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1. Demografinė situacija 
 

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gruodžio 4 d. Nr. IX-1871 priimtą Jaunimo 

politikos pagrindų įstatymo 2 straipsnį, jaunu žmogumi yra laikomas asmuo nuo 14 iki 29 m. 

2016 m. pradžioje jaunimas (14-29 m.) sudarė penktadalį visų Klaipėdos rajono 

gyventojų (20,2 proc.) (Lietuvoje – 20,1 proc.). Per vienerius metus jaunimo sumažėjo 58 

gyventojais. Didesnę jaunimo gyventojų dalį sudaro vyrai, nei moterys (2016 m. pradž. 53,6 proc. 

vyrų ir 46,4 proc.) (1 pav.). 

 
1 pav. Jaunimo skaičiaus pokytis 2011-2016 m. pradž. laikotarpiu, proc. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, VSB skaičiavimai 

Didžiausią 14-29 metų amžiaus gyventojų dalį sudarė 22 ir 23 metų jaunimas, mažiausiai yra 

14 m. amžiaus gyventojų jaunimo grupėje (2 pav.). 

 
2 pav. Jaunimo skaičius pagal lytį ir amžių 2016 m. pradžioje 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
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Didžioji jaunimo dalis gyvena kaimuose (2016 m. pradž. kaimuose – 71,1 proc., miestuose – 28,9 

proc.) (3 pav.). 

 
3 pav. Jaunimo skaičius metų pradžioje pagal gyvenamąją vietą, proc.  

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, VSB skaičiavimai 

2. Socialinė – ekonominė situacija 
 

2011 m. būstų surašymo duomenimis, 30,2 proc. 20-29 m. jaunimo turėjo vidurinį 

išsilavinimą (3364 asmenys), pagrindinį - 10,5 proc. (1170 asmenų), aukštesnįjį ir specialųjį 

vidurinį – 1,3 proc. (140 asmenų), aukštąjį – 16,8 proc. (1873 asmenys) iš viso jaunimo.  

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2015 m. Klaipėdos rajone buvo iš 

viso susituokę 472 jauni asmenys, kurių amžius yra  nuo 20 iki 29 m., o ištuokų užregistruota buvo 

– 166. Šioje amžiaus grupėje daugiau buvo susituokusių moterų, nei vyrų (259 moterys ir 213 

vyrų), daugiausia santuokų įvyko 25-29 metų amžiaus asmenų grupėje.  

Darbo biržos duomenimis, 2015 m. Klaipėdos rajone 16-29 m. jaunimo vidutinis metinis 

nedarbo lygis siekė – 4,3 proc. (bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų). 2016 m. 

turimais duomenimis (iki rugpjūčio), 16-29 m. jaunimo vidutinis metinis nedarbo lygis siekia – 3,9 

proc. 2016 m. sausio 1 d. daugiausia bedarbių buvo 25-29 m. amžiaus grupėje – 57 bedarbiai, 20-24 

m. – 45. 

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2011-2015 m. laikotarpiu galima 

pastebėti tendenciją, jog jaunimas vis daugiau atvyksta gyventi į Klaipėdos rajoną iš kitų Lietuvos 

vietų (1925 išvyko ir 2458 atvyko). Tačiau stebint tarptautinės migracijos pokyčius, 14-29 m. 

asmenimis apie 2 kartus daugiau emigruoja į kitas šalis, nei imigruoja (2015 m. 330 emigrantų ir 

114 imigrantų) (4, 5 pav.). 
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

3. Jaunimo sveikatos būklė 
 

Nuo 2014 m. Klaipėdos rajone jaunimo apsilankymų pas gydytojus daugėja, 2015 m. 

kiekvienam 14-29 m. jaunam žmogui teko 5,7 apsilankymai pas gydytojus (2014 m. 5,6 

apsilankymai). 2015 m. daugiausia jaunimo apsilankymų pas gydytoją buvo dėl ligos (76,9 proc.), 

20 proc.- profilaktiniai (nuo 2013 m. profilaktinių apsilankymų mažėja) (6 pav.). 

 
6 pav. Jaunimo apsilankymai pas gydytojus 2015 m., proc. 

Šaltinis: Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinė sistema 

3.1. Jaunimo sergamumas ir ligotumas 

2015 m. buvo užregistruoti 6545 naujai susirgę jauni asmenys, kurie sudarė penktadalį  (20,2 

proc.) visų naujai susirgusių asmenų, užregistruotų Klaipėdos rajone. 2015 m. palyginus su 2014 

m., jaunų žmonių sergamumas padidėjo nuo 679,4 iki 682,3 naujai susirgusių asmenų 1000 

gyv., ligotumas padidėjo 6,4 atvejais 1000 gyv. (7 pav.). 

