (forma 
Nr. 027-1/a), išduotą ne anksčiau kaip prieš metus. Naujoje mokykloje pradėję mokytis mokiniai vaiko 
sveikatos pažymėjimą turi pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 15 dienos.

Nuo 2016 m. ugdymo įstaigose dirbantys sveikatos priežiūros specialistai mokinių sveikatos 
pažymėjimus suveda į bendrą  Lietuvos mastu sukurtą vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą 
(VSS IS), siekiant sistemingo vaikų sveikatos būklės stebėjimo ir kryptingo sveikatos politikos formavimo. 
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DAUGIAU NEI PUSĖ 7-17 M. VAIKŲ DALYVAUJA UGDYMO VEIKLOJE 

BE APRIBOJIMŲ.

38 % 7-17 METŲ AMŽIAUS VAIKŲ YRA NORMALAUS SVORIO VERTINANT 

KŪNO MASĖS INDEKSĄ.

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BESIMOKANČIŲ 

VAIKŲ SVEIKATOS RODIKLIŲ SUVESTINĖ 

2016, 2017 METAIS

Dalyvavimas ugdymo veikloje be apribojimų

2017 m. 52 proc. Klaipėdos rajono mokinių dalyvavo ugdymo veikloje be jokių apribojimų, 
įskaitant kūno kultūros ugdymą, Lietuvoje kiek mažesnis procentas – 49 proc. 2017 m., 
lyginant su 2016 m., Klaipėdos rajono mokinių, galinčių dalyvauti ugdymo veikloje be 
jokių apribojimų, statistiškai reikšmingai padaugėjo (1 lent.).

1 lentelė. Klaipėdos r. sav. besimokančių vaikų sveikatos rodiklių suvestinė 2017 m.  

Šaltiniai: Savivaldybėje besimokančių vaikų sveikatos rodiklių suvestinės statistinė ataskaita 2018-04-04, Vaikų 
sveikatos stebėsenos informacinė sistema 
Pastaba. 1-4 rodiklis apima tik tuos vaikus, kurie ugdymo įstaigai pristatė Formą Nr. 027-1/a. 5 rodiklis apima 
visus ugdymo įstaigas lankančius vaikus. 

Kūno masės indekso vertinimas

2017 m. pradžioje Klaipėdos rajone 12 
proc. 7-17 m. vaikų turėjo per didelį kūno 
masės indeksą. Lietuvoje mažesnis 
procentas ~ 10 proc. 2017 m., lyginant su 
2016 m., vaikų, turinčių per didelį KMI, 
padaugėjo (1 lent.). 

Pusė 7-17 m. amžiaus vaikų turėjo per 
mažą svorį (3 pav.).  

3 pav. 7-17 m. vaikų KMI įvertinimas Klaipėdos rajone 2017 m. (proc.). 
Šaltiniai: Savivaldybėje besimokančių vaikų sveikatos rodiklių suvestinės statistinė 

ataskaita 2018-02-12, Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema 
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Ligotumas kvėpavimo sistemos ligomis 

2017 m. ligotumo kvėpavimo sistemos ligomis

atvejų statistiškai reikšmingai buvo daugiau

Klaipėdos rajone nei Lietuvoje (657 atvejai 1000

vaikų ir 578,8 atvejai 1000 vaikų).  

Ligotumas akies ir jos priedinių organų, ausies ir

speninės ataugos ligomis 

2017 m. ligotumas akies ir jos priedinių organų

ligomis Klaipėdos rajone buvo statistiškai

reikšmingai didesnis nei Lietuvoje (418,6 atvejai

1000 vaikų ir 289,2 atvejai 100 vaikų). 2017 m. 283

vaikai sirgo ausies ir speninės ataugos ligomis.

Palyginus su 2016 m., Klaipėdos rajone ligotumas

akies ir jos priedinių organų, ausies ir speninės

ataugos ligomis padidėjo. 

