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ĮVADAS 
 

Visuomenės sveikatos stebėsena Mažeikių r. savivaldybėje vykdoma remiantis Bendraisiais 

savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės 

sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“. Pateikiami rodikliai atspindi kaip įgyvendinami Lietuvos 

sveikatos 2014–2025 m. strategijos (LSS) tikslai ir jų uždaviniai. 

Visuomenės sveikatos stebėsenos savivaldybėje tikslas – nuolat rinkti, analizuoti ir interpretuoti 

visuomenės sveikatą apibūdinančius rodiklius bei tinkamai informuoti savivaldybės politikus, siekiant 

efektyvaus valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) bei savarankiškų visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijų įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje.  

Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos tikslas – pateikti pagrindinius 

savivaldybės gyventojų sveikatą atspindinčius rodiklius, jų dinamiką ir jų pagrindu pateikti 

rekomendacijas bei prioritetines kryptis savivaldybės plėtros plano siekiniams, strateginio veiklos plano 

priemonėms. 

Ataskaita parengta naudojantis viešai prieinamais sveikatos statistikos duomenų šaltiniais: 

 Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalu; 

 Visuomenes sveikatos stebėsenos informacine sistema sveikstat.hi.lt. 

Pažymėtina, kad viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo 

vartotojams (proc.) rodiklių duomenis teikia Mažeikių r. savivaldybės įstaiga – vandentvarkos bendrovė 

UAB „Mažeikių vandenys“ – ataskaitoje šie rodikliai nelyginami su kitų savivaldybių duomenimis. 
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DEMOGRAFINĖ SITUACIJA 
 

2020 m. Mažeikių r. savivaldybėje vidutinis metinis gyventojų skaičius buvo 50 923 gyventojai,        

t. y. 354 gyventojais (0,7 proc.) mažiau nei 2019 m. Vyrų ir moterų dalis žymiai nesiskyrė (atitinkamai 47 

ir 53 proc.), darbingo amžiaus (18˗64 m.) gyventojų skaičius sudarė 62 proc., 65 m. amžiaus ir vyresnių 

gyventojų dalis siekė 18,5 proc. (1 pav.). 

 
 

 

1 pav. 2020 m. Mažeikių r. savivaldybės demografinis medis 

 

2020 m. savivaldybėje gimė 440 kūdikių ‒ 89 mažiau negu 2019 m., mirė 722 asmenys ‒ 84 daugiau 

negu 2019 m. Apibendrinant rajono gimimų ir mirčių rodiklius, nustatyta, kad natūrali gyventojų kaita buvo 

neigiama ( ̶ 282 asmenys).  

2020 m. Mažeikių r. savivaldybėje gyventojų skaičiaus pokytis buvo neigiamas ir sudarė -5,2/1000 

gyv. (Lietuvoje ‒ 0,6/1000 gyv.). Ilgalaikio nedarbo lygis per paskutinius 2 metus nekito, siekė 2,8 proc. ir 

buvo panašus su Lietuvos rodikliu (2,6 proc.). Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą mokyklose 

rodiklis, lyginant su 2019 m., padidėjo ir siekė 218,9/1000 moksleivių ir buvo artimas Lietuvos vidurkiui 

(216,1/1000 moksl.). Socialinės pašalpos gavėjų skaičius rajone nuolat mažėjo, tačiau visada viršijo 

Lietuvos vidurkį, 2020 m. siekė 25,1/1000 gyv. (Lietuvoje ‒ 20,1/1000 gyv.). Vidutinė tikėtina gyvenimo 

trukmė Mažeikių rajone nuo 2018 m. kasmet mažėjo ir 2020 m. siekė 75,1 m. ir buvo analogiška šalies 

vidurkiui (2 pav.). 

Mažeikių r. savivaldybėje savižudybių ir mirtingumo nuo kitų išorinių priežasčių rodikliai daugelį 

metų kito netendencingai. Tačiau 2020 m. užregistruota mažiausiai mirčių dėl savižudybės per paskutinius 

dešimt metų ‒ 7 savižudybės. Tačiau 2020 m., lyginant su 2019 m., Mažeikių r. savivaldybėje stebimas 

ženklus mirčių nuo paskendimo skaičiaus padidėjimas (2019 m. – 1 atvejis, 2020 m. – 5 atvejai). Tai 

didžiausias atvejų skaičius nuo 2014-ųjų.  

2020 m. Mažeikių r. savivaldybėje ilgą laiką vyrauja besikartojančios problemos: į atmosferą iš 

stacionarių taršos šaltinių išmetamų teršalų kiekis; mažas vaikų (6-14 m.), dalyvaujančių dantų dengimo 

silantinėmis medžiagomis programoje, skaičius; mažėjantys prevencinių programų prieš lėtines 

neinfekcines ligas įgyvendinimo rodikliai; padidėjęs mirtingumas nuo transporto įvykių. 

2020 m. Mažeikių r. savivaldybėje pastebėti teigiami rodiklių pokyčiai: sumažėjo mirtingumas nuo 

alkoholio sąlygotų priežasčių, traumų nuo transporto įvykių, išvengiamų hospitalizacijų skaičius, 

sergamumas ŽIV ir lytiškai plintančiomis ligomis. Nuo 2018 m. daugiau nei dvigubai sumažėjo 

sergamumas II tipo cukriniu diabetu. Galimai dėl sveikatos ir lytiškumo ugdymo programos vykdymo 

užfiksuotas mažėjantis paauglių gimdyvių skaičius. Neužregistruota nei vieno žuvusio ar sunkiai sužaloto 

darbe atvejo, nei vienos kūdikių mirties ar mirties nuo narkotikų vartojimo sąlygotų priežasčių atvejo. 

Nepakito vaikų (1-2 m.) skiepijimo apimtys. 
,  
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2020 METŲ MAŽEIKIŲ R. SVEIKATOS IR SU SVEIKATA SUSIJUSIŲ 

RODIKLIŲ PROFILIS 
 

 

 

Rodiklio pavadinimas Savivaldybės reikšmės Lietuvos reikšmės 
 

Tend. Rod. Kiekis 3 metų 

vidurkis 
Sant. Rod. Blog. Sritis Ger. 

Strateginis tikslas 

Vidutinė tikėtina gyvenimo 
trukmė, kai amžius 0 (HI 

skaičiavimai) 

 
75.1 75 76.0 1.00 75.1 70.5 

 

80.7 

Išvengiamas mirtingumas proc. 
 

25.9 187 30.4 0.91 28.5 38.9 

 

21.3 

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

1.1. Sumažinti skurdo lygį ir nedarbą 

Savižudybių sk. (X60-X84)  

100 000 gyv.  
13.7 7 20.1 0.63 21.7 71.2 

 

0.0 

SMR nuo tyčinio savęs žalojimo 

(X60-X84) 100 000 gyv.  
12.6 7 20.4 0.60 21.1 70.1 

 

0.0 

Bandymų žudytis skaičius (X60–
X64, X66–X84) 100 000 gyv.  

5.9 3 16.2 0.19 31.4 64.7 

 

0.0 

Mokyklinio amžiaus vaikų, 

nesimokančių mokyklose, skaičius 
1 000 moksl. 

 
79.2 391 76.8 1.12 70.6 254.6 

 

40.2 

Ilgalaikio nedarbo lygis, darbo 

jėgos %  
2.8 888 3.1 1.08 2.6 6.6 

 

0.7 

Gyv. skaičiaus pokytis 1000 gyv. 
 

-5.2 -267 -0.9 -8.67 0.6 -26.8 

 

41.1 

1.2. Sumažinti socialinę ekonominę gyventojų diferenciaciją šalies ir bendruomenių lygmeniu 

Mirt. nuo išorinių priežasčių (V00-

Y98) 100 000 gyv.  
68.7 35 79.8 0.77 89.7 259.1 

 

24.7 

SMR nuo išorinių priežasčių 

(V00-Y98) 100 000 gyv.  
63.7 35 78.9 0.73 87.0 210.6 

 

23.5 

Mokinių, gaunančių nemokamą 
maitinimą, sk. 1000 moksl.  