4 pav. 14–29 metų amžiaus asmenų vidaus 

migracija Klaipėdos r. 
5 pav. 14–29 metų amžiaus asmenų 

tarptautinė migracija Klaipėdos r. 
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7 pav. 14-29 m. amžiaus gyventojų sergamumas ir ligotumas 1000 gyv. Klaipėdos rajone 

Šaltinis: Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinė sistema 

Klaipėdos rajone naujai susirgusiems asmenims daugiausia buvo nustatyta kvėpavimo 

sistemos ligos, iš jų daugiausia jaunimas vis suserga ūminėmis viršutinėmis kvėpavimo sistemos 

ligomis (2014 m. 244,9 naujai susirgę asmenys 1000 gyv., 2015 m. – 247,8 naujai susirgę asmenys 

1000 gyv.). Antroje vietoje sergamumo struktūroje – sužalojimai, apsinuodijimai ir kiti 

išoriniai padariniai (2014 m. 31,1 proc., 2015 m. 29,4 proc.), daugiausia iš jų užregistruota naujų 

pečių lanko ir rankos sužalojimų atvejų (2014 m. – 76,8 nauji susirgę asmenys 1000 gyv., 2015 m. 

– 68,5 nauji susirgę asmenys 1000 gyv.). Trečioje vietoje - sergamumas virškinimo sistemos 

ligomis (2014 m. 21,1 proc., 2015 m. 20,9 proc.), iš jų daugiausiai naujai suserga burnos ertmės, 

seilių liaukų ir žandikaulių ligomis. 2015 m. palyginus su 2014 m., naujai daugiau susergama 

lytinės ir šlapimo sistemos, jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto, kvėpavimo sistemos, 

kraujotakos sistemos, akies ir jos priedinių organų, endokrininės sistemos, infekcinėmis ir 

parazitinėmis ligomis, psichikos ir elgesio sutrikimais (8 pav.). 

 
8 pav. Jaunimo sergamumas tam tikromis ligomis 2014 ir 2015 m. Klaipėdos rajone, proc. 

Šaltinis: Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinė sistema, VSB skaičiavimai 
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2015 m. jaunų vyrų naujų susirgimų atvejų užregistruota daugiau nei moterų. 2015 m. 

daugiau naujai užregistruota vyrų sužalojimų, apsinuodijimų ir kitų išorinių padarinių (39,2 proc.), 

vyrai daugiau naujai suserga jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto (18,7 proc.), kraujotakos 

sistemos (6,2 proc.) ligomis nei jaunos moterys. Daugiau naujai suserga 14-29 m. moterys lytinės ir 

šlapimo sistemos (21,7 proc.), virškinimo sistemos (18,9 proc.), kvėpavimo sistemos (49,8 proc.), 

odos ir poodžio (12, 9 proc.), ausies ir speninės ataugos (4,6 proc.), akies ir jos priedinių organų 

(9,1 proc.), nervų sistemos (5,8 proc.), endokrininėmis sistemos (7,1 proc.), infekcinėmis ir 

parazitinėmis (10,1 proc.) ligomis, bei navikais (3,9 proc.) (9 pav.). 

 

 
9 pav. Jaunimo sergamumas tam tikromis ligomis pagal lytį 2015 m. Klaipėdos rajone, proc. 

Šaltinis: Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinė sistema, VSB skaičiavimai 

3.2. Jaunimo mirtingumas 

Analizuojant 2010-2015 m. laikotarpį, 2012 m. mirtingumas buvo didžiausias ir siekė 137 

mirties atvejus 100 tūkst. gyv. 2015 m. palyginus su 2014 m., 14-29 m. jaunimo mirtingumas 

išaugo beveik 2 kartus nuo 73,3 iki 119,7 mirties atvejų 100 tūkst. gyv. Analizuojant 

mirtingumo situaciją pagal lytį, galima pastebėti nusistovėjusią tendenciją -  jaunų vyrų miršta 

apie 3 kartus daugiau nei moterų (10 pav.). 
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10 pav. 14-29 m. amžiaus gyventojų mirtingumas 100 tūkst. gyv. Klaipėdos rajone 

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

Analizuojant 2010 - 2015 m. laikotarpį pastebėta, kad išlieka tendencija, jog jaunimas 

daugiau miršta gyvenantys miestuose, nei kaimuose. Per 2010 - 2015 metus miestuose 3 kartus 

daugiau mirė jaunų žmonių, palyginus su kaimuose gyvenančiais. 25-29 m. jaunimas daugiau 

miršta nei jaunesnio amžiaus žmonės (1 lent.). 

 
1 lent. Klaipėdos rajono savivaldybės 14-29 m. amžiaus gyventojų mirtys pagal gyvenamąją vietą ir 

amžiaus grupes 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

Pagal gyvenamąją vietą 

Miestas 10 6 11 8 7 9 51 

Kaimas 4 3 4 1 1 4 17 

Pagal amžiaus grupes 

15-19 4 2 2 1 1 2 12 

20-24 4 0 8 4 3 1 6 

25-29 6 7 5 4 3 9 34 

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

 

Analizuojant 2010 – 2015 m. laikotarpį, galima pastebėti tendenciją, jog  jauni žmonės daugiausia 

miršta nuo išorinių mirties priežasčių (2015 m. buvo užregistruota net 10 mirties atvejų) (2 lent.). 