Ligotumas virškinimo sistemos, endokrininėmis,

medžiagų apykaitos ligomis 

Klaipėdos rajone ligotumas virškinimo sistemos

ligomis sudarė 362,5 atvejus 1000 vaikų, ligotumas

endokrininėmis ir medžiagų apykaitos ligomis – 90

atvejų 1000 vaikų ir tai statistiškai reikšmingai

didesnės reikšmės nei Lietuvoje. 2017 m., lyginant

su 2016 m., Klaipėdos rajone ligotumas virškinimo

sistemos ligomis padidėjo, o endokrininėmis ir

medžiagų apykaitos ligomis sumažėjo. 

Ligotumas jungiamojo audinio ir raumenų sistemos

ligomis 

2017 m. ligotumas jungiamojo audinio ir raumenų

sistemos ligomis Klaipėdos rajone buvo statistiškai

reikšmingai didesnis nei Lietuvoje (184,3 atvejai

1000 vaikų ir 128,7 atvejai 1000 vaikų). Palyginus su

preitais metais, Klaipėdos rajone ligotumas

jungiamojo audinio ir raumenų sistemos ligomis

sumažėjo. 

Ligotumas odos ir poodžio ligomis 

2017 m. ligotumas odos ir poodžio ligomis

Klaipėdos rajone buvo statistiškai reikšmingai

didesnis nei Lietuvoje (128,1 atvejas 1000 vaikų ir

106,4 atvejai 1000 vaikų). 2017 m., palyginus su

2016 m., Klaipėdos rajone ligotumas odos ir

poodžio ligomis padidėjo. 

Ligotumas kraujo, kraujodaros organų, kraujotakos

sistemos ligomis 

2017 m. Klaipėdos rajone ligotumas kraujo ir

kraujodaros organų ligomis sudarė 14,6 atvejus

1000 vaikų, ligotumas kraujotakos sistemos

ligomis – 101,2 atvejus 1000 vaikų. Palyginus su

2016 metais, 2017 m. Klaipėdos rajone ligotumas

kraujo ir kraujodaros organų, kraujotakos sistemos

ligomis padidėjo. Klaipėdos rajone ligotumas

kraujotakos sistemos ligomis statistiškai

reikšmingai didesnis nei Lietuvoje. 

Ligotumas psichikos ir elgesio sutrikimais, nervų

sistemos ligomis 

2017 m. Klaipėdos rajone 398 vaikai sirgo psichikos

ir elgesio sutrikimais ir 235 vaikai - nervų sistemos

ligomis. 2017 m. ligotumas psichikos ir elgesio

sutrikimais, nervų sistemos ligomis Klaipėdos

rajone statistiškai reikšmingai didesnis nei

Lietuvoje. Palyginus su 2016 metais, Klaipėdos

rajone ligotumas nervų sistemos ligomis padidėjo. 

Ligotumas lytinėmis ir šlapimo sistemos ligomis 

2017 m. Klaipėdos rajone ligotumas lytinėmis ir

šlapimo sistemos ligomis statistiškai reikšmingai

didesnis nei Lietuvoje (53,6 atvejai 1000 vaikų ir

37,8 atvejai 1000 vaikų) (1 lent.).   

KLA I PĖDOS  RAJONO  MOK IN I Ų  SVE I KATA  20 1 7  M .
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DAUGIAUSIA 7-17 METŲ AMŽIAUS SERGANČIŲ VAIKŲ YRA 

KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOMIS, AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ 

LIGOMIS, VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOMIS

1 lentelė. Klaipėdos r. sav. besimokančių vaikų sveikatos rodiklių suvestinė 2017 m.  tęsinys

Šaltiniai: Savivaldybėje besimokančių vaikų sveikatos rodiklių suvestinės statistinė ataskaita 
2018-04-04, Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema
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KLA I PĖDOS  RAJONO  SAV I VA LDYBĖS  

VA IKŲ  SERGAMUMAS  PAGAL  L I GŲ  

GRUPES  20 1 6 ,  20 1 7  META I S
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Klaipėdos rajone didžiausias 7-17 amžiaus vaikų

sergamumas yra kvėpavimo sistemos ligomis (2017

m. 413,3 atvejai 1000 vaikų). Šioje ligų grupėje

didžiausias sergamumas nustatytas ūminėmis

viršutinėmis kvėpavimo sistemos ligomis. Antroje

vietoje sergamumo struktūroje – akies ir jos organų

ligos (2017 m. 328 atvejai 1000 vaikų). Pastarojoje

ligų grupėje vyravo regėjimo sutrikimai, iš kurių

daugiausia nustatyta hipermetropija (toliaregystė).  

