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PRATARMĖ 

 

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vykdoma bendrojo lavinimo 

mokyklų mokinių visuomenės sveikatos stebėsenos veikla yra labai svarbi prižiūrint moksleivių, 

lankančių bendrojo lavinimo mokyklas, sveikatą. Ši mokinių sergamumo analizė padės atskleisti ir 

įvertinti jų sveikatos būklę pagal sezoniškumą, o mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistams – kryptingai planuoti ir įgyvendinti sveikatos priežiūrą, taip padedant mokiniams 

saugoti ir stiprinti sveikatą. Įstaigų administracijos darbuotojams informacija apie mokinių 

sergamumą parodys, kokios sveikatos problemos vyrauja jų įstaigoje, o tai gali tapti svariu motyvu 

aktyviau spręsti esamas ir pagal poreikį inicijuoti naujų sveikatos stiprinimo priemonių 

įgyvendinimą jų ugdymo įstaigoje. 

Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių sergamumo duomenys 

bus kas ketvirtį analizuojami, vertinami, lyginami, bus stebima jų kitimo tendencija, o gauti 

rezultatai pateikiami Mažeikių rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos, asmens ir 

visuomenės sveikatos skyriaus vyr. specialistei, bendruomenei bei kitoms suinteresuotoms 

institucijoms, skelbiami Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro tinklapyje. Šie 

duomenys nuo 2014 m. sausio mėn. bus saugomi Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2014 M. II KETVIRČIO MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO 

MOKYKLŲ MOKSLEIVIŲ SERGAMUMO ANALIZĖS REZULTATAI 

Pagal mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pateiktus duomenis, 2013/2014 

mokslo metus Mažeikių rajono bendrojo lavinimo mokyklose pradėjo 7523 mokiniai (1 lentelė). 

Savivaldybėje veikia 28 bendrojo lavinimo mokyklos, iš jų 14 – Mažeikių mieste, po viena – Sedoje 

ir Viekšniuose ir 12 kaimo vietovėse: po vieną - Židikų kaime, Tirkšlių kaime, Balėnuose, 

Daubiškių kaime, Krakiuose, Laižuvoje, Pikelių kaime, Renave, Ruzgų kaime, Ukrinuose, 

Užlieknės kaime, Žemalės kaime. 

 

1 lentelė. 2013/2014 m. m. Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių 
skaičius, pagal mokyklas  

Nr. Mokyklos pavadinimas 
Mokinių 
skaičius 

1. Gabijos gimnazija  704 

2. Viekšnių gimnazija 481 

3. „Ventos“ progimnazija 729 

4. Sodų vidurinė mokykla 556 

5. Senamiesčio pagrindinė mokykla  609 

6. Pavasario pagrindinė mokykla 523 

7. Kalnėnų pagrindinė mokykla 772 

8. Daubiškių pagrindinė mokykla 51 

9. Tirkšlių Juozo Vitkaus – Kazimieraičio pagrindinė mokykla 260 

10. Užlieknės pagrindinė mokykla 67 

11. Balėnų pagrindinė mokykla 70 

12. Žemalės pagrindinė mokykla 62 

13.  „Kregždutė“ pradinė mokykla 55 

14. „Vyturio“ pradinė mokykla 283 

15. Kazimiero Jagmino pradinė mokykla 242 

16.  „Žiburėlio“ pradinė mokykla 188 

17. Merkelio Račkausko gimnazija 735 

18. Sedos Vytauto Mačernio gimnazija 263 

19.  „Jaunystės“ vidurinė mokykla  67 

20. Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinė mokykla 162 

21. Krakių pagrindinė mokykla 65 

22. Laižuvos Antano Vienažindžio pagrindinė mokykla 56 

23. Pikelių pagrindinė mokykla 78 

24. Renavo pagrindinė mokykla 42 

25. Ruzgų pagrindinė mokykla 72 

26. Ukrinų pagrindinė mokykla 63 

27. „Jievaro“ pagrindinė mokykla 96 

28. Mažeikių politechnikos mokykla 172 

Viso 7523 



Per II ketvirtį Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistų duomenimis, užregistruoti 1622 susirgimo atvejai, t. y. 7964 dėl 

ligos praleistos dienos (2 lentelė).  