218.9 1430 176.6 1.01 216.1 446.8 

 

70.2 

Socialinės pašalpos gavėjų sk. 

1000 gyv.  
25.1 1278 32.0 1.25 20.1 65.3 

 

2.0 

Serg. tuberkulioze (A15-A19) 10 

000 gyv. (TB registro duomenys)  
2.2 11 3.8 1.05 2.1 8.3 

 

0.0 

Sergamumas tuberkulioze (+ 
recidyvai) (A15-A19) 10 000 gyv. 

(TB registro duomenys) 

 
2.6 13 4.7 1.04 2.5 9.7 

 

0.0 

2 tikslas. Sukurti sveikatai palankią fizinę darbo ir gyvenamąją aplinką 

2.1. Kurti saugias darbo ir sveikas buities sąlygas, didinti prekių ir paslaugų vartotojų saugumą 

Asmenų, žuvusių ar sunkiai 
sužalotų darbe, sk. 10 000 gyv.  

0.0 0 0.8 0.00 1.0 3.5 

 

0.0 

Traumų dėl nukritimų (W00–

W19) 65+ m. amžiaus grupėje sk. 

10 000 gyv. 

 
98.9 93 119.3 0.80 123.1 167.4 

 

41.1 

Asmenų, pirmą kartą pripažintų 
neįgaliais, sk. 10 000 gyv.  

61.2 194 61.3 1.16 52.7 120.8 

 

37.7 

Naujai susirgusių žarnyno 

infekcinėmis ligomis (A00-A08) 
 

5.1 26 23.0 0.55 9.2 27.7 

 

0.0 
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asmenų skaičius 10 000 gyv. 

(ULAC duom.) 

2.2. Kurti palankias sąlygas saugiai leisti laisvalaikį 

Mirt. nuo paskendimo (W65-W74) 
100 000 gyv.  

9.8 5 6.5 1.96 5.0 27.9 

 

0.0 

SMR nuo paskendimo (W65-W74) 

100 000 gyv.  
8.5 5 6.2 1.73 4.9 23.5 

 

0.0 

Mirt. nuo nukritimo (W00-W19) 
100 000 gyv.  

9.8 5 13.6 0.55 17.7 84.0 

 

0.0 

SMR nuo nukritimo (W00-W19) 

100 000 gyv.  
9.1 5 14.2 0.53 17.1 59.8 

 

0.0 

2.3. Mažinti avaringumą ir traumų kelių eismo įvykiuose skaičių 

Mirt. transporto įvykiuose  (V00-

V99) 100 000 gyv.  
5.9 3 4.5 0.77 7.7 27.9 

 

0.0 

SMR transporto įvykiuose (V00-

V99) 100 000 gyv.  
6.9 3 5.2 0.91 7.6 29.4 

 

0.0 

Pėsčiųjų mirt. nuo transporto 
įvykių (V00-V09) 100 000 gyv.  

2.0 1 1.9 0.91 2.2 11.5 

 

0.0 

Pėsčiųjų standartizuotas 

mirtingumas nuo transporto įvykių 
(V00-V09) 100 000 gyv. 

 
1.7 1 2.1 0.81 2.1 10.1 

 

0.0 

Traumų dėl transporto įvykių 

(V00-V99) sk. 10 000 gyv.  
5.3 27 6.8 0.85 6.2 13.8 

 

0.0 

2.4. Mažinti oro, vandens ir dirvožemio užterštumą, triukšmą 

Į atmosferą iš stacionarių taršos 
šaltinių išmestų teršalų kiekis, 

tenkantis 1 kv. km 

 
16404.0 16404 17560.9 18.31 896.0 29239.0 

 

16.0 

Viešai teikiamo geriamojo 

vandens prieinamumas, proc. 
 

79        

Nuotekų tvarkymo paslaugų 

prieinamumas vartotojams, proc. 
 

72        

3 tikslas. Formuoti sveiką gyvenseną ir jos kultūrą 

3.1. Sumažinti alk. gėrimų, tabako, neteisėtą narkotinių ir psich. medžiagų vartojimą ir prieinamumą 

Mirt. nuo narkotikų sąlygotų 

priežasčių 100 000 gyv.  
0.0 0 0.6 0.00 2.2 11.0 

 

0.0 

SMR nuo narkotikų sąlygotų 
priežasčių  100 000 gyv.  

0.0 0 0.9 0.00 2.3 17.7 

 

0.0 

Mirt. nuo alkoholio sąlygotų 

priežasčių 100 000 gyv.  
9.8 5 14.3 0.45 21.8 69.5 

 

0.0 

SMR nuo alkoholio sąlygotų 

priežasčių 100 000 gyv.  
8.1 5 13.8 0.39 20.9 71.4 

 

0.0 

Nusikalstamos veikos, susijusios 
su narkotikais 100 000 gyv.  

47.3 47 50.8 0.62 76.1 620.1 

 

0.0 

Gyv. sk., tenkantis 1 tabako 

licencijai  
247.2 50923 211.9 1.24 199.8 71.5 

 

380.6 

Gyv. sk., tenkantis 1 alkoholio 
licencijai  

218.6 50923 195.5 1.27 172.6 43.2 

 

345.5 

3.2. Skatinti sveikos mitybos įpročius 

Kūdikių, žindytų išimtinai krūtimi 
iki 6 mėn. amžiaus, dalis (proc.)   

52 224 44.8 1.4 37 1.8 

 

65.9 

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

4.1. Užtikrinti sveikatos sistemos tvarumą ir kokybę, plėtojant sveikatos technologijas, kurių efektyvumas pagrįstas mokslo įrodymais 
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Išvengiamų hospitalizacijų (IH) 

sk. 1 000 gyv.  
17.9 909 24.4 0.85 21.1 38.1 

 

7.8 

IH dėl cukrinio diabeto sk. 18+ m. 
1 000 gyv.  

3.5 145 4.9 0.67 5.2 8.6 

 

1.7 

4.2. Plėtoti sveikatos infrastuktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, saugą, prieinamumą ir į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą 

Slaugytojų, tenkančių vienam 
gydytojui, sk.   

2.8 269 2.9 1.33 2.1 1.1 

 

6.6 

Šeimos gydytojų sk. 10 000 gyv. 
 

6.1 31 6.1 0.85 7.2 2.7 

 

12.1 

Apsilankymų pas gydytojus sk. 1 

gyv.  
7.6 386874 8.4 0.95 8.0 10.1 

 

5.8 

Sergamumas vaistams atsparia 
tuberkulioze (A15-A19) (visi) 10 

000 gyv. (TB registro duomenys) 

 
0.0 0 0.3 0.00 0.4 2.4 

 

0.0 

Serg. vaistams atsparia 

tuberkulioze (A15-A19) 100 000 

gyv. (TB registro duomenys) 

 
0.0 0 0.1 0.00 0.2 2.1 

 

0.0 

Serg. ŽIV ir LPL (B20-B24, Z21, 
A50-A54, A56) 10 000 gyv. 

(ULAC duomenys) 

 
0.8 4 1.4 0.53 1.5 4.2 

 

0.0 

4.3. Pagerinti motinos ir vaiko sveikatą 

Kūdikių mirtingumas 1000 gyvų 

gimusių  
0.0 0 3.4 0.00 2.8 18.8 

 

0.0 

2 m. vaikų tymų, epideminio 

parotito, raudonukės (1 dozė) 

skiepijimo apimtys, % 

 
93.0 436 94.8 1.03 90.1 80.1 

 

100.0 

1 m. vaikų difterijos, stabligės, 

kokliušo, poliomielito, 
Haemophilus influenzae B 

skiepijimo apimtys (3 dozės), % 

 
94.6 436 94.4 1.04 91.3 49.2 

 

100.0 

Vaikų (6-14 m.) dalis, dalyvavusi 

dantų dengimo silantinėmis 

medžiagomis programoje, % 

 
3.0 135 7.9 0.31 9.7 0.9 

 

37.8 

Vaikų (7-17 m.), neturinčių 
ėduonies pažeistų, plombuotų ir 

išrautų dantų, dalis (proc.) 