Trečioje vietoje 7-17 m. amžiaus vaikų sergamumo

struktūroje tenka nustatytiems simptomams,

požymiams ir nenormaliems klinikiniams bei

laboratoriniams radiniams (2017 m. 307,7 atvejai

1000 vaikų). Šioje ligų grupėje vyravo pilvo dubens

skausmai. Mažiausias sergamumas stebimas ligų

grupėse: navikai (2017 m. 12,5 atvejai 1000 vaikų) ir

kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam tikri

sutrikimai, susiję su imuniniais mechanizmais (11,4

atvejai 1000 vaikų) (4 pav.). 

7-17 M. AMŽIAUS VAIKŲ GRUPĖJE SERGAMUMAS KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOMIS 

NUSTATYTAS 43,6 % VISŲ TO AMŽIAUS LANKANČIŲ MOKYKLĄ VAIKŲ.

2017 m., lyginant su 2016 m., 7-17 m. amžiaus vaikų sergamumo atvejų sumažėjo 
sužalojimų, apsinuodijimų ir kitų išorinių poveikių padarinių grupėje, infekcinėmis ir 
parazitų sukeliamomis ligomis, įgimtų formavimosi ydų, deformacijų ir chromosomų 
anomalijų grupėje (4 pav.).

4 pav. Klaipėdos rajono 7-17 m. amžiaus vaikų sergamumas (atvejai/1000 vaikų) 2016 m. ir 2017 m. 
Šaltiniai: Vaikų sergamumo pagal ligų grupes statistinė ataskaita 2018-02-13, Vaikų sveikatos 

stebėsenos informacinė sistema 
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63%

11-17 METŲ AMŽIAUS 

VAIKŲ GRUPĖJE DAUGIAU 

NUSTATYTA SERGAMUMO 

ATVEJŲ DĖL SUŽALOJIMŲ, 

APSINUODIJIMŲ IR KITŲ 

IŠORINIŲ PADARINIŲ 

NEI 7-10 M. VAIKŲ

7-10 m. amžiaus berniukų grupėje 

buvo daugiausia nustatyta 

sergamumo atvejų dėl simptomų, 

požymių ir nenormalių klinikinių ir 

laboratorinių radinių. 11-17 m. 

mergaičių sergamumo atvejų 

virškinimo sistemos ligomis buvo 

nustatyta daugiau nei to paties 

amžiaus berniukų (284,5 atvejai 1000 

vaikų ir 243,4 atvejai 1000 vaikų). 

Vyresnio amžiaus berniukų ir 

mergaičių sergamumo atvejų dėl 

susižalojimų, apsinuodijimų ir kitų 

išorinių padarinių buvo nustatyta 

daugiau nei jaunesnių vaikų (5 pav.). 

5 pav. Ligos, kuriomis naujai sirgo daugiausia Klaipėdos rajono vaikų, pasiskirstymas pagal amžiaus 
grupes ir lytį (atvejai/1000 vaikų) 2017 m. 

Šaltiniai: Vaikų sergamumo pagal ligų grupes statistinė ataskaita 2018-02-13, Vaikų sveikatos 
stebėsenos informacinė sistema 

2017 m. Klaipėdos rajone tiek 7-10 m., 

tiek 11-17 m. amžiaus vaikų grupėje 

daugiausia sergamumo atvejų nustatyta 

dėl kvėpavimo sistemos ligų. 7-17 m. 

amžiaus grupėje daugiausia berniukų ir 

mergaičių sergamumo atvejų nustatyta 

dėl kvėpavimo sistemos ligų. 