 

2 lentelė. Mažeikių rajono savivaldybės II ketv. praleistų dienų ir susirgimo atvejų skaičius, 

pagal mokyklas  

 

 

Nr. 

 

 

Mokyklos pavadinimas 

Praleistų 
dienų 

skaičius 

Praleistų 
dienų 

skaičius, 
tenkantis 

1 mokiniui 

Susirgimo 

atvejų 

skaičius 

Susirgimo 
atvejų 

skaičius, 
tenkantis 

1 mokiniui 
1. Sodų vidurinė mok. 663 1,2 134 0,2 

2. Balėnų pagrindinė mok. 108 1,5 19 0,3 

3. Užlieknės pagrindinė mok. 55 0,8 10 0,1 

4. Mažeikių politechnikos mok. 85 0,5 16 0,1 

5. "Vyturio" pradinė mok. 300 1 64 0,2 

6. Pavasario pagrindinė mok. 504 1 115 0,2 

7. Senamiesčio pagrindinė mok. 903 1,5 175 0,3 

8. Pikelių pagrindinė mok. 36 0,5 10 0,1 

9. Židikų M. Pečkauskaitės  vidurinė 

mok. 

55 1 16 0,1 

10. "Jievaro" pagrindinė mok. 175 1,2 26 0,3 

11. Laižuvos A. Vienažindžio 

pagrindinė mok. 

49 1 7 0,1 

12. Merkelio Račkausko gimnazija 603 1 114 0,2 

13. "Žiburėlio" pradinė mok. 170 1 42 0,2 

14. Gabijos gimnazija 483 0,7 133 0,2 

15. "Ventos" progimnazija 759 1 157 0,2 

16. "Jaunystės" vidurinė mok. 161 2,4 37 0,5 

17. Krakių pagrindinė mok. 208 3,2 43 0,6 

18. Kazimiero Jagmino pradinė mok. 522 2 63 0,3 

19. Kalnėnų pagrindinė mok. 994 1,3 209 0,3 

20. Ukrinų pagrindinė mok. 30 0,5 9 0,1 

21. Viekšnių gimnazija 420 1 88 0,2 

22. Tirkšlių Juozo-Kazimieraičio 

pagrindinė mok. 

229 1 44 0,2 

23. Sedos Vytauto Mačernio gimnazija 287 1 61 0,2 

24. Daubiškių pagrindinė mok. 24 0,5 3 0,1 

25. Renavo pagrindinė mok. 64 1,5 8 0,2 

26. Ruzgų pagrindinė mok. 34 0,5 10 0,1 

27. Žemalės pagrindinė mok. 11 0,2 3 0,05 

28. "Kregždutė" darželis-mokykla 32 0,6 6 0,1 

Viso 7964 1 1622 0,2 



 Vidutiniškai vienam moksleiviui teko 0,2 susirgimo atvejų, t. y. 1 dėl ligos praleista diena (2 
lentelė). 

 

1 pav. 2014 m. I ir II ketv. Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų  
mokinių susirgimo atvejų  ir praleistų dienų skaičius 

Sergamumo atvejų ir dienų skaičius sumažėjo per pusę (I ketv. buvo 2965 atvejų ir 15105 
praleistos dienos) (1 pav.). 

 

2 pav. 2014 m. II ketv. Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų  

mokinių susirgimo atvejų skaičius, tenkantis 1 mokiniui, pagal mokyklas 



Didžiausias susirgimų atvejų skaičius, tenkantis vienam mokiniui, užregistruotas Krakių 

pagrindinėje mokykloje – 0,6 atvejų ir „Jaunystės“ vidurinėje mokykloje – 0,5 atvejų. Po 0,3 

susirgimo atvejus, tenkančius vienam mokiniui, buvo užregistruota Kalnėnų pagrindinėje, 

Kazimiero Jagmino pradinėje, „Jievaro“, Senamiesčio ir Balėnų pagrindinėse mokyklose, o visose 

likusiose mokyklose susirgimo atvejų skaičius, tenkantis vienam vaikui buvo nuo 0,05 iki 0,2 atvejų 

(2 pav.). 