2 lent. Klaipėdos rajono savivaldybės 14-29 m. amžiaus gyventojų mirtys pagal mirties priežastis 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso 

Infekcinės ir parazitinės ligos 0 0 0 1 0 1 2 

Piktybiniai navikai 3 0 2 0 1 0 6 

Nervų sistemos ligos 0 1 0 0 0 1 2 

Kraujotakos sistemos ligos 1 0 1 1 0 1 4 

Išorinės mirties priežastys 8 7 11 6 7 10 49 

Iš viso:  12 8 14 8 8 13 63 

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

 

Viena pagrindinių išorinių jaunimo mirties priežasčių buvo tyčiniai sužalojimai 
(savižudybės) (2014 m. 4 mirtys, 2015 m. – 5 mirtys) (11 pav.). 
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11 pav. 14-29 m. amžiaus gyventojų mirtys pagal išorines mirties priežastis Klaipėdos rajone 

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

4. Jaunimo gyvensenos ypatumai 

Moksliškai įrodyta, jog žmogaus gyvensena ir elgsena 50 proc. lemia žmogaus sveikatą
1
. 

Žmogaus gyvenimo būdas, jo įpročiai, gyvensenos veiksniai sveikatą gali pagerinti arba atvirkščiai 

– pabloginti. Toliau aptariami Klaipėdos rajono 14-17 m. jaunimo gyvensenos ir elgsenos ypatumai 

iš 5, 7, 9 klasių mokinių gyvensenos tyrimo 2016 metais.  

 

Tabako gaminių vartojimas. Beveik kas antras berniukas ir kas antra mergaitė yra bent kartą 

bandę rūkyti tabako gaminius per savo gyvenimą, tačiau mėginusių yra daugiau mergaičių, nei 

berniukų. Statistiškai reikšmingų skirtumų pagal lytį nenustatyta (p>0,05) (12 pav.).  

 

 
12 pav. 14-17 m. mokinių dalis bent kartą rūkiusių tabako gaminius pagal lytį 2016 m.,  proc. 

Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokinių gyvensenos tyrimas 2016 m. 

                                                           
1
 Valentienė, J., Nedzinskienė, L., Liuima,V., Mekšriūnaitė, S., Sauliūnė, S., Kaselienė, S. (2016). Sveikatos 

netolygumų stebėsena ir vertinimas: rekomendacijos.  Prieiga per Internetą: 

http://www.hi.lt/uploads/pdf/projektai/Modelis%20Norway%20Grants/Rekomendacijos.pdf.  
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16 - 17 m. jaunimas statistiškai reikšmingai daugiau teigė, jog yra bent kartą bandę rūkyti 

tabako gaminius per savo gyvenimą, per paskutinius 12 mėnesių ir per paskutines 30 dienų,  nei 

jaunesnio amžiaus asmenys, kurių amžius siekia 14 m. (p<0,05, p<0,0001) (13 pav.). Remiantis 

ankstesnių metų atliktų tyrimų rezultatais, nuo 2007 iki 2014 m. 15 m. rūkančių kasdien ir kartais 

jaunimo dalis mažėjo (2014 m. rūkė 30,1 proc.), kasdien ir kartais rūkė daugiau nei pusė 18-29 m. 

asmenų (2014 m. 52,7 proc.).  
 

 
                    *p<0,05 **p<0,0001 

13 pav. Jaunimo dalis bent kartą rūkiusių tabako gaminius pagal amžių 2016 m.,  proc. 

Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokinių gyvensenos tyrimas 2016 m. 

 

Elektroninių cigarečių rūkymas. 14-17 m. berniukų didesnė dalis statistiškai reikšmingai yra bent 

kartą bandę rūkyti elektronines cigaretes per paskutinius 12 mėn. ir 30 dienų,  nei to paties amžiaus 

mergaitės (p<0,05) (14 pav.). 

 

 
                *p<0,05 

14 pav. 14-17 m. mokinių dalis bent kartą rūkiusių elektronines cigaretes pagal lytį 2016 m.,  proc.  

Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokinių gyvensenos tyrimas 2016 m. 
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16- 17 m.  jaunimas statistiškai reikšmingai daugiau atsakė, jog per savo gyvenimą (p<0,0001) ir per 

paskutinius 12 mėnesių (p<0,05) yra bent kartą bandę rūkyti elektronines cigaretes, nei jaunesnio amžiaus 

mokiniai (14 m.) (15 pav.).  

 

 
               *p<0,05          **p<0,0001 

15 pav. Jaunimo dalis bent kartą rūkiusių elektronines cigaretes pagal amžių 2016 m.,  proc. 

Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokinių gyvensenos tyrimas 2016 m. 

 

Alkoholio vartojimas. Mergaitės statistiškai reikšmingai daugiau teigė, jog yra bent kartą per 

savo gyvenimą vartojusios alkoholį, nei berniukai (atitinkamai 79,4 ir 70 proc., p<0,05). Apie 

ketvirtadalis jaunimo nėra nė karto vartoję alkolinių gėrimų (16 pav.).  