 
29.5 1205 27.9 1.40 21.1 7.4 

 

33.5 

Paauglių (15–17 m.) gimdymų sk. 

1000 15-17 m. moterų  
2.5 2 5.4 0.86 2.9 15.0 

 

0.0 

4.4. Stiprinti lėtinių neinfekcinių ligų prevenciją ir kontrolę 

Mirt. nuo kraujotakos sist. ligų 

(I00-I99) 100 000 gyv.  
650.0 331 641.3 0.79 820.8 1563.7 

 

362.5 

SMR nuo kraujotakos sist. ligų 
(I00-I99) 100 000 gyv.  

715.9 331 723.0 0.90 795.2 1219.3 

 

577.5 

Mirt. nuo piktybinių navikų (C00-

C96) 100 000 gyv.  
271.0 138 273.3 0.92 293.7 470.9 

 

200.4 

SMR nuo piktybinių navikų (C00-

C96) 100 000 gyv.  
274.8 138 280.9 0.99 278.2 359.7 

 

215.6 

Mirt. nuo cerebrovaskulinių ligų  
(I60-I69) 100 000 gyv  

155.1 79 159.0 0.83 187.0 562.8 

 

27.9 

SMR nuo cerebrovaskulinių ligų 

(I60-I69) 100 000 gyv  
170.9 79 178.2 0.95 179.2 446.1 

 

49.4 

Serg. II tipo cukriniu diabetu 

(E11) 10 000 gyv.  
35.9 183 59.5 0.71 50.4 99.6 

 

22.1 

Tikslinės populiacijos dalis %, 2 
metų bėgyje dalyvavusi krūties 

vėžio programoje 

 
52.3 4407 57.1 1.14 45.7 15.2 

 

57.4 
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Tikslinės populiacijos dalis %, 3 

metų bėgyje dalyvavusi gimdos 

kaklelio programoje 

 
59.8 7161 63.0 1.15 52.1 28.1 

 

74.7 

Tikslinės populiacijos dalis %, 2 
metų bėgyje dalyvavusi storosios 

žarnos vėžio programoje 

 
46.9 8228 52.8 0.97 48.3 21.7 

 

65.4 

Tikslinės populiacijos dalis %, 

dalyvavusi ŠKL programoje  
31.1 3736 41.9 0.87 35.6 15.1 

 

58.8 

 

  

 

2 pav. 2020 m. Mažeikių r. savivaldybės sveikatos ir su sveikata susijusių rodiklių profilis 
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Atsižvelgiant į LSS iškeltus uždavinius tikslams pasiekti bei remiantis lentelėje pateiktomis rodiklių 

reikšmėmis, matoma, kad:  

 

 

1.1.  Uždavinio „sumažinti skurdo lygį ir nedarbą“ rodikliai Mažeikių r. savivaldybėje mažėjo ir 

buvo geresni už šalies, išskyrus gyventojų skaičiaus pokytį, Šis skaičius buvo neigiamas. 
 

1.2. Uždavinio „sumažinti socialinę ekonominę gyventojų diferenciaciją šalies ir bendruomenių 

lygmeniu“ rodikliai daugeliu atvejų buvo artimi ir net geresni už Lietuvos vidurkį, išskyrus vieną –  

socialinės pašalpos gavėjų skaičius. Šis rodiklis buvo didesnis nei Lietuvos. 
 

2.1. Uždavinio „kurti sveikas ir saugias darbo bei buities sąlygas, didinti prekių ir paslaugų 

vartotojų saugumą“ rodikliai buvo geresni už Lietuvos vidurkį, tačiau asmenų, pirmą katrą pripažintų 

neįgaliais, skaičiai buvo didesni už Lietuvos. 
 

2.2. Uždavinio „kurti sveikas ir palankias sąlygas saugiai leisti laisvalaikį“ mirtingumo nuo 

paskendimo rodiklis blogesnis už Lietuvos vidurkį, tačiau mirtingumo nuo nukritimo rodiklis buvo 

geresnis už Lietuvos vidurkį ir patenka į zoną, atspindinti geriausią situaciją – į žaliąją zoną. 
 

2.3. Uždavinio „mažinti avaringumą ir traumų kelių eismo įvykiuose skaičių“ rodikliai buvo 

geresnį už Lietuvos vidurkį. 
 

2.4. Uždavinio „mažinti aplinkos užterštumą, triukšmą“ rodiklis, atspindintis į atmosferą iš 

stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekį, tenkantį 1 kv. km, ženkliai viršija Lietuvos vidurkį ir 

patenka į savivaldybių sąrašą, kuriose stebimas rodiklis rodo prasčiausią situaciją. 
 

3.1. Uždavinio „sumažinti alkoholinių gėrimų, tabako vartojimą, neteisėtą narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų vartojimą ir prieinamumą bei azartinių lošimų, kompiuterinių žaidimų ir 

pan. prieinamumą“ rodikliai buvo geresni už šalies vidurkį. 
 

3.2. Uždavinio „skatinti sveikos mitybos įpročius“ rodiklis buvo didesnis už Lietuvos vidurkį ir 

patenka į zoną, atspindinti geriausią situaciją – į žaliąją zoną. 
 

4.1. Uždavinio „užtikrinti sveikatos sistemos tvarumą ir kokybę, plėtojant sveikatos priežiūros 

technologijas, kurių efektyvumas pagrįstas mokslo įrodymais“ rodikliai buvo geresni už šalies vidurkį.  
 

4.2. Uždavinio „plėtoti sveikatos infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų 

kokybę, saugą, prieinamumą ir į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą“ rodikliai buvo geresni už 

šalies vidurkį, išskyrus šeimos gydytojų skaičių. Šis skaičius buvo nepakankamas. 
 

4.4. Uždavinio „gerinti motinos ir vaiko sveikatą“ rodikliai daugelių atvejų buvo geresni už 

Lietuvos vidurkį, tačiau vaikų (6-14 m.), dalyvavusi dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje, 

proc. buvo ženkliai mažesnis už Lietuvos ir patenka į zoną, atspindinti blogiausią situaciją – į raudonąją 

zoną. 
 

4.5. Uždavinio „stiprinti lėtinių neinfekcinių ligų prevenciją ir kontrolę“ rodikliai buvo geresni 

už Lietuvos vidurkį. 2020 m. Mažeikių r. savivaldybėje mažiau nei Lietuvoje buvo mirčių nuo kraujotakos 

sistemos ligų, nuo piktybinių navikų, nuo cerebrovaskulinių ligų. Užregistruotas mažesnis nei šalyje 

gyventojų sergamumas II tipo cukriniu diabetu. 
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Remiantis lentelėje (2 pav.) pateiktais rodikliais ir įvertinus savivaldybės rodiklio santykį su 

Lietuvos vidurkiu, matoma, jog: 

 

 

1. 23 rodiklių reikšmės yra geresnės už Lietuvos vidurkį (žalioji zona): 

a) Išvengiamas mirtingumas proc.; 

b) Savižudybių sk. (X60-X84) 100 000 gyv.; 

c) Standartizuotas mirtingumo rodiklis nuo tyčinio savęs žalojimo (X60-X84) 100 000 gyv.; 

d) Bandymų žudytis skaičius (X60–X64, X66–X84) 100 000 gyv.; 

e) Mirtingumas nuo išorinių priežasčių (V00-Y98) 100 000 gyv.; 

f) Standartizuotas mirtingumas nuo išorinių priežasčių (V00-Y98) 100 000 gyv.; 

g) Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, sk. 1000 moksl.; 

h) Traumų dėl nukritimų (W00–W19) 65+ m. amžiaus grupėje sk. 10 000 gyv.; 

i) Mirtingumas nuo nukritimo (W00-W19) 100 000 gyv.; 

j) Standartizuotas mirtingumas nuo nukritimo (W00-W19) 100 000 gyv.; 

k) Mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 100 000 gyv.; 

l) Standartizuotas mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 100 000 gyv.; 

m) Gyventojų sk., tenkantis 1 tabako licencijai; 

n) Kūdikių, žindytų išimtinai krūtimi iki 6 mėn. amžiaus, dalis (proc.); 

o) Išvengiamų hospitalizacijų (IH) sk. 1000 gyv.; 

p) IH dėl cukrinio diabeto sk. 18+ m. 1000 gyv.; 

q) Vaikų (7-17 m.), neturinčių ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų, dalis (proc.); 

r) Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų (I00-I99) 100 000 gyv.; 

s) Standartizuotas mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų (I00-I99) 100 000 gyv.; 

t) Mirtingumas nuo piktybinių navikų (C00-C96) 100 000 gyv.; 

u) Sergamumas II tipo cukriniu diabetu (E11) 10 000 gyv.; 

v) Tikslinės populiacijos dalis proc., 2 metų bėgyje dalyvavusi krūties vėžio programoje; 

w) Tikslinės populiacijos dalis proc., 3 metų bėgyje dalyvavusi gimdos kaklelio programoje. 

