
 

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS DEMOGRAFINĖ BŪKLĖ 

GYVENTOJAI 

 

2016 m. pradžioje palyginti su 2015 m., Lietuvoje gyventojų skaičius sumažėjo nuo 2921262 

iki 2888582 gyv. (32 680 gyventojų), atitinkamai Klaipėdos rajono savivaldybėje gyventojų 

skaičius išaugo 633 gyventojais: Klaipėdos rajono miesto teritorijose gyventojų sumažėjo 171 

asmeniu,  o kaimo teritorijose padaugėjo 804 asmenimis. 2016 m. pradžioje 1000-iui Klaipėdos 

rajono vyrų teko 1043 moterys (1 lent., 1 pav.). 

1 lentelė. Gyventojų skaičius pagal lytį ir gyvenamąją vietą Klaipėdos r. savivaldybėje 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Iš viso 51690 51843 51279 51405 51614 52110 52831 53464 

Moterys  26641 26721 26434 26491 26523 26734 27041 27294 

Vyrai 25049 25122 24845 24914 25091 25376 25790 26170 

Miestas 16698 16699 16445 16371 16317 16294 16284 16113 

Kaimas 34992 35144 34834 35034 35297 35816 36547 37351 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 
1 pav. Gyventojų skaičius pagal lytį ir gyvenamąją vietą Klaipėdos r. savivaldybėje 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Vidutinis Lietuvos gyventojų amžius 2016 m. pradžioje buvo 43 metai. Klaipėdos rajono 

gyventojų vidutinis amžius 2016 m. pradžioje – 40,0 metų, vyrų – 38 metai, moterų – 42.  

2016 m. pradžioje , kaip ir 2015 m., Klaipėdos rajono demografinės senatvės koeficientas 

buvo mažesnis nei šalies – atitinkamai 91 ir 129 pagyvenę (65 m. ir vyresnio amžiaus) gyventojai, 

teko šimtui vaikų iki 15 m. amžiaus (2015 m. pradžioje – 89 ir 129 pagyvenę asmenys teko 100 

vaikui iki 15 m. amžiaus). 

2016 m. pradžioje vaikai (0-17 m.) sudarė didesnė gyventojų dalį nei pensinio amžiaus 

asmenys (65 m. ir vyresni) (20,5 proc. ir 15,2 proc.). Lietuvoje atvirkščiai  - didesnė gyventojų dalį 

sudarė 65 ir vyresnio amžiaus asmenys nei vaikai (19 proc. ir 18 proc.). 2016 m. pradžioje  

jaunimas (14-29 m.) sudarė penktadalį visų Klaipėdos rajono gyventojų (20,1 proc.) (Lietuvoje toks 

pats procentas) (2 pav.).  
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2 pav. Gyventojai pagal pagrindines amžiaus grupes (proc.) 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, VSB skaičiavimai 

Nuo 2012 m. Klaipėdos rajone moterų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė didėja, o nuo 2011 

m. iki 2014 m. vyrų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė didėjo, tačiau per pastaruosiuos metus 

sumažėjo. Nuo 2012 iki 2014 m. skirtumas tarp moterų ir vyrų vidutinės gyvenimo trukmės 

sumažėjo nuo 9,99 iki 8,11 metų, tačiau  2015 m. šis skirtumas išaugo ir siekė 12,2 metus (3 pav.). 

 
3 pav. Klaipėdos r. vyrų ir moterų vidutinė tiketina gyvenimo trukmė 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, VSB 

skaičiavimai 

 

MIRTINGUMAS 

 

Klaipėdos rajone 2015 m. palyginti su 2014 m., gimusiųjų skaičius padidėjo, mirusių 

atvirkščiai – sumažėjo (atitinkamai padidėjo 14 gimusių  ir sumažėjo 13 mirusių). 2013 ir 2015 m. 

Klaipėdos rajone buvo teigiamas natūralus gyventojų prieaugis; 2006, 2011, 2012 ir 2014 m. tapo 

neigiamu – gimusiųjų skaičius buvo mažesnis nei mirusiųjų (4 pav.) 
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4 pav. Mirusiųjų ir gimusiųjų skaičius Klaipėdos r. savivaldybėje 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

2015 m. palyginus su 2014 m. tiek miestuose, tiek kaimuose vyrų mirčių padaugėjo 

(atitinkamai 8 ir 5 mirtimis ). 2015 m. palyginus su 2014 m., moterų mirčių skaičius miestuose 

išliko tolygus, tačiau kaimuose sumažėjo net 26 mirtimis (5 pav.). 