 
                          *p<0,05 

16 pav. 14-17 m. mokinių dalis bent kartą vartojusių bet kokį alkoholį ir yra buvę apsvaigę pagal lytį 2016 

m.,  proc.  

Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokinių gyvensenos tyrimas 2016 m. 
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16 ir 17 m. jaunimas daugiau statistiškai reikšmingai yra bent kartą vartoję alkoholinius gėrimus ir 

buvę nuo jo apsvaigę, nei jaunesnio amžiaus asmenys, kurių amžius siekia 14 m.  ( p<0,05 ir p<0,0001) (3 

lent.). Remiantis ankstesnių metų tyrimų rezultatais, nuo 2007 iki 2014 m. penkiolikmečių, vartojančių tiek 

stipriuosius, tiek silpnuosius gėrimus sumažėjo. Nuo 2007 iki 2014 m. 18-29 m. vartojančių stipriuosius 

gėrimus padidėjo, o silpnuosius atvirkščiai – sumažėjo.  

 

3 lent. Jaunimo dalis bent kartą vartojusių bet kokį alkoholį ir yra buvę apsvaigę pagal amžių 2016 m.,  

proc.  

  14 m. 15 m. 16 - 17 m. 

Bent kartą vartoję bet kokį 

alkoholį  

Per savo gyvenimą 48,5** 85,3** 85,8** 
Per paskutinius 12 mėn. 25,5** 56,1** 64,8** 
Per paskutines 30 d.  11,3* 29,8* 31,7* 

Bent kartą apsvaigę nuo 

alkoholio  

Per savo gyvenimą 13,8** 47,4** 60,5** 
Per paskutinius 12 mėn. 10,3* 28* 42* 
Per paskutines 30 d.  5,2 14,7 13,4 

   *p<0,05 **p<0,0001 

Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokinių gyvensenos tyrimas 2016 m. 

Narkotinių medžiagų vartojimas. Berniukų žymiai didesnė dalis statistiškai reikšmingai yra 

bent kartą vartoję marihuaną ar hašišą per savo gyvenimą ir per paskutinius 12 mėnesių, nei 14-17 

m. mergaitės (p<0,05). Iš 448 tirtų jauno amžiaus asmenų – 89,3 proc. jų nėra per gyvenimą vartoję 

marihuanos ar hašišo, 98 proc. kitų narkotikų (17 pav.).  

 
                              *p<0,05 

17 pav. 14-17 m. mokinių dalis bent kartą vartojusių narkotines medžiagas pagal lytį 2016 m.,  proc.  

Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokinių gyvensenos tyrimas 2016 m. 

16-17 m. jaunimas daugiausia teigė, jog yra bent kartą vartoję marihuaną ar hašišą per savo 

gyvenimą ir per paskutinius 12 mėn., palyginus su jaunesnio amžiaus mokiniais (14 m.) (p<0,05) (4 

lent.).  
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4 lent. Jaunimo dalis bent kartą vartojusių narkotines medžiagas pagal amžių 2016 m.,  proc.  

  14 m. 15 m. 16 – 17 m. 

Bent kartą vartoję marihuaną ar 

hašišą 

Per savo gyvenimą 2,9* 12* 17,2* 
Per paskutinius  12 mėn. 1* 7,5* 10,1* 
Per paskutines 30 d.  2,1 3,7 3,4 

Bent kartą vartoję kitus 

narkotikus 

Per savo gyvenimą 1,4 2,9 1,5 
Per paskutinius 12 mėn. 2,1 1,9 2,5 
Per paskutines 30 d.  0 1,2 2,5 

    *p<0,05 

Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokinių gyvensenos tyrimas 2016 m. 

Fizinis aktyvumas. Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas: vaikai ir jaunimas iki 17 

m. turėtų būti fiziškai aktyvūs bent 60 min. per dieną, 18 ir vyresnio amžiaus  asmenims rekomenduojama 

užsiimti vidutinio intensyvumo fizine veikla bent 30 min. 5 dienas per savaitę.
2
  

Mergaitės statistiškai reikšmingai daugiau mankštinasi apie 1 val. per savaitę, berniukai apie 4 ir 

daugiau val. per sav. (19,4 ir 47,6 proc., p<0,05; p<0,001). Tik 6,7 proc. 14-17 m. jaunimo laisvalaikiu 

nesportuoja nė vienos valandos per savaitę (18 pav.).  

 
                       *p<0,05       **p<0,001 

18 pav. Pasiskirstymas pagal tai, kiek valandų per savaitę ne pamokų metu jaunimas mankštinasi ir 

sportuoja taip, kad suprakaituotų, padažnėtų kvėpavimas pagal lytį 2016 m.,  proc.  

Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokinių gyvensenos tyrimas 2016 m. 

Kas trečias jaunas žmogus (11-17 m.) daugiausia sportuoja laisvalaikiu apie 4 ir daugiau  val. per sav. 