Vertinant sergamumo rodiklius pagal lytį 

ir amžiaus grupes, 2017 m. didžiausias 

sergamumas akies ir jos organų ligomis 

buvo 11–17 m. amžiaus mergaičių grupėje 

– 350 atvejai 100 vaikų. 
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6 pav. Mokinių dantų ėduonies intensyvumo indekso rodiklio santykis su Lietuva ir pasiskirstymas tarp 
savivaldybių, 2016 m. 

Šaltinis – Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

2015–2016 m. stebimas tolygus 6–14 m. 
vaikų dalyvavimas krūminių dantų 
dengimo silantinėmis medžiagomis 

programoje ~ 12 proc. (2015 m. 
dalyvavo 655 vaikai, 2016 m. 660 vaikų). 

 
Nuo 2014 m. Lietuvoje vaikų 

dalyvavimas krūminių dantų dengimo 
silantinėmis medžiagomis programoje 

mažėja (7 pav.). 
7 pav. 6–14 m. vaikų dalis, kurie dalyvavo krūminių dantų dengimo 

silantinėmis medžiagomis programoje, proc. 
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, 

Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema 

KLA I PĖDOS  RAJONO  MOK IN I Ų  SVE I KATA  20 1 7  M .

KLA I PĖDOS  RAJONO  SAV I VA LDYBĖS  

VA IKŲ  DANTŲ  I R  ŽAND IKAUL I Ų  BŪKLĖ  

20 1 6 ,  20 1 7  M .

Dantų ėduonies intensyvumo rodiklis išreiškiamas ėduonies pažeistų (kariozinių, plombuotų ir išrautų)

dantų skaičiumi, tenkančiu vienam asmeniui. 

Remiantis Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 m. ataskaitos duomenimis,

2016 m. Klaipėdos rajono mokinių dantų ėduonies intensyvumo indekso rodiklio santykis su Lietuva buvo

0,96. 2016 m., lyginant su 2015 m., mokinių dantų būklė pagėrėjo – Klaipėdos rajonas iš raudonos zonos

pateko į geltoną zoną. 2016 m. Klaipėdos rajono mokinių dantų ėduonies intensyvumo indekso rodiklis

atitinka Lietuvos reikšmę (6 pav.). 
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2017 M. MAŽIAU NEI KETVIRTADALIS 7-17 M. AMŽIAUS VAIKŲ TURĖJO PER AUKŠTĄ 

BENDRĄ DANTŲ ĖDUONIES INTENSYVUMO INDEKSĄ.

2017 M. KLAIPĖDOS 

RAJONE 14,6 PROC. 7-17 

M. AMŽIAUS VAIKŲ 

NETURĖJO EDUONIES 

PAŽEISTŲ, PLOMBUOTŲ 

IR IŠRAUTŲ DANTŲ 

(2016 M. 15,9 PROC.)

2017 m. Klaipėdos rajone didesnė vaikų dalis statistiškai reikšmingai turėjo per 
aukštą bendrą KPI+kpi indeksą lyginant su Lietuva. Lyginant su 2016 m., Klaipėdos 
rajone didesnė vaikų dalis turi per aukštą bendrą KPI+kpi indeksą (1 lent.). 

2017 m. Klaipėdos rajone 7-17 m. vaikai, 
kurių nuolatinių dantų ėduonies 

intensyvumo rodiklis buvo vidutinis, 
sudarė 12,4 proc., aukštą turėjo 9,9 proc. 
ir labai aukštą 12,3 proc. vaikų (8 pav.).

8 pav. Klaipėdos r. 7-17 m. vaikų pasiskirstymas pagal 
nuolatinių dantų ėduonies intensyvumą (KPI indeksas) 

2016, 2017 m. 
Šaltiniai: Savivaldybėje besimokančių vaikų sveikatos 

rodiklių suvestinės statistinė ataskaita 2018-02-12, Vaikų 
sveikatos stebėsenos informacinė sistema 

Klaipėdos rajone aukštas ir labai aukštas mokinių dantų ėduonies intensyvumo indeksas buvo 1–3 ir 
9–12 klasių mokinių (nuo 4,5 iki 6,5). 2017 m., lyginant su 2016 m., 12 klasės mokinių dantų 
ėduonies intensyvumo indeksas iš vidutinio „perėjo“ į labai aukštą, dvigubai daugiau buvo ėduonies 
pažeistų nuolatinių dantų (9 pav.).

