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SAVIŽUDYBĖS KLAIPĖDOS RAJONE 2013 M. 

 

Nors Klaipėdos rajono savivaldybėje savižudybių skaičius yra kintantis, tačiau jis vistiek 

kiekvienais metais verčia nerimauti (1 pav.). Tai viena iš pagrindinių išorinių mirties priežasčių 

(2013 m. – sudarė 23,2 proc. visų išorinių mirties priežasčių, 2012 m. - 34,4 proc.). Siekiant 

nustatyti savižudybių paplitimo Klaipėdos rajone mastus, buvo analizuojami Lietuvos statistikos 

departamento, Higienos instituto ir Lietuvos sveikatos informacijos centro pateikti mirtingumo 

duomenys už 2013 m.  

 

 
1 pav. Standartizuotas savižudybių skaičius 100 000 gyv. 

 

2010-2011 m. kaip ir Lietuvoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje daugiausia savo gyvybę 

nutraukdavo kaimo gyventojai (2013 m. kaimo gyventojų savižudybės sudarė 69,2 proc. visų 

savižudybių) (1 lent.). 

 

1 lent. Savižudybės pagal gyvenamąją vietą (absoliutūs skaičiai) 

 2010 2011 2012 2013 

Miestas 7 4 10 4 

Kaimas 12 8 10 9 

Iš viso 19 12 20 13 

 



2013 m. visi Klaipėdos rajono gyventojai, kurie pakėlė prieš save ranką, buvo vyrai. 

2010-2011 m. laikotarpiu, didžiausia Klaipėdos rajono savivaldybės rizikos grupė, kuri ryžosi 

savižudybei, buvo 35-64 metų amžiaus, o 2012 m. didesnę nusižudžiusiųjų dalį sudarė 75 ir vyresni 

gyventojai (20 proc. visų nusižudžiusiųjų) (2 pav., 2 lent.). 

 
2 pav. Savižudybės pagal amžiaus grupes 2013 m. (proc.)  

 

2 lent. Savižudybės pagal amžiaus grupes (absoliutūs skaičiai) 

 0-18 19-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ Iš viso 

2010 1 2 0 4 5 6 0 1 19 

2011 1 0 0 3 4 4 0 0 12 

2012 0 3 3 1 3 3 3 4 20 

2013 0 1 2 3 3 3 0 1 13 

Iš viso 2 6 5 11 15 16 3 6 64 

 

2013 m. visos savižudybės buvo įvykdytos pasikariant, pasismaugiant (2012 m. buvo 

užregistruota 16 pasikorimų, pasismaugimų, 3 nusišovimų ir 1 nušokimas).   

 

 

 



Klaipėdos rajono mokinių psichinė sveikata (iš Klaipėdos rajono mokinių gyvensenos tyrimo) 

 

 Klaipėdos rajono mokiniams tyrimo metu buvo užduotas klausimas, kaip jie mano, ar žmogus 

turi teisę laisvai rinktis – gyventi ar atimti sau gyvybę. 2014 m. mokinių, manančių, kad žmogus 

turi teisę pasirinkti gyventi ar mirti, palyginti su anksesnių metų tyrimų rezulatatis sumažėjo 

(palyginti su 2008 m. – sumažėjo 7,9 proc.; p=0,00). 

 
Mokiniai, kurie mano, kad žmogus turi teisę laisvai rinktis – gyventi ar atimti sau gyvybę (proc.); * 

p<0,05 

 

55,2 proc. Klaipėdos rajono berniukų buvo už žmogaus teisę laisvai rinktis gyventi ar mirti, 

mergaičių – 60,4 proc. Analizuojant mokinių atsakymus pagal klases, statistiškai reikšmingai 

daugiau devintokų negu septintokų teigė, kad žmogus turi teisę į savo gyvybę (atitinkamai 63,7 ir 

52,9 proc.; p=00). 

  

2014 m. tyrimo metu mokinių buvo klausiama, ar jiems kada nors kildavo minčių apie 

savižudybę. Kad niekada apie savižudybę nėra pagalvoję, atsakė 69,9 proc. Klaipėdos rajono 

mokinių (2008 m. – 69,3 proc., 2011 m. – 69,7 proc.). 1,0 proc. mokinių prisipažino, kad yra bandę 

nusižudyti (2008 m. – 1,5 proc., 2011 m. – 1,2 proc.).  

 
Mokinių pasiskirstymas pagal tai, ar jie yra pagalvoję apie savižudybę (proc.) 



 

 

Tyrimo duomenimis, kūrusių planus apie savižudybę buvo daugiau mergaičių nei berniukų 

(p=0,00). Net kas trečiai Klaipėdos rajono mergaitei buvo kilusi mintis apie savižudybę. Nusižudyti 

bandė 1,9 proc. mergaičių ir 0,2 proc. berniukų (p=0,01).  

 
Mokinių, pagalvojusių apie savižudybę, pasiskirstymas pagal lytį (proc.); * p<0,05 

  

 

Septintų ir devintų klasių mokiniai, palyginti su penktos klasės mokiniais, daugiau pagalvoja 

apie savižudybę (p=0,00). 26,2 proc. septintokų ir 29,6 proc. devintokų ir 18,6 proc. penktokų yra 

kilusi mintis apie gyvybės nutraukimą (p=0,00).  

 
Mokinių, pagalvojusių apie savižudybę, pasiskirstymas pagal klases (proc.); * p<0,05 

 

 