Statistiškai reikšmingų skirtumų pagal amžių nenustatyta (p>0,05) (19 pav.). Palyginus 2014 m. duomenis su 

2007 m., jaunimo fizinis aktyvumas yra padidėjęs – 78,1 proc. apklausoje dalyvavusių 15 m. gyventojų 

atsakė, kad sportuoja mažiausiai du kartus per savaitę, 62,7 proc. 18-29 m. amžiaus gyventojų. 

                                                           
2
Physical activity and young people, Physical Activity and Adults. WHO. Prieiga per Internetą: 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_young_people/en/, 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_adults/en/ 
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19 pav.  Pasiskirstymas pagal tai, kiek valandų per savaitę ne pamokų metu jaunimas mankštinasi ir 

sportuoja taip, kad suprakaituotų, padažnėtų kvėpavimas pagal amžių 2016 m.,  proc.  

Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokinių gyvensenos tyrimas 2016 m. 

Laisvalaikio leidimas. Daugiausia jaunimo – kas ketvirtas berniukas ir kas ketvirta mergaitė 

apie 4 ir daugiau valandų per darbo dieną žiūri TV, naudojasi kompiuteriais, telefonais. Statistiškai 

reikšmingų skirtumų pagal lytį nenustatyta (p>0,05) (20 pav.). Tiek berniukai, tiek mergaitės 

savaitgaliais daugiausia skiria laiko - 4 ir daugiau valandų TV žiūrėjimui ir kitoms technologijoms 

(32 ir 35,6 proc., p>0,05).  

 

 

                            (χ2=3,09, df=5, p=0,687) 

20 pav. Pasiskirstymas pagal tai, kiek vidutiniškai darbo dienomis jaunimas žiūri TV, naudojasi 

kompiuteriu (ir kitomis technologinėmis priemonėmis)pagal lytį 2016 m.,  proc.  

Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokinių gyvensenos tyrimas 2016 m. 

14 m. amžiaus asmenys darbo dienomis daugiausia žiūri TV, naudojasi kompiuteriu ir kt. apie 

2 val. per dieną (31,9 proc.), 15 m. asmenys – apie 3 val. per dieną (27,4 proc.), 16 ir 17 m. apie 4 ir 
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daugiau valandų per dieną (30,1 proc.). Statistiškai reikšmingų skirtumų pagal amžių nenustatyta 

(p>0,05) (21 pav.). 

 

 
                        (χ2=9,76, df=10, p=0,461) 

21 pav. Pasiskirstymas pagal tai, kiek vidutiniškai darbo dienomis jaunimas žiūri TV, naudojasi 

kompiuteriu (ir kitomis technologinėmis priemonėmis) pagal amžių 2016 m.,  proc.  

Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokinių gyvensenos tyrimas 2016 m. 

Mitybos įpročiai. Tiek berniukai, tiek mergaitės daugiausia vaisius ir daržoves valgo 2-4 d. 

per sav. Apie 2 kartus  mergaičių statistiškai reikšmingai daugiau valgo vaisius kasdien, kelis kartus 

per dieną, nei berniukai (19,8 ir 8,7 proc., p<0,05). Pagal lytį daržovių valgymo ypatumai 

statistiškai reikšmingai nesiskyrė (p>0,05). Vaisių niekada nevalgo tik 0,2 proc. 14-17 m. jaunimo, 

daržovių – 0,7 proc. (5 lent.).  

5 lent. Pasiskirstymas pagal tai, kaip dažnai jaunimas valgo vaisius ir daržoves pagal lytį 2016 

m., proc. 

 Vaisių valgymas Daržovių valgymas 

 Berniukai Mergaitės Berniukai Mergaitės 
Niekada 0,4 0 1,2 0 
Rečiau nei 1 k. per sav. 4,5 4,6 4,1 6,2 
1 k. per sav. 12,4 9,6 9,1 8,8 
2-4 d. per sav. 42,6 33,5 31,5 29 
5-6 d. per sav. 16,9 19,8 30,3 23,8 
Kasdien, 1 k. per d. 14,5 12,7 14,9 14,5 
Kasdien, kelis k. per d. 8,7* 19,8* 8,7 17,6 

 (χ2=14,43, df=6, p=0,025) *p<0,05 (χ2=11,89, df=6, p=0,065) 

Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokinių gyvensenos tyrimas 2016 m. 

Kas antras 14 m. ir kas trečias asmuo, kurio amžius siekia nuo 15 iki 17 m., daugiausia 

vaisius valgo 2-4 dienas per savaitę. Dvigubai daugiau keturiolimečių statistiškai reikšmingai 

daržoves valgo kasdien, 1 kartą per dieną, palyginus su 16 ir 17 m. amžiaus asmenys (19 ir 9,4 

proc., p<0,05). (6 lent.). Remiantis ankstesnių metų tyrimų rezultatais, kas trečias penkiolikametis 

vartojo daržoves 3-5 dienas per savaitę, kas penktas jas valgė kasdien. Vaisių vartojimas kasdien 



 

 

 15 

 

2014 m. palyginti su 2008 m., sumažėjo – nuo 22,4 iki 11,3 proc. Kas antras 18-29 m. gyventojas 

vartojo daržoves 3-5 dienas per sav., kas ketvirtas – kasdien (2014 m.). 

