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RENGĖJAS  

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, 

Klaipėdos g. 11, LT-96135 Gargždai, tel. (8 46) 453754, faks. (8 46) 470064, el.p. 

info@visuomenessveikata.lt. www.visuomenessveikata.lt. Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių 

asmenų registre, kodas 300624344.  

 

ATASKAITOS PARENGIMO PRIELAIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Visuomenės sveikatos biuras atliko duomenų paiešką, analizę, interpretavimą, vidutinės gyvenimo 

trukmės skaičiavimus pagal PSO pateiktą metodiką ir parengė šią ataskaitą. 

Ataskaita parengta įgyvendinant Rietavo savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012-2014 m. 

programą, kuri patvirtinta Rietavo savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. T1-133. 

mailto:info@visuomenessveikata.lt
http://www.visuomenessveikata.lt/
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ĮVADAS 

 

Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena – savivaldybių lygiu savivaldybių teritorijose 

vykdoma visuomenės sveikatos stebėsena. Stebėsena siekiama gauti išsamią informaciją apie 

visuomenės sveikatos būklę savivaldybės teritorijoje bei planuoti ir įgyvendinti vietines visuomenės 

sveikatos prevencijos priemones, sveikatos politiką, parodyti įgyvendinamų programų rezultatus.  

Rietavo savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną nuo 2009 m. sistemingai vykdo Klaipėdos 

rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Stebėsena vykdoma remiantis Rietavo savivaldybės 

tarybos 2012 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. T1-133. Juo patvirtinta 2012─2014 metų Rietavo 

savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programa ir jos įgyvendinimo planas.  

Programos tikslas – plėtoti savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos sistemos veiklą, 

siekiant gauti išsamią informaciją apie Rietavo savivaldybės gyventojų sveikatos būklę, ją veikiančius 

veiksnius ir jų kitimo tendencijas. 

Programos uždaviniai: 

1. sistemingai rinkti duomenis ir rodiklius, apibūdinančius privalomus stebėti savivaldybės 

visuomenės sveikatos stebėsenos objektus; 

2.   formuoti bendrą savivaldybės visuomenės sveikatos duomenų sistemą; 

3. užtikrinti sistemingą informacijos teikimą valstybės ir savivaldybės institucijoms bei 

visuomenei. 

Pagrinde Rietavo savivaldybės rodikliai ataskaitoje lyginami su Lietuvos duomenimis (tik kai 

kurie standartizuoto mirtingumo pagal priežastis ir sergančiųjų skaičius pagal ligas rodikliai 

palyginami su kitomis Telšių apskrities savivaldybėmis). 

Ataskaitoje pateikiami ir lyginami rodikliai už 2008-2013 m. laikotarpį (kai kurie demografiniai 

rodikliai yra už 2014 m.) 

Duomenų šaltiniai: 

 Lietuvos statistikos departamentas (SD) 

 Higienos instituto Sveikatos centro informacijos centras (HISIC) 
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1. BENDROJI DALIS 

1.1. DEMOGRAFINĖ, SOCIALINĖ – EKONOMINĖ BŪKLĖ  

1.1.1.GYVENTOJAI 

 

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2014 m. pradžioje, palyginti su 2013 

m., Rietavo savivaldybėje gyventojų skaičius sumažėjo 144 gyventojais (nuo 8399 iki 8255). 2014 

metų pradžioje Rietavo savivaldybės miesto gyventojai sudarė 43,3 proc. visų gyventojų, kaimo 

vietovėse – 56,7 proc. visų gyventojų. 2014 m. pradžioje 1000-iui Rietavo savivaldybės vyrų teko 

1074,6 moterys (žr. 1 lent.). 