Vertinant sergamumą pagal praleistų dienų skaičių, daugiausiai praleistų dienų skaičius, 

tenkantis vienam mokiniui, užregistruotas Krakių pagrindinėje mokykloje, jis sudarė 3,2 dienas, 

antroje vietoje „Jaunystės“ vidurinė mokykla – 2,4 dienas. Visose likusiose mokyklose praleistų 

dienų skaičius svyravo nuo 0,2 iki 2 dienų, tenkančių 1 vaikui (3 pav.) 

 

3 pav. 2014 m. II ketv. Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų 
mokinių praleistų dienų skaičius, tenkantis 1 mokiniui, pagal mokyklas  

 
II ketvirtyje, kaip ir I ketv., Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose 

daugiausia užregistruota susirgimų kvėpavimo sistemos ligomis – 1145 susirgimo atvejų (70,6 proc. 



nuo visų užregistruotų ligų). Virškinimo sistemos susirgimai sudarė 118 atvejų (7,3 proc. visų 

užregistruotų susirgimų), traumos – 87 atvejus (5,4 proc.), ausų ligos – 51 atvejis (3 proc.), odos 

ligos – 40 atvejų (2,5 proc.), užkrečiamos ir nervų sistemos ligos – 31  ir 32 atvejus (po 2 proc.), 

urogenitalinės sistemos ligos – 17 atvejų (1 proc.), akių ligos ir gripas – po 11 atvejų (po 0,7 proc.). 

79 susirgimo atvejus sudarė kitos ligos (5 proc.) (4 pav.). 

 

4 pav. 2014 m. II ketv. Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų 
mokinių sergamumas pagal ligas, atvejų skaičius 

 
Vertinant sergamumą pagal praleistų dienų skaičių, daugiausiai buvo praleista dienų dėl 

kvėpavimo sistemos susirgimų - 5817, tai sudarė 73 proc. nuo visų paleistų dienų. Antroje vietoje 

virškinimo sistemos ligos – 496 dienas (6 proc.). Dėl  traumų buvo praleista 365 dienas (4,6 proc.).  

 
 

5 pav. 2014 m. II ketv. Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų 
mokinių sergamumas pagal ligas, praleistų dienų skaičius 

 
Taip pat nemažai buvo praleista dienų dėl kitų ligų – 340 (4,3 proc.), dėl ausų ligų – 235 

dienas (3 proc.) ir dėl nervų sistemos ligų -  210 (2,6 proc.). Dėl odos ligų buvo praleista 191 diena 

(2,4 proc.), dėl užkrečiamų ligų – 147 dienos (1,8 proc.), 72 dienos praleistos dėl gripo (1 proc.), 63 

dienos - dėl urogenitalinių ligų (0,8 proc.) ir 28 dienos – dėl akių ligų (0,4 proc.) (5 pav.).  



 

APIBENDRINIMAS 

 

Apibendrinant atliktą 2014 m. II ketvirčio Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo 

mokyklų moksleivių sergamumo analizę, nustatyta, kad: 

 per II ketv. užregistruoti  1622 susirgimo atvejai, t. y. 7964 dėl ligos pralestos dienos, 

vidutiniškai per vieną mėnesį užregistruoti 540 susirgimo atvejai, t. y. 2654 dėl ligos 

praleistos dienos, vienam vaikui vidutiniškai teko 0,2 susirgimo atvejo, t. y. 1 dėl ligos 

praleista diena; 

 sergamumo atvejų ir dienų skaičius, lyginant su I ketv., sumažėjo per pusę (I ketv. buvo 

2965 atvejų ir 15105 praleistos dienos); 

 didžiausias susirgimo atvejų skaičius, tenkantis vienam mokiniui, užregistruotas Krakių 

pagrindinėje ir „Jaunystės“ vidurinėje mokyklose; 

 dažniausiai mokiniai sirgo kvėpavimo sistemos ligomis;  

 antroje vietoje buvo susirgimai virškinimo sistemos ligomis;  

 užregistruoti 87 traumos atvejai, t.y. 31 atvejų mažiau nei I ketv.; 

 užregistruota 11 gripo atvejų; 

 per pusę, palyginus su I ketv., sumažėjo susirgimų kvėpavimo sistemos ir kitomis ligomis, 

2,5 karto sumažėjo susirgimų urogenitalinėmis ligomis ir 3 kartus – užkrečiamomis ligomis. 

 