6 lent. Pasiskirstymas pagal tai, kaip dažnai jaunimas valgo vaisius ir daržoves pagal amžių 2016 

m., proc. 

 Vaisių valgymas Daržovių valgymas 

14 m. 15 m. 16 - 17 m. 14 m. 15 m. 16 - 17 m. 
Niekada 0 0,6 0 0,7 0 1,6 
Rečiau nei 1 k. per sav. 3,6 2,9 7,7 5,8* 1,2* 9,4* 
1 k. per sav. 12,4 8,7 13,1 9,5 11,2 5,5 
2-4 d. per sav. 40,9 37 37,7 27,7 29,4 35,2 
5-6 d. per sav. 15,3 19,1 20 24,1 27,6 30,5 
Kasdien, 1 k. per d. 13,1 15 12,3 19* 15,3 9,4* 
Kasdien, kelis k. per d. 14,6 16,8 9,2 13,1 15,3 8,6 

 (χ2=12,05, df=12, p=0,442) (χ2=24,40, df=12, p=0,018) *p<0,05 

Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokinių gyvensenos tyrimas 2016 m. 

Eismo saugumas. Apie penktadalis jaunimo tamsiu paros metu nešioja atšvaitus (19,9 proc.), 

daugiausia teigė, jog atšvaitų nenešioja – 48,8 proc. berniukų ir 45,7 proc. mergaičių. Statistiškai 

reikšmingų skirtumų pagal lytį nenustatyta (p>0,05). (22 pav.).  

 
                                 (χ2=0,6, df=2, p=0,741) 

22 pav. Pasiskirstymas pagal tai, ar jaunimas nešioja atšvaitus tamsiu paros metu pagal lytį 2016 m.,  

proc.  

Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokinių gyvensenos tyrimas 2016 m. 

 

14 m. jaunimas statistiškai reikšmingai daugiau teigė, jog nešioja atšvaitus tamsiu paros metu, 

nei vyresni mokiniai (p<0,0001; p<0,05) (23 pav.).  
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                             (χ2=39,43, df=4, p<0,001)   *p<0,05    **p<0,0001 

23 pav. Pasiskirstymas pagal tai, ar jaunimas nešioja atšvaitus tamsiu paros metu pagal amžių 2016 m.,  

proc.  

Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokinių gyvensenos tyrimas 2016 m. 

Daugiausia 14-17 m. jaunimo teigė, jog užsisega saugos diržą važiuojant automobiliu (83,6 

proc.), atsakiusių taip berniukų ir mergaičių beveik vienodas procentinis pasiskirstymas. Statistiškai 

reikšmingų skirtumų pagal lytį nenustatyta (p>0,05) (24 pav.).  

 
                                 (χ2=1,33, df=2, p=0,514) 

24 pav. Pasiskirstymas pagal tai, ar jaunimas užsisega saugos diržą, važiuojant automobiliu pagal lytį 

2016 m.,  proc.  

Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokinių gyvensenos tyrimas 2016 m. 

Keturiolikmečiai daugiausia nurodė, jog visada užsisega saugos diržą važiuojant automobiliu. 

Statistiškai reikšmingų skirtumų pagal amžių nenustatyta (p>0,05) (25 pav.). 
 



 

 

 17 

 

 
                                       (χ2=4,1, df=4, p=0,393) 

25 pav. Pasiskirstymas pagal tai, ar jaunimas užsisega saugos diržą, važiuojant automobiliu pagal amžių 

2016 m.,  proc. 

Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokinių gyvensenos tyrimas 2016 m. 
 

Sveikata. Kas antras 14-17 m. jaunas žmogus patyrė patyčias mokykloje per paskutinius 2 

mėnesius, tiek berniukai, tiek mergaitės daugiausia - kartą arba 2 kartus per paskutinius 2 mėnesius 

patyrė patyčias. Statistiškai reikšmingų skirtumų pagal lytį nenustatyta (p>0,05) (26 pav.).  

 

 

                                           (χ2=5,45, df=4, p=0,244) 

26 pav. Pasiskirstymas pagal tai, kaip dažnai jaunimas patyrė patyčias mokykloje per paskutinius 2 mėn. 

pagal lytį 2016 m.,  proc.  

Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokinių gyvensenos tyrimas 2016 m. 

Daugiausia patyčias kartą arba 2 kartus per paskutinius 2 mėnesius patyrė jaunesni mokiniai, 

atitinkamai 14 ir 15 m. (20,7 ir 21,8 proc.). Statistiškai reikšmingų skirtumų pagal amžių 

nenustatyta (p>0,05) (7 lent.). 2014 m. kas trečias penkiolikmetis bent kartą buvo patyręs patyčias. 