 

1 lent. Gyventojų skaičius pagal lytį ir gyvenamąją vietą Rietavo savivaldybėje  
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Iš viso 9437 9205 8981 8717 8537 8399 8255 

Moterys  4964 4796 4674 4542 4426 4348 4276 

Vyrai 4473 4409 4307 4175 4111 4051 3979 

Miestas 3502 3426 3364 3258 3192 3635 3574 

Kaimas 5935 5779 5617 5459 5345 4764 4681 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Pagal vidutinį gyventojų amžių, 2014 m. Rietavo savivaldybės ir šalies gyventojai yra vienodo 

amžiaus (atitinkamai vidutinis Rietavo savivaldybės gyventojų amžius 2014 m. pradžioje buvo 42,0, 

Lietuvoje - 42,0 metai). Kiekvienais metais amžius vis ilgėja - vidutinis Rietavo savivaldybės 

gyventojų amžius  2010 m. buvo 38,6; 2011 m. – 39,1; 2012 – 39,3; 2013 – 41; 2014 – 42,0 metai. 

 

2 lent. Gyventojai pagal pagrindines amžiaus grupes 2012-2013 m. pradžioje (proc.) 
 Rietavo sav. Lietuva 

0-17 m. 18-59 m. 60+ m. 0-17 m. 18-59 m. 60+ m. 

2012 20 56,2 23,8 18,5 57,8 23,7 

2013 19,4 56,7 23,9 18,3 57,7 24 

2014 19,1 56,9 24 18,1 56,4 25,5 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

2014 m. pradžioje, kaip ir šalyje, Rietavo savivaldybėje vaikų (0-17 m.) buvo mažiau nei 

pagyvenusių žmonių (atitinkamai 19,1 ir 24 proc. visų gyventojų) ir Rietavo savivaldybėje vaikų 

procentas buvo didesnis nei Lietuvoje (žr. 2 lent.). 
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1.1.2. GIMSTAMUMAS 

 

Rietavo savivaldybėje 2013 m., palyginti su 2012 m., gimstamumas sumažėjo, tačiau buvo 

didesnis nei šalyje (atitinkamai 11,5 ir 10,1 gimusieji 1000 gyv.). 

2008-2013 m. laikotarpiu Rietavo savivaldybėje gimusiųjų skaičius buvo mažesnis nei 

mirusiųjų. Natūralus gyventojų prieaugis (skirtumas tarp gimimų ir mirimų) Rietavo savivaldybėje 

2013 m., palyginus su 2012 m. – sumažėjo nuo -39 iki -30. (žr. 3 lent.).  

 

3 lent. Natūralus gyventojų prieaugis Rietavo savivaldybėje 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Gimusieji 105 85 74 92 104 96 

Mirusieji 139 134 143 129 143 126 

Natūralus gyv. prieaugis -34 -49 -69 -37 -39 -30  

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas  

 

1.1.3. MIRTINGUMAS 

 

Pagal Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenis galima teigti, kad Rietavo 

savivaldybėje mirtingumas buvo didesnis nei šalyje, (2013 m. atitinkamai 9,3 ir 8,9 mirusieji 1000 

gyv.) (žr. 1 pav.).  

 

1 pav. Standartizuotas mirtingumas 1000 gyv. 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

 Rietavo savivaldybėje 2013 m. mirė 80 vyrų ir 46 moterys. Nuo 2011 m. Rietavo savivaldybės 

kaimo gyventojų mirtingumas buvo didesnis nei miesto (žr. 4 lent.).  
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4 lent. Standartizuotas mirtingumas pagal lytį  ir gyvenamąją vietą 1000 gyv.  
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Vyrai  14,2 13 14,9 13,2 15,2 16,1 

Moterys  8,9 7,1 6,6 6,4 6,6 4,5 

Miestas 11,6 9,3 12,6 7,3 8,4 8,4 

Kaimas 11,5 11 9,1 10,9 11,7 10 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Mirusių kūdikių Lietuvoje skaičius 1000 gyvų gimusiųjų kasmet mažėja. Rietavo savivaldybėje 

nuo 2009 m. iki 2013 m. kūdikių mirčių nebuvo. 