2016-2017 M. KLAIPĖDOS 

RAJONO 7-17 M. BENDRAS 

DANTŲ ĖDUONIES 

INTENSYVUMO INDEKSAS 

BUVO VIDUTINIS – 4,2 

(2016 M. LIETUVA – 4,2). 

9 pav. Klaipėdos r. 7-17 m. mokinių dantų ėduonies intensyvumo indeksas 
(KPI+kpi) pagal klases 

Šaltiniai: Vaikų dantų ir žandikaulio būklės 2016, 2017 m. ataskaitos 
2018-02-12, Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema 
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2017 m. dantų ir žandikaulio būklės įvertinimo metu nustatyta, jog dvyliktokai 

vaikai daugiausia turėjo žandikaulio patologijų, septintokai ir aštuntokai – pavienių 

dantų sąkandžio patologiją (10 pav.).

1 1

2 0 1 7  M .  KAS  

ANTRAS  7 - 1 7  M .  

AMŽ IAUS  VA IKAS  

NETURĖ JO  

SĄKANDŽ IO  

PATOLOG I JOS .  

JAUNESN IO  

AMŽ IAUS  VA IKA I ,  

KUR I E  MOKOS I  1 - 2  

KLASĖ JE ,  MAŽ IAU  

TURĖ JO  

SĄKANDŽ IO  

PATOLOG I JŲ  

L YG INANT  SU  

VYRESN IA I S  

VA IKA I S .    

10  pav. Klaipėdos r. 7-17 m. mokinių žandikaulio, pavienių dantų 
sąkandžio patologijos įvertinimo pasiskirstymas pagal klases 

2017 m. (proc.) 
Šaltiniai: Vaikų dantų ir žandikaulio būklės 2016, 2017 m. ataskaitos 

2018-02-12, Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema 

AP I BENDR IN IMAS

1. 52 proc. Klaipėdos rajono mokinių dalyvauja ugdymo veikloje be jokių apribojimų. 

2. Klaipėdos rajone 12 proc. 7-17 m. vaikų turėjo per didelį kūno masės indeksą. 

3. Ketvirtadalis mokinių Klaipėdos rajone turėjo regos sutrikimą ir tokių mokinių 2017 metais buvo daugiau

lyginant su 2016 metais.  

4. Daugiausia sergančių vaikų yra kvėpavimo sistemos ligomis, antroje vietoje - akies ir jos priedinių organų

ligomis, trečioje vietoje – virškinimo sistemos ligomis.  

5. Klaipėdos rajone mokinių ligotumas kraujo ir kraujodaros organų, nervų sistemos, akies ir jos priedinių

organų, ausies ir speninės ataugos, kraujotakos sistemos, virškinimo sistemos, odos ir poodžio, lytinės ir

šlapimo sistemos ligomis ir psichikos ir elgesio sutrikimais padidėjo.  

6. Klaipėdos rajone mokinių ligotumas endokrininėmis ir medžiagų apykaitos, kvėpavimo sistemos,

jungiamojo audinio ir raumenų sistemos ligomis sumažėjo.  

7. 2017 m.,  lyginant su 2016 m., 7-17 m. amžiaus vaikų sergamumo atvejų sumažėjo sužalojimų,

apsinuodijimų ir kitų išorinių poveikių padarinių grupėje, infekcinėmis ir parazitų sukeliamomis ligomis,

įgimtų formavimosi ydų, deformacijų ir chromosomų anomalijų grupėje. 

8. Klaipėdos rajono mokinių bendras KPI+kpi indeksas yra vidutinis – 4,2. 

9. Klaipėdos rajone aukštas ir labai aukštas mokinių dantų ėduonies intensyvumo indeksas buvo 1–3 ir 9–12

klasių mokinių. 