 

5 pav.. Vyrų ir moterų mirčių pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą 2014-2015 m. Klaipėdos 

rajono savivaldybėje (proc.) 

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

Nuo 2012 m.  iki 2015 m. bendras standartizuotas mirtingumas sumažėjo 125,1 atveju 100 

tūkst. gyv. (6 pav.). 
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6 pav. Standartizuotas mirtingumas pagal priežastis 100 000 gyv. Klaipėdos r. 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

Pastaba: 2015 m. standartizuoti rodikliai išankstiniai (PSO standartas) 

 

2015 m. Klaipėdos rajono savivaldybėje, kaip ir Lietuvoje,  daugiausia mirė nuo kraujotakos 

sistemos ligų (54,1 proc.), antroje vietoje - nuo piktybinių navikų (19,6  proc.), trečioje vietoje - nuo 

išorinių mirties priežasčių (8,8 proc.) 2015 m. palyginus su 2014 m., Klaipėdos rajone sumažėjo 

mirčių nuo kraujotakos, virškinimo sistemos ligų ir piktybinių navikų, tačiau daugiau mirštama nuo 

išorinių mirties priežasčių, kvėpavimo sistemos ligų (7 pav.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 pav. Mirčių pagal priežastis pasiskirstymas 2014 ir 2015 m. (proc.) 

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

Nuo 2013 m. iki 2014 m.  vyrų mirtingumas nuo išorinių priežasčių sumažėjo, o moterų tais 

metais atvirkščiai – padidėjo, tačiau per pastaruosius metus vyrų mirtingumas nuo išorinių 

priežasčių padidėjo 17,3 atvejais 100 tūkst. gyv., o moterų sumažėjo 11,6 atvejais 100 tūkst. gyv. 

2015 m. vyrų mirtingumas nuo išorinių priežasčių buvo apie 3,7 karto didesnis nei moterų, 

užregistruoti net 11 vyrų savižudybių atvejų, 7 vyrų mirtys transporto įvykiuose (8 pav., 2 lent.).  
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8 pav. Mirtingumas nuo išorinių priežasčių pagal lytį Klaipėdos rajone 2011-2015 m.  

 2 lentelė. Vyrų ir moterų mirčių pasiskirstymas pagal išorines mirtingumo priežastis 2015 m. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirtingumo išorinės priežastys Vyrai Moterys Iš viso 

Transporto įvykiai 7 - 7 

Nukritimai 4 3 7 

Atsitiktinis paskendimas 3 - 3 

Intensyvaus natūralaus šalčio poveikis 2 1 3 

Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu 3 1 4 

Savižudybės 11 5 16 

Nužudymai 1 - 1 
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Išvados 

 

1. 2016 m. pradžioje palyginti su 2015 m . Klaipėdos rajono savivaldybėje gyventojų skaičius 

išaugo 633 gyventojais. 

2. 2016 m. pradžioje vaikai (0-17 m.) sudarė didesnė gyventojų dalį nei pensinio amžiaus asmenys 

(65 m. ir vyresni) (20,5 proc. ir 15,2 proc.). 

3. Nuo 2012 iki 2014 m. skirtumas tarp moterų ir vyrų vidutinės gyvenimo trukmės sumažėjo nuo 

9,99 iki 8,11 metų, tačiau  2015 m. šis skirtumas išaugo ir siekė 12,2 metus. 

4. Klaipėdos rajone 2015 m. palyginti su 2014 m., gimusiųjų skaičius padidėjo, mirusių atvirkščiai 

– sumažėjo (atitinkamai padidėjo 14 gimusių  ir sumažėjo 13 mirusių). 

5. 2015 m. palyginus su 2014 m. tiek miestuose, tiek kaimuose vyrų mirčių padaugėjo 

(atitinakamai 8 ir 5 mirtimis ). 

6. 2015 m. palyginus su 2014 m., Klaipėdos rajone sumažėjo mirčių nuo kraujotakos, virškinimo 

sistemos ligų ir piktybinių navikų, tačiau daugiau mirštama nuo išorinių mirties priežasčių, 

kvėpavimo sistemos ligų.  

7. 2015 m. vyrų mirtingumas nuo išorinių priežasčių buvo apie 3,7 karto didesnis nei moterų, 

užresgistruoti net 11 vyrų savižudybių atvejų, 7 vyrų mirtys transporto įvykiuose. 

 

 