 

2. 2 rodiklių reikšmės yra prastesnės nei Lietuvos vidurkis (raudonoji zona): 

a) Į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis, tenkantis 1 kv. km.; 

b) Vaikų (6-14 m.) dalis, dalyvavusi dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje, proc. 
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SAVIVALDYBĖS PRIORITETINIŲ PROBLEMŲ ANALIZĖ 

 
Apibendrinus 2020 m. Mažeikių r. savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklius, atrinkti 2 

prioritetiniai savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos rodikliai, kurių reikšmės yra raudonoje zonoje ir 

1 rodiklis, kurio reikšmė patenka į geltoną zoną, tačiau yra neigiamas metų pokytis. 
 

 

 

1. Prioritetinė problema. 

 
1.1. Oro, vandens kokybė, triukšmas. 

 

Lietuvoje oro kokybė tiriama 17-oje automatinių oro kokybės tyrimų (OKT) stočių, iš kurių 1 įrengta 

Mažeikių r. savivaldybėje. Automatinėje OKT stotyje nepertraukiamai matuojamos teršalų, kurių vertinimą 

reglamentuoja Lietuvos teisės aktai, koncentracijos: kietųjų dalelių (KD10), sieros dioksido (SO2), ozono 

(O3), azoto dioksido (NO2), azoto oksido (NOx) koncentracijos ir meteorologiniai parametrai.  

Oro kokybė vertinama lyginant išmatuotą teršalų koncentraciją su nustatytomis užterštumo normomis 

– ribinėmis vertėmis, siektinomis vertėmis, leidžiamu viršyti dienų ar valandų skaičiumi, informavimo ir 

pavojaus slenksčiais.  

1 lentelėje matyti, kad Mažeikių rajone, 2016-2020 m., vidutinis metinis oro užterštumo kietosiomis 

dalelėmis (KD10) lygis neviršijo leistinos normos, oro užterštumas sieros dioksidu (SO2) taip pat neviršijo 

ribinių verčių. Atvejų, kai azoto dioksido (NO2) koncentracija viršijo 1 val. koncentracijai nustatytą ribinę 

vertę (200 μg/m³), neužfiksuota. Ozono (O3) koncentracija neviršijo maksimalios nustatytos ribinės vertės 

(240 μg/m³). Informavimo ir pavojaus slenksčiai nebuvo viršyti. 

 

1 lentelė. Statistiniai oro kokybės tyrimų rodikliai Mažeikių r. savivaldybėje, 2016‒2020 m. 

M
e
ta

i 
 

 

KD10 μg/m³ SO2 μg/m³ NO2 μg/m³ O3 μg/m³ 

Cvid Cmax24 

h 

P Cvid Cmax 

24 h 

Cmax 

1 h 

Cvid Cmax1 

h 

V Cmax  

8 h 

P1 P2 Cmax  

1 h 

2018 m. galiojusios normos, ribinės vertės, informavimo bei pavojaus slenksčiai, nustatyti žmonių sveikatos apsaugai 

40 50 35 d. 
 

125 350 40 200 18 120* 
 

25 180/ 

240 

2016 27 111 10 2,9 21,6 65,6 7 106 0 119 0 5 127 

2017 25 77 6 4,9 24,5 108,3 7 71 0 106 0 2 114 

2018 30 97 17 5,7 17,8 87 7 75 0 131 3 1 147 

2019 27 84 7 10,4 41 164 7 62 0 136 5 3 146 

2020 24 116 6 4,5 12,9 63,3 6 70 0 118 0 3 125 

Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūros duomenis 
Cvid. - vidutinė metinė koncentracija; 

Cmax 1 h - didžiausia 1 val. koncentracija; 

Cmax 8 h - didžiausia 8 val. periodo koncentracija; 

Cmax 24 h - didžiausia paros koncentracija; 

P - parų skaičius, kai buvo viršyta paros ribinė vertė; 

P1 - parų skaičius, kai buvo viršyta 8 val. ozono siektina vertė, ... m.; 

P2 - vidutinis metinis parų skaičius, kai buvo viršyta 8 val. Ozono siektina vertė, ... laikotarpiu; 

V - valandų skaičius, kai buvo viršyta 1 val. ribinė vertė; 

* - ozono siektina vertė, kuri po jos įsigaliojimo datos (2010-01-01) neturi būti viršyta daugiau kaip 25 dienas per metus, imant trijų metų 

vidurkį. 

** - surinkta mažiau negu 90 proc. duomenų. 

 

Stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą išmetami teršalai yra vienas svarbiausių veiksnių, 

sąlygojančių aplinkos oro kokybę.  

Nuo 2016 m. Mažeikių r. savivaldybės teritorijoje į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmestų 

įvairių teršalų kiekis nuosekliai mažėjo, išskyrus anglies monoksido – jo kiekis 2020 m., lyginant su 2019 

m., padidėjo nuo 1 271,2 t/metus iki 1 462,6 t/metus (2 lentelė). 
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2 lentelė. Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis (t/metus) Mažeikių r. 

savivaldybėje, 2016‒2020 m. 
 

Metai 

 

Įmonių 

sk. 

Bendras 

kiekis, 

t/metus 

Sieros 

anhidridas, 

t/metus 

Azoto 

oksidai, 

t/metus 

Anglies 

monoksidas, 

t/metus 

LOJ, 

t/metus 

Benzolas, 

t/metus 

Ksilolas, 

t/metus 

Toluolas, 

t/metus 

Acetonas, 

t/metus 

Viso 

kietų, 

t/metus 

2016 14 24674,7 11047,3 1719,9 1414,5 10019,8 38,1 61 61,9 1,4 292,1 

2017 12 23135,5 9243,9 1423,9 1432 10621,3 43,3 61,9 76,2 9,5 229,6 

2018 12 22589,6 8697 1445,7 1526,7 10522,6 43,5 61,9 75,1 0,1 215,9 

2019 14 21679,1 7958,6 1533 1271,2 10580,2 43,7 63,3 75,8 0 155 

2020 14 20013,3 7631,1 1263,2 1462,6 9371 39,9 62,6 71,1 0 104 

Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūros duomenis 

 

2020 m. Mažeikių r. savivaldybės teritorijoje į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų 

kiekis, tenkantis 1 kvadratiniam kilometrui, sudarė 16 404 kg ir atspindi prasčiausią padėtį lyginant su 

Lietuvos vidurkiu. Analizuojant 2016‒2020 m. laikotarpį, šis rodiklis nuosekliai mažėjo, bet visada viršijo 

Lietuvos rodiklį (3 pav.). 

Vadovaujantis Mažeikių raj. savivaldybės aplinkos oro monitoringo ataskaita už 2020 m., didžiausiais 

Mažeikių r. savivaldybės oro taršos šaltiniais išlieka autotransporto ir stambių pramoninių ūkio subjektų 

teršalų išmetimai. 