10. 2017 metais 14,6 proc. Klaipėdos r. mokinių neturėjo ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų

(2016 m. 15,9 proc.). 

11. Kas antras 7-17 m. amžiaus vaikas neturėjo sąkandžio patologijos. 
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PRIEDAI

Vaikų fizinės būklės vertinimas pagal mokyklas

11 pav. 7-17 m. vaikų dalyvavimas mokyklos vykdomoje ugdymo veikloje be jokių apribojimų pagal 
mokyklas (proc.) 

Šaltiniai: Statistinių duomenų suvestinė 2018-01-29, Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema 

12 pav. 7-17 m. vaikų, priskiriamų pagrindinei fizinio ugdymo grupei, pagal mokyklas (proc.)  
Šaltiniai: Statistinių duomenų suvestinė 2018-01-29, Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema 



KLA I PĖDOS  RAJONO  MOK IN I Ų  SVE I KATA  20 1 7  M .

1 3

13 pav. 7-17 m. vaikai, turintys per didelį KMI, pagal mokyklas (proc.) 
Šaltiniai: Statistinių duomenų suvestinė 2018-01-29, Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema 

14 pav. 7-17 m. vaikai, turintys sutrikusią regą, pagal mokyklas (proc.) 
Šaltiniai: Statistinių duomenų suvestinė 2018-01-29, Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema 
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15 pav. 7-17 m. sergantys vaikai pagal mokyklas (atvejai/1000 vaikų) 
Šaltiniai: Vaikų sergamumo pagal ligų grupes statistinė ataskaita 2018-02-13, Vaikų sveikatos 

stebėsenos informacinė sistema 

16 pav. 7-17 m. mokinių KPI+kpi indeksas pagal mokyklas 
Šaltiniai: Vaikų dantų ir žandikaulio būklės 2016, 2017 m. ataskaitos 2018-02-19, Vaikų sveikatos 

stebėsenos informacinė sistema 
Pastaba: raudonai pažymėti langeliai – aukštas ir labai aukštas KPI+kpi indeksas 

Dantų ir žandikaulių būklės vertinimas pagal mokyklas

Vaikų ligotumas pagal mokyklas

Pastaba: 7-17 m. vaikų ligotumo duomenys pagal konkrečias ligas ir ugdymo įstaigas naudojama 
Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro viduje neviešinant duomenų, kad nebūtų 
identifikuoti sergantys vaikai tam tikromis ligomis, dėl mažo sergančiųjų skaičiaus. 
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17 pav. Agluonėnų pagrindinės mokyklos KPI+kpi indeksas pagal klases 
Šaltiniai: Vaikų dantų ir žandikaulio būklės 2016, 2017 m. ataskaitos 2018-02-19, Vaikų sveikatos 

stebėsenos informacinė sistema 
Pastaba: raudonai pažymėti langeliai – aukštas ir labai aukštas KPI+kpi indeksas 

18 pav. Dituvos pagrindinės mokyklos KPI+kpi indeksas pagal klases 
Šaltiniai: Vaikų dantų ir žandikaulio būklės 2016, 2017 m. ataskaitos 2018-02-19, Vaikų sveikatos 

stebėsenos informacinė sistema 
Pastaba: raudonai pažymėti langeliai – aukštas ir labai aukštas KPI+kpi indeksas 

19 pav. Dovilų pagrindinės mokyklos KPI+kpi indeksas pagal klases 
Šaltiniai: Vaikų dantų ir žandikaulio būklės 2016, 2017 m. ataskaitos 2018-02-19, Vaikų sveikatos 

stebėsenos informacinė sistema 
Pastaba: raudonai pažymėti langeliai – aukštas ir labai aukštas KPI+kpi indeksas 
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20 pav. Endriejavo pagrindinės mokyklos KPI+kpi indeksas pagal klases 
Šaltiniai: Vaikų dantų ir žandikaulio būklės 2016, 2017 m. ataskaitos 2018-02-19, Vaikų sveikatos 

stebėsenos informacinė sistema 
Pastaba: raudonai pažymėti langeliai – aukštas ir labai aukštas KPI+kpi indeksas 