7 lent. Pasiskirstymas pagal tai, kaip dažnai jaunimas patyrė patyčias mokykloje per paskutinius 2 mėn. 

pagal amžių 2016 m.,  proc.  

 14 m. 15 m. 16 – 17 m.  

Nesityčiojo 60 60,9 65,1 
Kartą arba 2 kartus 20,7 21,8 18,6 
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2 ar 3 kartus per mėn. 5,7 9,8 6,2 

Maždaug kartą per sav. 3,6 2,9 4,7 

Keletą kartų per sav.  10 4,6 5,4 

(χ2=7,25, df=8, p=0,509) 

Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokinių gyvensenos tyrimas 2016 m. 

 

Berniukų didesnė dalis statistiškai reikšmingai jaučiasi labiau laimingi, nei mergaitės (34,4 ir 

21,8 proc., p<0,05), beveik dvigubai daugiau mergaičių jaučiasi nelaimingos, palyginus su 

berniukais (p<0,0001) (27 pav.).  

 
                                    (χ2=21,26, df=3, p<0,001)          *p<0,05            **p<0,0001 

27 pav. Pasiskirstymas pagal tai, kaip jaučiasi jaunimas dabar galvodamas apie savo gyvenimą pagal lytį 

2016 m.,  proc.  

Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokinių gyvensenos tyrimas 2016 m. 

Daugiau nei pusė 14, 15, 16 ir 17 m. amžiaus jaunimo nurodė, jog jie jaučiasi pakankamai 

laimingi. Statistiškai reikšmingų skirtumų pagal amžių nenustatyta (p>0,05) (28 pav.).  
 

 
                                   (χ2=3,85, df=6, p=0,697) 

28  pav. Pasiskirstymas pagal tai, kaip jaučiasi jaunimas dabar galvodamas apie savo gyvenimą pagal 

amžių 2016 m.,  proc.  

Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokinių gyvensenos tyrimas 2016 m. 
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 Apibendrinimas   

1. 2016 m. pradžioje jaunimas (14-29 m.) sudarė penktadalį visų Klaipėdos rajono gyventojų 

Per vienerius metus jaunimo sumažėjo 58 gyventojais. Klaipėdos rajone jaunimas daugiau 

gyvena kaimuose, nei miestuose. 
2. 2011 m. būstų surašymo duomenimis, daugiausia 20-29 m. jaunimo turėjo vidurinį 

išsilavinimą.  
3. Darbo biržos duomenimis, 2015 m. Klaipėdos rajono 16-29 m. jaunimo vidutinis metinis 

nedarbo lygis siekė – 4,3 proc. 
4. 14-29 m. asmenys apie 2 kartus daugiau emigruoja į kitas šalis, nei imigruoja. 
5. 2015 m. palyginus su 2014 m., jaunų žmonių sergamumas padidėjo nuo 679,4 iki 682,3 

naujai susirgusių asmenų 1000 gyv., ligotumas padidėjo 6,4 atvejais 1000 gyv. 
6. Klaipėdos rajone naujai susirgusiems asmenims daugiausia buvo nustatyta kvėpavimo 

sistemos ligos, antroje vietoje sergamumo struktūroje – sužalojimai, apsinuodijimai ir kiti 

išoriniai padariniai, trečioje vietoje - sergamumas virškinimo sistemos ligos. 
7. 2015 m. palyginus su 2014 m., 14-29 m. jaunimo mirtingumas išaugo beveik 2 kartus nuo 

73,3 iki 119,7 mirties atvejų 100 tūkst. gyv. 
8. Jaunų vyrų miršta apie 3 kartus daugiau nei moterų. 
9. Jaunimas daugiau miršta gyvenantys miestuose, nei kaimuose. 
10. Jauni žmonės daugiausia miršta nuo išorinių mirties priežasčių (daugiausia savižudybės). 
11. Beveik kas antras berniukas ir kas antra mergaitė yra bent kartą bandę rūkyti tabako 

gaminius per savo gyvenimą. 

12. Mergaitės statistiškai reikšmingai daugiau teigė, jog yra bent kartą per savo gyvenimą 

vartojusios alkoholį, nei berniukai. 

13. Berniukų žymiai didesnė dalis statistiškai reikšmingai yra bent kartą vartoję marihuaną ar 

hašišą per savo gyvenimą ir per paskutinius 12 mėnesių, nei 14-17 m. mergaitės. 

14. Kas antras 14-17 m. jaunas žmogus patyrė patyčias mokykloje per paskutinius 2 mėnesius, 

tiek berniukai, tiek mergaitės daugiausia - kartą arba 2 kartus per paskutinius 2 mėnesius 

patyrė patyčias. 

15. 16 - 17 m. jaunimas statistiškai reikšmingai daugiau teigė, jog yra bent kartą bandę rūkyti 

tabako gaminius, vartoję marihuaną ar hašišą,  alkoholinius gėrimus ir buvę nuo jo apsvaigę, 

nei jaunesnio amžiaus asmenys, kurių amžius siekia 14 m.   