 

 
3 pav. Į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis (kg/km2)  

Mažeikių r. savivaldybėje ir Lietuvoje, 2016‒2020 m.  
Šaltinis: Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema 

 

Mažeikių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2020 m. gegužės-rugsėjo mėn. 18 gyventojų 

pamėgtose maudymosi vietose organizavo vandens kokybės stebėseną. Maudymosi vietų vandens kokybė 

buvo vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles.  

Pasibaigus maudymosi sezonui ir apibendrinus maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus, 

nustatyta, kad trumpalaikė tarša buvo pastebėta dviejuose maudymosi vietose ‒ Renavos tvenkinyje ir 

Ventos upėje Viekšnių seniūnijoje, ties Birutės g. 14.  

Taip pat greta maudymosi vietų buvo atlikti ir parazitologiniai tyrimai. Kirminų kiaušinėlių ir lervų 

nustatymui buvo naudojamas smėlis iš maudymosi vietos arba iš žaidimo aikštelės (dirvožemis, dumblas, 

smėlis). Per visą tyrimų atlikimo laikotarpį mėginiuose kirminų kiaušinėlių ir lervų aptikta nebuvo. 

Mažeikių r. savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T1-75 „Dėl Mažeikių rajono 

savivaldybės tyliųjų viešųjų zonų nustatymo“ Mažeikių rajono teritorijoje yra nustatytos 2 tyliosios viešosios 

zonos ‒ Juodpelkio parko tylioji viešoji zona (plotas – 5,3 ha) ir Sodų trikampio skvero (plotas – 2,0 ha) 

tylioji viešoji zona. Vadovaujantis 2004 m. spalio 26 d. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 

Nr. IX-2499 13 straipsnio 2 dalies 8 punktu savivaldybė vykdo šių zonų triukšmo lygio stebėseną 

(monitoringą). 

2020 m. triukšmo lygio matavimai buvo atliekami 2 kartus: gegužės ir spalio mėn. dienos, vakaro ir 

nakties metu. Matavimo rezultatai parodė, kad tyliosiose viešosiose zonose triukšmo lygis neviršijo Lietuvos 

higienos normoje  HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių gyvenamųjų pastatų 

(namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, 

veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo. Bendrą aplinkos triukšmą sudarė transportas ir praeiviai (3 

lentelė). 
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3 lentelė. Viešųjų tyliųjų zonų triukšmo rodikliai Mažeikių r. savivaldybėje, 2020 m. 

Objekto 

pavadinimas 

 

Gegužės 

mėn. 
Ekvivalentinis 

garso slėgio lygis, 

dBA 

Maksimalus 

garso slėgio lygis, 

dBA 

 

Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai 

dydžiai Lietuvos HN 33:2011 

Rekomenduojama 

viršutinė ribinė vertė 

tyliosiose zonose, 

dBA 

Ekvivalentinis 

garso slėgio lygis, 

dBA 

Maksimalus garso 

slėgio lygis, dBA 
 

Gegužės mėn. 

Juodpelkio parkas  diena 46,7 61,5 65 70 50 

vakaras 44,1 55,6 60 65 50 

naktis 39,2 50,2 55 60 50 

Sodų trikampio 
skveras 

diena 43,9 56,2 65 70 50 

vakaras 41,6 46,8 60 65 50 

naktis 36,2 43,6 55 60 50 

Spalio mėn. 

Juodpelkio parkas  diena 44,8 60,2 65 70 50 

vakaras 43,5 57,6 60 65 50 

naktis 40,2 48,9 55 60 50 

Sodų trikampio 

skveras 

diena 44,6 57,9 65 70 50 

vakaras 42,9 47,8 60 65 50 

naktis 35 44,5 55 60 50 

 

Apibendrinant aukščiau išvardintus rodiklius, galima teigti, kad Mažeikių r. savivaldybės teritorijoje, 

nemažėjant įmonių skaičiui, į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis, tenkantis 1 kv. 

km., nuosekliai mažėja. Teršalų koncentracija neviršija maksimalios nustatytos ribinės vertės. 18 maudymosi 

vietų vandens kokybė išlieka pakankamai gera, 2 tyliosiose viešosiose zonose triukšmo lygis neviršijo 

Lietuvos higienos nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių. 
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2. Prioritetinė problema.  

 
2.1. Vaikų burnos sveikata. 

 

Vaikų burnos sveikatos gerinimas – viena iš visuomenės sveikatos biuro prioritetinių darbo veiklų. 

Visuomenės sveikatos specialistai, dirbantys ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose kasmet veda 

pokalbius, praktinius užsiėmimus apie burnos higiena, teikia rekomendacijas vaikų tėvams apie 

nemokamas dantų silantavimo paslaugas.  

Mažeikių r. savivaldybėje nuo 2017 m. vaikų, (6-14 m.), dalyvavusių dantų dengimo silantinėmis 

medžiagomis programoje, dalis tendencingai mažėjo. 2020 m. šis rodiklis buvo vienas mažiausių šalyje 

– 3 proc. (3 kartus mažesnis už Lietuvos vidurkį) (4 pav.) ir priklausė prasčiausią rodiklių turinčių 

savivaldybių grupei (raudonai zonai) (5 pav.). 

 

 
4 pav. Vaikų, (6-14 m.), dalyvavusių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje, proc., 

Mažeikių r. savivaldybėje ir Lietuvoje, 2016-2020 m. 
Šaltinis: Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema 

 

  

5 pav. Vaikų (6-14 m.), dalyvavusiu dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje, 

proc. Lietuvoje, 2020 m. 
Šaltinis: Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema 

 

4 lentelėje matyti, kad Mažeikių r. savivaldybėje 2020 m. 135 vaikų, kurių amžius nuo 6 iki 14 m., 

krūminiai dantys padengti silantais ir lyginant su 2019 m., vaikų, kurie dalyvavo programoje sumažėjo 

apie 3 kartus (253 vaikais mažiau). 
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4 lentelė. Vaikų, (6-14 m.), dalyvavusių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje, 

skaičius, Mažeikių r. savivaldybėje, 2016-2020 m. 

 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

507 1 032 530 388 135 

 

Analizuojant vaikų (7-17 m.), neturinčių ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų, būklės 

procentinį rodiklį, matyti, kad Mažeikių r. savivaldybėje rodiklis buvo geresnis už šalies vidurkį 

(Mažeikių r. sav. – 29,5 proc., Lietuva – 21,1 proc.), tačiau nepakankamas – tik trečdalio rajono vaikų 

dantys buvo sveiki (6 pav.).  

 

 
6 pav. Vaikų (7-17 m.), neturinčių ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų, dalis (proc.), 

Mažeikių r. savivaldybėje ir Lietuvoje, 2017-2020 m. 
Šaltinis: Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema 

 

5 lentelėje matyti, kad Mažeikių r. savivaldybėje 2020 m. 1 205 vaikai, kurių amžius nuo 7 iki 17 

m., neturėjo ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų ir lyginant su 2019 m., šis vaikų skaičius 

sumažėjo (278 vaikais mažiau). 

 

5 lentelė. Vaikų (7-17 m.), neturinčių ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų, skaičius, 

Mažeikių r. savivaldybėje, 2017-2020 m. 

2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

1 139 979 1 483 1 205 

 

2020 m. Lietuvos mokinių gyvensenos tyrimo duomenimis tik kas antras Mažeikių r. savivaldybėje 

gyvenantis vaikas (58,8 proc.) valosi dantis šepetėliu ir pasta dažniau nei kartą per dieną (6 pav.). 

Iš visų išanalizuotų rodiklių matyti, kad vaikų (6-14 m.) krūminių dantų dengimas silantinėmis 

medžiagomis programos įgyvendinimas savivaldybėje prastėja. 
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 3. Prioritetinė problema. 
 

3.1. Saugus laisvalaikis. 

 

Siekiant, kad gyventojai saugiai leistų laisvalaikį, reikia užtikrinti ir mažinti mirtingumą dėl 

atsitiktinių paskendimų ir nukritimų. 

