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Pagal 2011 m. rugpjūčio 10 dienos Sveikatos apsaugos ministro įsakymą 

Nr. V-773, pagal patvirtintą Lietuvos higienos normą HN 21:2011 

„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai“, mokiniai iki 18 metų ugdymo procese gali dalyvauti 

tik pasitikrinę sveikatą ir pateikę vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 

027-1/a), išduotą ne anksčiau kaip prieš metus.  

 

SVEIKATOS PATIKRINIMAI  



2015 m. pagrindinei fizinio ugdymo grupei priklausė 93 proc. mokinių nuo visų 

pasitikrinusių sveikatą. Daugiausia mokinių pagrindinę fizinio ugdymo grupę lankė Lapių 

pagrindinėje mokykloje, mažiausiai - Veiviržėnų gimnazijoje (1, 2 pav.). 

1 pav. Mokinių pasiskirstymas pagal fizinio ugdymo grupes 

2015 m., proc. 

2 pav. Mokinių pasiskirstymas pagal fizinio ugdymo grupes mokyklinio 

ugdymo įstaigose 2015 m., proc. 



Regos sutrikimai 

3 pav. Regos sutrikimų atvejų skaičius 100-ui pasitikrinusių 

sveikatą mokinių 

4 pav. Regos sutrikimų atvejų skaičius 100-ui pasitikrinusių sveikatą 

mokinių pagal mokyklinio ugdymo įstaigas 2015 m. 

Nuo 2007 iki 2015 m. padaugėjo 16 regos sutrikimų atvejų 100-ui pasitikrinusių 

sveikatą.  2015 m. daugiausia regos sutrikimų atvejų užregistruota Ketvergių ir Dovilų 

pagrindinėse mokyklose, mažiausiai – Drevernos pagrindinėje mokykloje (3, 4 pav.).  



Laikysenos sutrikimai  
2015 m. kaip ir 2007 m. buvo užregistruoti 8 laikysenos sutrikimų atvejai 100-ui 

pasitikrinusių sveikatą. Daugiausia laikysenos sutrikimų atvejų užregistruota Ketvergių 

pagrindinėje mokykloje, mažiausiai – Plikių I. Labutytės pagr. mokykloje. Vėžaičių ir 

Lapių pagrindinėse mokyklose mokiniai neturėjo laikysenos sutrikimų (5, 6 pav.).  

5 pav. Laikysenos sutrikimų atvejų skaičius 100-ui 

pasitikrinusių sveikatą mokinių 

6 pav. Laikysenos sutrikimų atvejų skaičius 100-ui pasitikrinusių sveikatą 

mokinių pagal mokyklinio ugdymo įstaigas 2015 m. 



Skoliozė 

Mokinių sergamumas skolioze nuo 2008 iki 2015 m. sumažėjo 8 atvejais 100-ui 

pasitikrinusių sveikatą. Daugiausia skoliozės atvejų buvo užfiksuota „Vaivorykštės“ 

gimnazijoje, mažiausiai – Priekulės I. Simonaitytės gimnazijoje. Kvietinių mokykloje-

darželyje, Agluonėnų ir Drevernos pagr. mokyklose mokiniai neturėjo skoliozės sutrikimų 

(7, 8 pav.). 

7 pav. Skoliozės atvejų skaičius 100-ui pasitikrinusių sveikatą 

mokinių 

8 pav. Skoliozės atvejų skaičius 100-ui pasitikrinusių sveikatą mokinių pagal 

mokyklinio ugdymo įstaigas 2015 m. 

 



Kvėpavimo sistemos sutrikimai 

9 pav. Kvėpavimo sistemos sutrikimų atvejų skaičius 100-ui 

pasitikrinusių sveikatą mokinių 
10 pav. Kvėpavimo sistemos sutrikimų atvejų skaičius 100-ui pasitikrinusių 

sveikatą mokinių pagal mokyklinio ugdymo įstaigas 2015 m. 

Nuo 2009 m. kvėpavimo sistemos sutrikimų atvejų skaičius didėja, 2014 ir 2015 m. buvo 

užregistruota po 14 kvėpavimo sistemos sutrikimų atvejų 100-ui pasitikrinusių sveikatą. 

Daugiausia kvėpavimo sistemos sutrikimų užfiksuota Vėžaičių pagr. mokykloje, mažiausiai 

– Agluonėnų pagr. mokykloje (9, 10 pav.).  



Nervų sistemos sutrikimai 

11 pav. Nervų sistemos sutrikimų atvejų skaičius 100-ui 

pasitikrinusių sveikatą mokinių 

12 pav. Nervų sistemos sutrikimų atvejų skaičius 100-ui pasitikrinusių 

sveikatą mokinių pagal mokyklinio ugdymo įstaigas 2015 m. 

 

Nuo 2009 iki 2013 m. daugėjo nervų sistemos sutrikimų atvejų, tačiau 2013-2014 m. stabilizavosi – 

užregistruota po 8 atvejus 100-ui pasitikrinusių sveikatą. 2015 m. buvo užregistruoti 7 nervų sistemos 

sutrikimų atvejai 100-ui pasitikrinusių sveikatą. Daugiausia nervų sistemos sutrikimų atvejų užregistruota 

Lapių pagr. mokykloje, mažiausiai – Priekulės I. Simonaitytės gimnazijoje ir Agluonėnų pagr. mokykloje. 

Drevernos pagr. mokykloje mokiniai neturėjo nervų sistemos sutrikimų (11, 12 pav.).  



Virškinimo sistemos sutrikimai 

 

13 pav. Virškinimo sistemos sutrikimų atvejų skaičius  

100-ui pasitikrinusių sveikatą mokinių 

14 pav. Virškinimo sistemos sutrikimų atvejų skaičius 100-ui 

pasitikrinusių sveikatą mokinių pagal mokyklinio ugdymo įstaigas 

2015 m. 