 

1.2. GYVENTOJŲ SVEIKATOS BŪKLĖ  

 

2013 m. Rietavo savivaldybėje, kaip ir šalyje, sergamumas, užregistruotas ambulatorinę pagalbą 

teikiančiose įstaigose, tiek vaikų (0-17 m.), tiek suaugusiųjų (nuo 18 m.) tarpe didėja, tačiau vaikų 

sergamumas buvo didesnis nei suaugusiųjų.  

Lietuvos vaikų sergamumas (nauji užregistruoti susirgimai) 2013 m. didesnis, nei Rietavo 

savivaldybėje (atitinkamai 2550,6 ir 2299,3) (žr. 2 pav.). 

 

2 pav. Vaikų (0-17) sergamumas 1000 vaikų 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

2013 m. Rietavo savivaldybėje suaugusiųjų sergamumas didesnis nei šalyje (atitinkamai 1442,6 

ir 1219,5) (žr. 3 pav.). 
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3 pav. Suaugusiųjų (nuo 18 m.) sergamumas 1000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

2013 m. mirčių pagal priežastis procentinis pasiskirstymas nesiskyrė nuo 2012 m., lyginant 

Rietavo savivaldybę ir Lietuvą. 2012 m. Rietavo savivaldybėje didesnę procentinę dalį nei šalyje 

sudarė piktybiniai navikai, o 2013 m. – kvėpavimo sistemos ligos ir piktybiniai navikai (žr. 4 pav.).  

 

 
4 pav. Mirties priežasčių pasiskirstymas 2013 m. (proc.) 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

2013 m. Rietavo savivaldybės ligotumas (sergantys asmenys) kvėpavimo sistemos ligomis, 

virškinimo sistemos ligomis, jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligomis, nervų sistemos 

ligomis, psichikos ir elgesio sutrikimais, didesnis nei Lietuvos (žr. 5 pav.).  



 

 
5 pav. Sergantys asmenys pagal ligas 2013 m. (proc.) 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Rietavo savivaldybėje mirčių situacija pagal priežastis ir amžiaus grupes pasikeitė. 2013 m. 0–17 

m. amžiaus grupėje mirčių nebuvo, 18–44 m. amžiaus gyventojų pagrindinė mirties priežastis buvo dėl 

infekcinių ligų (2012 m. – išorinės mirties priežastys), 45 m. ir vyresniųjų gyventojų mirties priežastis 

išliko ta pati –  dėl kraujotakos sistemos ligų (žr. 5 lent.).  

 

5 lent. Mirtys pagal priežastis ir amžių Rietavo sav. 2013 m. 
 0-17 m. 18-44 m. 45-64 m. 65+ m. 

Infekcinės ligos 0 2 2 1 

Kvėpavimo sist. ligos 0 0 1 8 

Virškinimo sist. ligos 0 1 2 3 

Išorinės mirties priežastys 0 0 6 0 

Piktybiniai navikai 0 1 4 22 

Kraujotakos sistemos ligos 0 1 11 58 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

2013 m., kaip ir 2011-2012 m., Rietavo savivaldybėje kraujotakos sistemos ligomis daugiausiai 

sirgo vyresnio amžiaus gyventojai, vaikų pagrindinė susirgimų priežastis – kvėpavimo sistemos ligos. 

(žr. 6 lent.). 9 
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6 lent. Sergančiųjų Rietavo sav. gyventojų skaičius 1000 gyv. pagal amžių ir pagal ligas 2013 m. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Rietavo savivaldybėje dėl kraujotakos sistemos ligų mirė 67,4 proc. visų mirusių moterų ir 48,8 

proc. visų mirusių vyrų. 2013 m., lyginant su 2012 m., padidėjo mirusių moterų nuo kraujotakos 

sistemos ligų, vyrų – sumažėjo. 2013 m., kaip ir 2012 m. piktybiniai navikai užėmė antrąją vietą 

moterų ir vyrų mirties priežasčių struktūroje. Moterų ir vyrų mirties priežasčių struktūra išsiskyrė 

tuom, kad vyrų mirties priežasčių struktūroje trečiąją vietą užėmė kvėpavimo sistemos ligos, o moterų 

– virškinimo sistemos ligos. 2013 m. Rietavo savivaldybėje nebuvo moterų mirčių dėl kvėpavimo 

sistemos ligų (žr. 6 pav.). 