2020 m. mirtingumo nuo paskendimo rodiklis siekė 9,8 atv./100 000 gyv. ir lyginant su 2019 m., 

padidėjo 5 kartus ir beveik 2 kartus buvo didesnis už šalies vidurkį (7 pav.). ir priklausė vienai iš 

prasčiausią rodiklių turinčių savivaldybių grupei (8 pav.).  

 
7 pav. Mirtingumas nuo paskendimo (W65-W74) Mažeikių r. savivaldybėje ir Lietuvoje,  

2016-2020 m. (rodiklis 100 000 gyv.) 
Šaltinis: Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema 

 

 
8 pav. Mirtingumas nuo paskendimo (W65-W74) Lietuvoje, 2020 m. (rodiklis 100 000 gyv.) 

Šaltinis: Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema 

 

2020 m. Mažeikių rajone atsitiktinai paskendo 5 vyrai, iš jų 3 nuskendo natūraliuose vandens 

telkiniuose. Tai didžiausias atvejų skaičius per pastaruosius ketverius metus (6 lentelė). 

 

6 lentelė. Mirtingumo nuo paskendimo (W65-W74) skaičius, Mažeikių r. savivaldybėje, 2016-2020 

m. 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

2 2 4 1 5 

 

Analizuojant pagal amžių, paskendo 1 vyras 26 m, 1 – 50 m, 1 – 60 m., 2 vyrai – 64 ir 67 m. 
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2020 m. Mažeikių rajone mirtingumo dėl nukritimo rodiklis siekė 9,8 atv./100 000 gyv. ir buvo 

mažiausias per pastaruosius trejus metus ir beveik 2 kartus buvo mažesnis už šalies vidurkį (9 pav.).  

 

 
9 pav. Mirtingumas nuo nukritimo (W00-W19) Mažeikių r. sav. ir Lietuvoje, 2016-2020 m. 

(rodiklis 100 000 gyv.) 
Šaltinis: Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema 

 

2020 m. Mažeikių rajone dėl griuvimo mirė 4 vyrai ir 1 moterys. Nors šis rodiklis per paskutinius 

trejus metus tolygiai mažėjo, tačiau 2020 m. nebuvo mažiausias analizuojant paskutinius ketverius metus 

(7 lentelė). Analizuojant pagal amžių, visi mirties dėl nukritimo atvejai užregistruoti vyresniame amžiuje 

(50-60 m., 82-89 m.). 

 

7 lentelė. Mirtingumo nuo nukritimo (W00-W19) skaičius, Mažeikių r. savivaldybėje, 2016-2020 

m. 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

9 3 9 7 5 

 

Kuriant palankias sąlygas saugiai leisti laisvalaikį, keičiant gyventojų sveikatai rizikingą elgesį, 

skatinant vyresnio amžiaus žmonių fizinį aktyvumą, visų aukščiau išvardintų mirčių galima išvengti.  
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GYVENSENOS STEBĖSENOS RODIKLIAI 

 
2020 metais visose Lietuvos savivaldybėse buvo atliktas antras mokyklinio amžiaus 5, 7 ir 9 (pirmų 

gimnazijos) klasių mokinių gyvensenos tyrimas. Tyrimas atliktas vykdant Sveikatos apsaugos ministro 

įsakymą1, nurodantį periodiškai savivaldybėse atlikti gyvensenos tyrimus. 

Tyrimas atliktas vadovaujantis Higienos instituto (toliau – HI) parengta gyvensenos tyrimų 

organizavimo ir vykdymo metodika2. Anketinei apklausai naudotas su Sveikatos apsaugos ministerija 

suderintas standartizuotas klausimynas3. 

Ataskaitoje pateikiami bendri duomenys apie respondentų skaičių savivaldybėje, jų 

sociodemografinės charakteristikos ir 32 gyvensenos rodikliai, esantys aukščiau minėtu įsakymu 

patvirtintame vaikų gyvensenos stebėsenos rodiklių sąraše. 

Rodikliai suskirstyti į tris grupes: 

 laimingumas, sveikatos ir išvaizdos vertinimas; 

 sveikatos elgsena (fizinis aktyvumas, pasyvus laisvalaikis ir mitybos įpročiai, burnos 

higiena); 

 rizikingas elgesys (tabako, elektroninių cigarečių rūkymas, alkoholio, narkotinių medžiagų 

vartojimas, patyčios ir saugumas kelyje, namuose bei mokykloje). 

2020 m. mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos tyrimo duomenų bazę sudarė 35 473 respondentų 

užpildytos anketos, iš kurių 745 anketas užpildė Mažeikių r. sav. moksleiviai, iš jų 263 buvo 5 kl. mokiniai, 

246 – 7 kl. mokiniai, 236 – 9 (pirmos gimnazijos) klasės mokiniai. 

Analizuojant žemiau pateiktą rodiklių profilį (3 pav.) matyti, kad 2020 m., lyginant su 2016 m., 

Mažeikių r. savivaldybėje sumažėjo vaikų, kurie jaučiasi pakankamai laimingi ar labai laimingi, 

vertindami savo dabartinį gyvenimą bei kurie savo sveikatą vertina gerai ar labai gerai. Tačiau, 

analizuojant fizinį aktyvumą ir pasyvų laisvalaikį, matyti, kad padaugėjo vaikų, kurie kasdien, ne pamokų 

metu, mankštinasi ar sportuoja bent 60 min. bei kurie vidutiniškai 4 ir daugiau valandų per dieną praleidžia 

prie ekranų. (televizoriaus, kompiuterio, planšetės, išmaniojo telefono). Mažėjo pusryčiaujančių bei kartą 

per dieną valgančių vaisius (neįskaitant sulčių) ir daržoves (neįskaitant bulvių). Beveik kas antras 

apklaustasis valėsi dantis šepetėliu ir pasta dažniau nei kartą per dieną. Mažėjo mokinių, kurie per 

paskutines 30 d. arba 12 mėn. bent kartą rūkė tabako gaminius arba vartojo alkoholinius gėrimus. Tačiau 

3 kartus padidėjo mokinių, kurie per paskutines 30 d. bent kartą rūkė elektronines cigaretes ar naudojo 

panašius elektroninius įtaisus ir 2 kartus padidėjo mokinių, kurie per 12 mėn. bent kartą rūkė elektronines 

cigaretes ar naudojo panašius elektroninius įtaisus. Sumažėjo mokinių, kurie visada tamsiu paros metu 

būdami lauke nešioja atšvaitus, bet šiek tiek padidėjo vaikų, kurie visada segi saugos diržą važiuodami 

automobiliu. Beveik du kartus mažiau užregistruota mokinių (nei 2016 m.), kurie patys tyčiojosi iš kitų 

mokinių ir apie 1,5 karto – kurie nukentėjo nuo patyčių. 

Pirmos grupes „laimingumas, sveikatos ir išvaizdos vertinimas“ rodikliai ryškiai nesiskiria nuo 

Lietuvos vidurkio. Antros grupes „sveikatos elgsena (fizinis aktyvumas ir mityba)“ kai kurie rodikliai buvo 

prastesni už Lietuvos vidurkį. Trečios grupės „rizikingas elgesys“ rodikliai, kurie apibudina tabako 

gaminių, elektroninių cigarečių, alkoholio bei narkotinių medžiagų vartojimą, buvo didesni už Lietuvos 

vidurkį. Rodikliai, kurie apibudina saugumą kelyje – nesiskiria nuo Lietuvos vidurkio, išskyrus Mažeikių 

r. sav. beveik 1,5 karto mažiau mokyklinio amžiaus vaikų (6,1 proc.), nei Lietuvoje (9,3 proc.), visada 

dėvėjo šalmą važiuodami dviračiu. Rodikliai, kurie apibudina mokinių, kurie nukentėjo nuo patyčių ir 

kurie patys tyčiojosi, buvo mažesnį už Lietuvos vidurkį, tačiau rodikliai, kurie apibudina mokinių, 

patiriančių per paskutines 30 d. ar 12 mėn. patyčias per socialinius tinklus, elektroniniu paštu ar telefonu, 

buvo didesnį nei Lietuvoje. Saugumą namuose ir mokyklų aplinkoje apibudinantys rodikliai buvo artimi 

Lietuvos vidurkio. 