 
Nuo 2012 m. stabiliai kasmet registruojami po 2 virškinimo sistemos sutrikimų atvejai 100-ui 

pasitikrinusių sveikatą. Daugiausia virškinimo sistemos sutrikimų atvejų užregistruota Kvietinių mokykloje-

darželyje, mažiausiai – Agluonėnų, Lapių, Judrėnų Stepono Dariaus pagr. mokyklose. Plikių I. Labutytės, 

Paslūžmio, Endriejavo, Drevernos, Dituvos mokyklose ir Priekulės I. Simonaitytės gimnazijoje mokiniai 

neturėjo virškinimo sistemos sutrikimų (13, 14 pav.).  



Dantų būklė 

16 pav. Klaipėdos r. mokinių dantų ėduonies 

intensyvumo indeksas pagal klases (2015 m.) 
15 pav. Vaikų, turinčių ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų 

pasiskirstymas pagal mokyklinio ugdymo įstaigas, 2015 m. (proc.) 

2015 m. Klaipėdos rajono mokyklinio ugdymo įstaigose 82,9 proc. mokinių turėjo nesveikus dantis -  ėduonies 

pažeistus, plombuotus ir išrautus dantis ir tik 17,1 proc. mokinių turėjo sveikus dantis.  

Daugiausia nesveikus dantis turėjo Judrėnų Stepono Dariaus pagr. mokyklos mokiniai iš visų patikrintų toje 

mokykloje, „Kranto“ pagr. mokykloje mokiniai turėjo mažiausiai nesveikų dantų. Analizuojant mokinių dantų 

ėduonies intensyvumo indeksą pagal klases, labai aukštas KPI buvo 7 klasės mokinių – daugiausia turėjo ėduonies 

pažeistų, plombuotų ir išrautus dantų (15, 16 pav.). 



Kūno masės vertinimas (1) 

17 pav. Mokinių su sumažėjusia kūno mase skaičius 100-ui 

pasitikrinusių sveikatą mokinių 

18 pav. Mokinių su sumažėjusiu KMI atvejų skaičius 100-ui 

pasitikrinusių sveikatą pagal mokyklinio ugdymo įstaigas 2015 m. 

Per paskutinius trejus metus iš eilės užregistruota po 8 atvejus 100-ui pasitikrinusių sveikatą, 

kurių yra sumažėjusi kūno masė. Daugiausia mokinių su sumažėjusia kūno mase atvejų buvo 

„Kranto“ pagr. mokykloje, mažiausiai - „Minijos“ progimnazijoje, Dituvos ir Agluonėnų pagr. 

mokyklose (17, 18 pav.).  



Kūno masės vertinimas (2) 

19 pav. Mokinių su padidėjusia kūno mase skaičius 100-ui 

pasitikrinusių sveikatą mokinių 
20 pav. Mokinių su padidėjusiu KMI atvejų skaičius 100-ui pasitikrinusių 

sveikatą pagal mokyklinio ugdymo įstaigas 2015 m. 

  

Nuo 2007 iki 2014 m. mokinių su padidėjusia kūno mase atvejų skaičius padidėjo 6 atvejais 100-ui 

pasitikrinusių. 2015 m. buvo užregistruoti 8 atvejai 100-ui pasitikrinusių sveikatą, kuriems buvo 

diagnozuota padidėjusi kūno masė. Veiviržėnų gimnazijoje buvo užregistruota daugiausia kūno masės 

padidėjimo atvejų, mažiausiai – Plikių I. Labutytės ir Kretingalės pagrindinėse mokyklose (19, 20 

pav.). 



1. Pagrindinei fizinio ugdymo grupei priklausė 93 proc. mokinių nuo visų pasitikrinusių sveikatą. 

2. Nuo 2007 iki 2015 m. padaugėjo 16 regos sutrikimų atvejų 100-ui pasitikrinusių sveikatą.  

3. 2015 m. kaip ir 2007 m. buvo užregistruoti 8 laikysenos sutrikimų atvejai 100-ui pasitikrinusių sveikatą. 

4. Mokinių sergamumas skolioze nuo 2008 iki 2015 m. sumažėjo 8 atvejais 100-ui pasitikrinusių sveikatą.  

5. Nuo 2009 m. kvėpavimo sistemos sutrikimų atvejų skaičius didėja. 

6. Nuo 2009 iki 2013 m. daugėjo nervų sistemos sutrikimų atvejų, tačiau 2013-2014 m. stabilizavosi – 
užregistruota po 8 atvejus 100-ui pasitikrinusių sveikatą. 2015 m. buvo užregistruoti 7 nervų sistemos 
sutrikimų atvejai 100-ui pasitikrinusių sveikatą. 

7. Nuo 2012 m. stabiliai kasmet registruojami po 2 virškinimo sistemos sutrikimų atvejai 100-ui 
pasitikrinusių sveikatą. 

8. 82,9 proc. mokinių turėjo nesveikus dantis -  ėduonies pažeistus, plombuotus ir išrautus dantis ir tik 17,1 
proc. mokinių, turėjo sveikus dantis. 

9. Per paskutinius trejus metus iš eilės užregistruota po 8 kūno masės sumažėjimo atvejus 100-ui 
pasitikrinusių sveikatą. 

10.  Nuo 2007 iki 2014 m. mokinių su padidėjusia kūno mase atvejų skaičius padidėjo 6 atvejais 100-ui 
pasitikrinusių. 2015 m. buvo užregistruoti 8 atvejai 100-ui pasitikrinusių sveikatą, kuriems buvo 
diagnozuota padidėjusi kūno masė. 

 

 

Apibendrinimas 