16. Vyresnio amžiaus jaunimas daugiau darbo dienomis praleidžia prie TV, naudojasi 

kompiuteriais ir kitomis technologijomis. 

17. Kas antras 14 m. ir kas trečias asmuo, kurio amžius siekia nuo 15 iki 17 m. daugiausia 

vaisius valgo 2-4 dienas per savaitę. 

18. 14 m. jaunimas daugiau teigė, jog nešioja atšvaitus tamsiu paros metu, užsisega saugos diržą 

važiuojant automobiliu, nei vyresni mokiniai. 

19. Daugiausia patyčias kartą arba 2 kartus per paskutinius 2 mėnesius patyrė jaunesni mokiniai, 

atitinkamai 14 ir 15 m. 
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Rekomendacijos jaunimo psichinės sveikatos pagerinimui, siekiant 

sumažinti rizikingą ir žalingą gyvenimo būdą, elgseną 

Vienas iš pagrindinių sveikatos apibrėžimo elementų, kuriuos nurodo PSO yra psichinė 

sveikata.  Tai vienas iš pagrindinių dalykų, kuris atspindi žmogaus gerovę ir efektyvų visuomenės 

funkcionavimą. Prastesnė psichinė sveikata mus gali nuvesti į įvairius kraštutinumus ir rizikingą 

elgseną arba atvirkščiai – rizikingas ir žalingas gyvenimo būdas gali būti prastesnės sveikatos 

pasekmė. Jaunimas – mūsų visuomenės dalis kuri intensyviai ieško savo vietos gyvenime, daugiau 

linkusi rizikuoti, o tai kartais gali nuvesti į žalingą gyvenimo būdą. Šios rekomendacijos skirtos 

jaunimo psichinės sveikatos gerinimui, siekiant sumažinti sveikatai kenksmingą elgseną:  

1) vykdyti ilgalaikes psichikos sveikatos stiprinimo programas, skirtas tiek plačiajai 

visuomenei tiek specifinėms rizikos grupėms; 

2) vykdyti bendrus su mokyklomis prevencinės veiklos tyrimus, galinčius padėti tikslingai 

planuoti veiklą; 

3) aktyvinti mokinių dalyvavimą, suteikiant galimybę būti ne tik klausytojais, bet ir aktyviais 

dalyviais ar organizatoriais; 

4) pasirinkti įvairesnes veiklos formas ir plėtoti prevencijos temų integraciją į atskirų 

mokomųjų dalykų turinį; 

5)  šviesti su jaunimu dirbančius specialistus psichinės sveikatos temomis. Mokymas gali 

padėti specialistams atpažinti ir tinkamai reaguoti į potencialiai kenksmingą jaunuolių 

elgseną; 

6) didinti psichinės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą stiprinant tarpinstitucinį 

bendradarbiavimą (pastovūs tarpinstituciniai susitikimai, darbo grupių kūrimas ir pan.) 

7) organizuoti psichikos sveikatos pamokas. Paaugliams reikia žinoti ne tik kaip funkcionuoja 

jų kūnas, bet ir kaip veikia jų psichika. Į mokymo programą įtrauktose pamokose daugiausia 

dėmesio turėtų būti skiriama tokiems psichikos sveikatos klausimams, kaip gebėjimo atgauti 

jėgas stiprinimas, pagarba kitiems, socialinių įgūdžių ugdymas, sudėtingų  situacijų  

valdymas,  sugebėjimo  kreiptis  pagalbos  kaip  asmens  stiprumo  propagavimas,  šeimos  

narių dalyvavimo skatinimas, gebėjimo reikšti emocijas ir asmeninių privalumų ugdymas. 

8) vykdant  įvairias  sveikatos  stiprinimo  ar  rizikingo  elgesio  prevencijos  veiklas, teikti 

informaciją, kuri dalyviams būtų suprantama (ji turi atitikti to amžiaus asmenų pažintinius 

gebėjimus), prasminga (asmuo turi suprasti, kuo toks elgesys jam bus naudingas / žalingas, 

kokios galimos tokio elgesio pasekmės) ir leidžianti patikėti, kad jie gali tai padaryti (t. y. 

kad jam prieinami ištekliai tai įgyvendinti).  

9) vykdyti grupinius socialinių įgūdžių užsiėmimus jaunimui. Socialiniai įgūdžiai – tai svarbūs 

apsauginiai veiksniai mažinantys tikimybę tokių problemų, kaip ankstyvi lytiniai santykiai, 

ŽIV, paauglių nėštumas, alkoholio, narkotikų vartojimas. 

10) tėvų mokymas. Tėvai turi išmokti stiprinti savo vaikų teigiamus elgesio modelius ir 

modelius, tinkančius tarpasmeninei sąveikai. Tam gali padėti tėvystės įgūdžių mokymas, 

individualus konsultavimas tėvų, auginančių elgesio, emocinių sunkumų turinčius vaikus.  
 

 