                                                           
1 2003m. rugpjūčio 11 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių 

visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“. Prieiga per internetą: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.216610/asr. 
2 Metodinės rekomendacijos „Gyvensenos tyrimų organizavimas ir vykdymas savivaldybėse“. Higienos institutas, 2016. 
3 2020 m. mokyklinio amžiaus vaikų tyrimo klausimynas. Prieiga per internetą: 

https://www.hi.lt/uploads/pdf/padaliniai/GYVENSENA/vaiku_gyvensenos_klausimynas_2020.pdf. 
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Spalvinis žymėjimas 10 pav. žalia spalva rodo situacijos gerėjimą, raudona spalva – blogėjimą, 

mėlyna spalva – pokyčio nėra. 

 
 

Rodiklis 

 

Savivaldybės 

rodiklis 

 

Lietuvos  

rodiklis 

Santykis: 

savivaldybė / 

Lietuva 

1 2 3 6 

1. Laimingumas, sveikatos ir išvaizdos vertinimas 

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie jaučiasi pakankamai laimingi ar labai laimingi 

vertindami savo dabartinį gyvenimą, dalis (proc.) 

70,9 (87,1)  

 

73,2 0,97 

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie savo sveikatą vertina kaip gerą ar labai gerai, 

dalis (proc.) 

79,2 (86,1) 

 

79,8 0,99 

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie yra patenkinti savo išvaizda, dalis (proc.) 38,9 

 

40,8 0,95 

2. Sveikatos elgsena (fizinis aktyvumas ir mityba) 

2.1. Fizinis aktyvumas ir pasyvus laisvalaikis 

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie 5 ir daugiau dienų mankštinasi ar sportuoja bent 
60 minučių (skaičiuojant kartu su fizinio ugdymo pamokomis), dalis (proc.) 

37 

 

38,1 0,97 

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie kasdien, ne pamokų metų, mankštinasi ar 

sportuoja bent 60 minučių, dalis (proc.) 

12,2 (9,2) 

 

13,6 0,90 

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie vidutiniškai 4 ir daugiau valandų per dieną 

praleidžia prie ekranų (televizoriaus, kompiuterio, planšetės, išmaniojo telefono), 
dalis (proc.) 

25,2 (15,5) 

 

25 1,01 

2.2. Mitybos įpročiai bei burnos higiena 

Mokyklinio amžiaus vaikų, kasdien valgančių pusryčius, dalis (proc.) 41,5 (48,5) 

 

45,5 0,91 

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą per dieną valgo vaisius (neskaitant 

sulčių), dalis (proc.) 

33,3 (38,5) 

 

34,7 0,96 

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą per dieną valgo daržoves (neskaitant 
bulvių), dalis (proc.) 

30,2 (36,3) 

 

32,3 0,93 

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą per dieną valgo saldumynus, dalis 

(proc.) 

16,6 

 

17,4 0,95 

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą per dieną geria gazuotus saldžiuosius 

gėrimus, dalis (proc.) 

7,9 

 

10,6 0,75 

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą per savaitę geria energetinius 
gėrimus, dalis (proc.) 

17,6 

 

16,9 1,04 

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie papildomai nededa druskos į paruoštą maistą, 

dalis (proc.) 

37,3 

 

36,7 1,02 

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie valosi dantis šepetėliu ir pasta dažniau nei kartą 

per dieną, dalis (proc.) 

58,8 (58,5) 

 

57 1,03 

3. Rizikingas elgesys 

3.1. Tabako gaminių bei elektroninių cigarečių vartojimas 

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutines 30 dienų bent kartą rūkė tabako 

gaminius, dalis (proc.) 

7,8 (10,7) 

 

7 1,11 

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutinius 12 mėnesių bent kartą rūkė 
tabako gaminius, dalis (proc.) 

14,8 (17,6) 

 

12,7 1,17 

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutines 30 dienų bent kartą rūkė 

elektronines cigaretes ar naudojo panašius elektroninius įtaisus rūkymui, dalis 
(proc.) 

14,4 (5,0) 

 

12,2 1,18 

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutinius 12 mėnesių bent kartą rūkė 

elektronines cigaretes ar naudojo panašius elektroninius įtaisus rūkymui, dalis 
(proc.) 

22,4 (13,0) 

 

20,1 1,11 

3.2. Alkoholio vartojimas 

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutines 30 dienų bent kartą vartojo 

alkoholinius gėrimus, dalis (proc.) 

11,1 (14,4) 

 

10,6 1,05 

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutinius 12 mėnesių bent kartą vartojo 

alkoholinius gėrimus, dalis (proc.) 

23 (26,8) 

 

21,9 1,05 

3.3. Narkotinių medžiagų vartojimas 

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą per savo gyvenimą vartojo kanapes 

(„žolę“, marihuaną, hašišą), dalis (proc.) 

4,3 (4,5) 

 

3,2 1,34 

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą per savo gyvenimą vartojo kitus 

narkotikus nei kanapes, dalis (proc.) 

2 (1,5) 

 

1,8 1,11 

3.4. Saugumas kelyje 

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie visada tamsiu paros metu būdami lauke nešioja 
atšvaitus, dalis (proc.) 

25,8 (31,8) 

 

25,6 1,01 
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Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie visada segi saugos diržą važiuodami 

automobiliu, dalis (proc.) 

79,9 (77,2) 

 

80,3 1 

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie visada dėvi šalmą važiuodami dviračiu, dalis 

(proc.) 

6,1 

 

9,3 0,66 

3.5. Patyčios 

Mokyklinio amžiaus vaikų, iš kurių tyčiojosi kiti mokiniai per paskutinius 2 

mėnesius, dalis (proc.) 

29,5 (36,9) 

 

33 0,89 

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie patys tyčiojosi iš kitų mokinių per paskutinius 
2 mėnesius, dalis (proc.) 

20,3 (41,3) 

 

24,9 0,82 

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutines 30 dienų patyrė patyčias per 

socialinius tinklus, elektroniniu paštu ar telefonu, dalis (proc.) 

10,7 

 

9,3 1,15 

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutinius 12 mėnesių patyrė patyčias per 

socialinius tinklus, elektroniniu paštu ar telefonu, dalis (proc.) 

17 

 

15,9 1,07 

3.6. Saugumas namų ir mokyklų aplinkoje 

Mokyklinio amžiaus vaikų, kuriuos per paskutinius 2 mėnesius mušė ar kitaip 
fiziškai baudė tėvai, dalis, (proc.) 

8,3 

 

8,2 1,01 

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie jaučiasi saugūs namų aplinkoje, dalis (proc.) 97,2 

 

96,2 1,01 

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie jaučiasi saugūs mokyklos aplinkoje, dalis 

(proc.) 

86,7 

 

85,3 1,02 

10 pav. Mažeikių r. savivaldybės ir Lietuvos vaikų gyvensenos tyrimo rodiklių profilis, 2020 m. 
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IŠVADOS 
 

1. Mažeikių raj. savivaldybėje gyventojų skaičius kasmet mažėjo ir 2020 m. siekė 50 923. Vyrų ir moterų 

dalis žymiai nesiskyrė (atitinkamai 47 ir 53 proc.). Darbingo amžiaus (18˗64 m.) gyventojų skaičius 

sudarė 62 proc., 65 m. amžiaus ir vyresnių gyventojų dalis siekė 18,5 proc. 

Gimė 440 kūdikių, mirė 722 asmenys. Gyventojų skaičiaus pokytis buvo neigiamas. Ilgalaikio nedarbo 

lygis nepakito ir buvo panašus su Lietuvos. Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą mokyklose 

rodiklis buvo artimas Lietuvos vidurkiui. Socialinės pašalpos gavėjų skaičius rajone nuolat mažėjo, 

tačiau visada viršija Lietuvos vidurkį. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė kasmet mažėjo ir buvo 

analogiška šalies vidurkiui. 