21 pav. Judrėnų pagrindinės mokyklos KPI+kpi indeksas pagal klases 
Šaltiniai: Vaikų dantų ir žandikaulio būklės 2016, 2017 m. ataskaitos 2018-02-19, Vaikų sveikatos 

stebėsenos informacinė sistema 
Pastaba: raudonai pažymėti langeliai – aukštas ir labai aukštas KPI+kpi indeksas 

22 pav. Ketvergių pagrindinės mokyklos KPI+kpi indeksas pagal klases 
Šaltiniai: Vaikų dantų ir žandikaulio būklės 2016, 2017 m. ataskaitos 2018-02-19, Vaikų sveikatos 

stebėsenos informacinė sistema 
Pastaba: raudonai pažymėti langeliai – aukštas ir labai aukštas KPI+kpi indeksas 
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23 pav. Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos KPI+kpi indeksas pagal klases 
Šaltiniai: Vaikų dantų ir žandikaulio būklės 2016, 2017 m. ataskaitos 2018-02-19, Vaikų sveikatos 

stebėsenos informacinė sistema 
Pastaba: raudonai pažymėti langeliai – aukštas ir labai aukštas KPI+kpi indeksas 

24 pav. Kretingalės pagrindinės mokyklos KPI+kpi indeksas pagal klases 
Šaltiniai: Vaikų dantų ir žandikaulio būklės 2016, 2017 m. ataskaitos 2018-02-19, Vaikų sveikatos 

stebėsenos informacinė sistema 
Pastaba: raudonai pažymėti langeliai – aukštas ir labai aukštas KPI+kpi indeksas 

25 pav. Kvietinių mokyklos-darželio KPI+kpi indeksas pagal klases 
Šaltiniai: Vaikų dantų ir žandikaulio būklės 2016, 2017 m. ataskaitos 2018-02-19, Vaikų sveikatos 

stebėsenos informacinė sistema 
Pastaba: raudonai pažymėti langeliai – aukštas ir labai aukštas KPI+kpi indeksas 
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26 pav. Lapių pagrindinės mokyklos KPI+kpi indeksas pagal klases 
Šaltiniai: Vaikų dantų ir žandikaulio būklės 2016, 2017 m. ataskaitos 2018-02-19, Vaikų sveikatos 

stebėsenos informacinė sistema 
Pastaba: raudonai pažymėti langeliai – aukštas ir labai aukštas KPI+kpi indeksas 

27 pav. Gargždų „Minijos“ progimnazijos KPI+kpi indeksas pagal klases 
Šaltiniai: Vaikų dantų ir žandikaulio būklės 2016, 2017 m. ataskaitos 2018-02-19, Vaikų sveikatos 

stebėsenos informacinė sistema 
Pastaba: raudonai pažymėti langeliai – aukštas ir labai aukštas KPI+kpi indeksas 

28 pav. Paslūžmio mokyklos-daugiafunkcio centro KPI+kpi indeksas pagal klases 
Šaltiniai: Vaikų dantų ir žandikaulio būklės 2016, 2017 m. ataskaitos 2018-02-19, Vaikų sveikatos 

stebėsenos informacinė sistema 
Pastaba: raudonai pažymėti langeliai – aukštas ir labai aukštas KPI+kpi indeksas 
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29 pav. Plikių Ievos Labutytės pagrindinės mokyklos KPI+kpi indeksas pagal klases 
Šaltiniai: Vaikų dantų ir žandikaulio būklės 2016, 2017 m. ataskaitos 2018-02-19, Vaikų sveikatos 

stebėsenos informacinė sistema 
Pastaba: raudonai pažymėti langeliai – aukštas ir labai aukštas KPI+kpi indeksas 

30 pav. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos KPI+kpi indeksas pagal klases 
Šaltiniai: Vaikų dantų ir žandikaulio būklės 2016, 2017 m. ataskaitos 2018-02-19, Vaikų sveikatos 

stebėsenos informacinė sistema 
Pastaba: raudonai pažymėti langeliai – aukštas ir labai aukštas KPI+kpi indeksas 