2. 2020 m. į geriausių rodiklių grupę (žalioji zona) pateko 23 rodikliai, į prasčiausių rodiklių grupę 

(raudonoji zona) pateko 2 rodikliai: į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis, 

tenkantis 1 kv. km. ir vaikų (6-14 m.) dalis, dalyvavusi dantų dengimo silantinėmis medžiagomis 

programoje, proc. 

3. 2020 m. Mažeikių raj. savivaldybės teritorijoje į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų 

kiekis, tenkantis 1 kvadratiniam kilometrui, sudarė 16 404 kg ir buvo vienas iš didžiausių lyginant su 

kitomis savivaldybėmis. Analizuojant 2016‒2020 m. laikotarpį, šis rodiklis nuosekliai mažėjo, bet 

visada viršijo Lietuvos rodiklį. Tačiau analizuojant oro kokybę, nustatyta, kad bendra teršalų 

koncentracija neviršijo maksimalios nustatytos ribinės vertės. 18 maudymosi vietų vandens kokybė 

išliko pakankamai gera. 2 tyliosiose viešosiose zonose triukšmo lygis neviršijo Lietuvos higienos 

nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių. 

4. Mažeikių r. savivaldybės vaikų (6-14 m.) krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis 

programos įgyvendinimas savivaldybėje kasmet prastėjo. 2020 m. šis rodiklis buvo vienas mažiausių 

šalyje – 3 proc. (3 kartus mažesnis už Lietuvos vidurkį) ir priklausė prasčiausią rodiklį turinčių 

savivaldybių grupei (raudonai zonai). Tačiau vaikų (7-17 m.), neturinčių ėduonies pažeistų, 

plombuotų ir išrautų dantų, būklės procentinis rodiklis buvo geresnis už šalies vidurkį, bet  

nepakankamas – tik trečdalis rajono vaikų dantys buvo sveiki, tik kas antras Mažeikių r. savivaldybėje 

gyvenantis vaikas (58,8 proc.) valėsi dantis šepetėliu ir pasta dažniau nei kartą per dieną. 

5. 2020 m. Mažeikių raj. savivaldybėje dėl atsitiktinių paskendimų ir nukritimų mirė po 5 asmenis. 

Didžioji dalis mirusiųjų – vyresnio amžiaus asmenys. 

6. 2020 m. Mažeikių raj. savivaldybėje mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos tyrime dalyvavo 745 

moksleiviai. Analizuojant tyrimo duomenis, 2020 m., lyginant su 2016 m., sumažėjo vaikų, kurie 

jautėsi pakankamai laimingi ar labai laimingi, vertindami savo dabartinį gyvenimą bei kurie savo 

sveikatą vertino gerai ar labai gerai. Tačiau padaugėjo vaikų, kurie kasdien, ne pamokų metų, 

mankštinosi ar sportavo bent 60 min. bei kurie vidutiniškai 4 ir daugiau val. per dieną praleido prie 

ekranų (televizoriaus, kompiuterio, planšetės, išmaniojo telefono). Mažėjo pusryčiaujančių bei kartą 

per dieną valgančių vaisius (neįskaitant sulčių) ir daržoves (neįskaitant bulvių). Beveik kas antras 

apklaustasis valėsi dantis šepetėliu ir pasta dažniau nei kartą per dieną. Mažėjo mokinių, kurie per 

paskutines 30 d. arba 12 mėn. bent kartą rūkė tabako gaminius arba vartojo alkoholinius gėrimus. 

Tačiau 3 kartus padidėjo mokinių, kurie per paskutines 30 d. bent kartą rūkė elektronines cigaretes ar 

naudojo panašius elektroninius įtaisus ir 2 kartus padidėjo mokinių, kurie per 12 mėn. bent kartą rūkė 

elektronines cigaretes ar naudojo panašius elektroninius įtaisus. Sumažėjo mokinių, kurie visada 

tamsiu paros metu būdami lauke nešiojo atšvaitus, bet šiek tiek padidėjo vaikų, kurie visada segėjo 

saugos diržą važiuodami automobiliu. Beveik du kartus mažiau užregistruota mokinių (nei 2016 m.), 

kurie patys tyčiojosi iš kitų mokinių ir apie 1,5 karto – kurie nukentėjo nuo patyčių. 
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REKOMENDACIJOS 
 

Ataskaitos rekomendacijos orientuotos į pagrindines Mažeikių rajono savivaldybės gyventojų 

problemas, siekiant, kad sumažėtų sveikatos netolygumai, didinant sveikatos raštingumo lygį, plėtojant 

sveikatos infrastruktūrą, užtikrinant kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į gyventojų 

poreikius. Rekomendacijos pateikiamos savivaldybės prioritetinėms sritims gerinti. 

 

1. Oro taršai mažinti: 

Siūloma Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, Bendruomenės sveikatos tarybai: 

1.1. Inicijuoti ir organizuoti priemones, skatinančias aplinkos oro užterštumo mažinimą; 

1.2. Inicijuoti ir gerinti netaršaus transporto (paspirtukų, dviračių,  ir t.t.) infrastruktūrą (pagal 

galimybes įrengti daugiau elektra varomų automobilių įkrovimo vietų); 

1.3. Gerinti žvyruotų gatvių būklę; 

1.4. Sodinti augalus šalia didžiausių taršos šaltinių mieste (stacionarių taršos šaltinių, intensyvaus 

eismo vietų); 

1.5. Vykdyti visuomenės ekologinio švietimo programas, skatinant energijos vartojimo efektyvumo 

ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą individualių gyvenamųjų namų apšildymui, 

karšto vandens ruošimui;  

1.6. Vykdyti visuomenės švietimo, lavinimo, informacinės sklaidos skatinimą, siekiant efektyvesnio 

visuomenės dalyvavimo Žemės dienos, Europos judriosios savaitės ir kituose panašiuose 

ekologiniuose renginiuose. 

 

2. Vaikų burnos sveikatai gerinti: 

Siūloma Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui, asmens sveikatos priežiūros 

įstaigoms: 

2.1. Stiprinti bendradarbiavimą tarp asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vykdant prevencines 

programas; 

2.2. Vykdyti priemones, skatinančias burnos sveikatos priežiūrą bei formuojančias burnos sveikatą 

stiprinančią elgseną – socialines akcijas, renginius ir t.t.; 

2.3. Plėsti sveikatos ugdymo veiklas, skirtas asmens higienos įgūdžių formavimui; 

2.4. Parengti tarpinstitucinį vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programos 

įgyvendinimo algoritmą. 

2.5. Sudaryti galimybę profilaktinio patikrinimo metu, sutikus vienam iš tėvų, padengti vaiko 

krūminius dantis silantais.  

 

3. Saugus laisvalaikis: 

Siūloma Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biurui: 
3.1. Siekiant mažinti mirtingumą dėl paskendimų: 

3.1.1. inicijuoti ir organizuoti vaikų mokymą plaukti ir plaukimo įgūdžių lavinimą, saugaus elgesio 

prie vandens, vandens telkiniuose ir ant ledo mokymus; 

3.1.2. griežčiau kontroliuoti gyventojų rizikingą elgesį prie vandens telkinių, pavyzdžiui, drausti 

alkoholio vartojimą, nustatyti maudymosi vietų naudojimo taisykles, pagerinti jų 

infrastruktūrą; 

3.1.3. vykdyti pirmosios pagalbos mokymus visuomenei ir teikti informaciją apie pirmosios 

pagalbos teikimą skendimų, širdies veiklos sutrikimo atveju. 

3.2. Siekiant mažinti mirtingumą dėl nukritimų: 

3.2.1. didinti suvokimą apie nukritimų pavojų, padarinius ir galimus prevencijos būdus; 

3.2.2. skatinti fizinį aktyvumą vyresnio amžiaus žmonių grupėse, pritaikant jiems fizinių pratimų 

rūšis, kuriomis lavinama ir pusiausvyra. 
 

  

 