31 pav. Šiūprių mokyklos-daugiafunkcio centro KPI+kpi indeksas pagal klases 
Šaltiniai: Vaikų dantų ir žandikaulio būklės 2016, 2017 m. ataskaitos 2018-02-19, Vaikų sveikatos 

stebėsenos informacinė sistema 
Pastaba: raudonai pažymėti langeliai – aukštas ir labai aukštas KPI+kpi indeksas 
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32 pav. Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro KPI+kpi indeksas pagal klases 
Šaltiniai: Vaikų dantų ir žandikaulio būklės 2016, 2017 m. ataskaitos 2018-02-19, Vaikų sveikatos 

stebėsenos informacinė sistema 
Pastaba: raudonai pažymėti langeliai – aukštas ir labai aukštas KPI+kpi indeksas 

33 pav. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos  KPI indeksas pagal klases 
Šaltiniai: Vaikų dantų ir žandikaulio būklės 2016, 2017 m. ataskaitos 2018-02-19, Vaikų sveikatos 

stebėsenos informacinė sistema 
Pastaba: raudonai pažymėti langeliai – aukštas ir labai aukštas KPI+kpi indeksas 

34 pav. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos KPI+kpi indeksas pagal klases 
Šaltiniai: Vaikų dantų ir žandikaulio būklės 2016, 2017 m. ataskaitos 2018-02-19, Vaikų sveikatos 

stebėsenos informacinė sistema 
Pastaba: raudonai pažymėti langeliai – aukštas ir labai aukštas KPI+kpi indeksas 
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35 pav. Vėžaičių pagrindinės mokyklos KPI+kpi indeksas pagal klases 
Šaltiniai: Vaikų dantų ir žandikaulio būklės 2016, 2017 m. ataskaitos 2018-02-19, Vaikų sveikatos 

stebėsenos informacinė sistema 
Pastaba: raudonai pažymėti langeliai – aukštas ir labai aukštas KPI+kpi indeksas 

36 pav. Drevernos mokyklos-darželio KPI+kpi indeksas pagal klases 
Šaltiniai: Vaikų dantų ir žandikaulio būklės 2016, 2017 m. ataskaitos 2018-02-19, Vaikų sveikatos 

stebėsenos informacinė sistema 
Pastaba: raudonai pažymėti langeliai – aukštas ir labai aukštas KPI+kpi indeksas 

37 pav. 7-17 m. mokiniai, neturintys ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų, pagal mokyklas 
(proc.) 

Šaltiniai: Vaikų dantų ir žandikaulio būklės 2016, 2017 m. ataskaitos 2018-02-19, Vaikų sveikatos 
stebėsenos informacinė sistema 
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38 pav. 7-17 m. mokiniai, neturintys sąkandžio patologijos, pagal mokyklas (proc.) 
Šaltiniai: Vaikų dantų ir žandikaulio būklės 2016, 2017 m. ataskaitos 2018-02-19, Vaikų sveikatos 

stebėsenos informacinė sistema 

39 pav. 7-17 m. mokiniai, turintys žandikaulio patologiją, pagal mokyklas (proc.) 
Šaltiniai: Vaikų dantų ir žandikaulio būklės 2016, 2017 m. ataskaitos 2018-02-19, Vaikų sveikatos 

stebėsenos informacinė sistema 

40 pav. 7-17 m. mokiniai, turintys pavienių dantų sąkandžio patologiją, pagal mokyklas (proc.) 
Šaltiniai: Vaikų dantų ir žandikaulio būklės 2016, 2017 m. ataskaitos 2018-02-19, Vaikų sveikatos 

stebėsenos informacinė sistema 
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KONTAKTA I
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 11, LT-96135 Gargždai, 

tel. (8 46) 45 37 54, faks. (8 46) 47 00 64, 

el. p. info@visuomenessveikata.lt. www.visuomenessveikata.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 

300624344 

 

INFORMACIJĄ PARENGĖ: 

Monika Steponkienė 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė 