 
6 pav. Mirčių pasiskirstymas pagal lytį ir priežastis Rietavo savivaldybėje 2013 m. (proc.) 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

  0-17 m.  18-64 m. 65+ m. 

Kvėpavimo sist. ligos 643,6 297 281,7 

Kraujotakos sistemos ligos 46,8 166,5 589,5 

Jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sist. ligos 92,3 194,4 251,1 

Akių ligos 151,5 69,1      151,7 

Urogenitalinės sist. ligos 31,8 140,1 179,1 

Traumos ir kt. išorinių priežasčių padariniai 117,9 144,3 93,7 

Virškinimo sist. ligos 137,8 103,2 189,9 

Odos ir poodžio ligos 121 67,5 48,4 

Infekcinės ir parazitinės ligos 86,7 28,9 19,8 

Endokrininės sistemos ligos 74,2 99,9 137 

Psichikos ir elegesio ligos 82,9 65,8 157,4 
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2013 m. Rietavo savivaldybėje vaikų (0–17 m.), sergančių kvėpavimo sistemos ligomis, akių 

ligomis, odos ir poodžio ligomis, jungiamojo audinio ir skeleto-raumens sistemos ligomis,  

infekcinėmis ligomis, endokrininės sistemos ligomis buvo mažiau nei šalyje, tačiau kai kuriomis 

ligomis sergančiųjų buvo daugiau nei šalyje: virškinimo sistemos ligomis, psichikos ir elgesio 

sutrikimo ligomis ir kraujotakos sistemos ligomis (žr. 7 pav.). 

 
7 pav. Sergantys vaikai (0-17 m.)  pagal ligas 2013 m. (proc.) 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

1.3. APLINKA  

PASTABA: Paimto ir sunaudoto vandens kiekio, susidariusių ūkio, buities ir gamybos nuotekų 

kiekio, bendro į atmosferą išmetamų teršalų kiekio 2013 m. duomenų nėra. 

 

1.4. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IŠTEKLIAI IR VEIKLA 

2013 metų pabaigoje 10 000 Lietuvos gyventojų teko 46,1 gydytojai, Rietavo savivaldybėje – 

7,3 (2012 m. – 7,1) gydytojai. Rietavo savivaldybėje 2012-2013 m. pirminės sveikatos priežiūros 

įstaigose iš viso dirbo 5 šeimos gydytojai, 1 vidaus ligų gydytojas.  

Vienas Rietavo savivaldybės gyventojas pas gydytoją 2013 m. apsilankė 5,3 kartus (2012 m. – 

3,9 kartus) (Lietuvoje – 8,1 kartus). Rietavo savivaldybėje per 2013 m. pirminės sveikatos priežiūros 

įstaigose iš viso buvo užregistruoti 44,5 tūkst. (2012 m. – 33,1 tūkst.) gyventojų apsilankymų. 
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2. SPECIALIOJI DALIS 

Specialiojoje dalyje analizuojamos Rietavo savivaldybei būdingos specifinės sveikatos 

problemos. Šioje dalyje smulkiau išnagrinėta mirties priežasčių struktūra Rietavo savivaldybėje, taip 

pat pateikiama informacija apie sveikatos problemas bei sergančių asmenų rodiklius.  

 

2.1. MIRTIES IR SVEIKATOS BŪKLĖS STATISTIKOS APŽVALGA  

 

Rietavo savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvoje, vis dar dominuoja penkios pagrindinės sveikatos 

problemos – kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, išorinės priežastys, kvėpavimo sistemos 

ligos ir virškinimo sistemos ligos. 

 

Kraujotakos sistemos ligos 

Rietavo savivaldybėje, kaip ir visoje šalyje, kraujotakos sistemos ligos išlieka dažniausia 

gyventojų mirties priežastis. 2013 m., palyginti su 2012 m., Rietavo savivaldybėje mirtingumas nuo 

kraujotakos sistemos ligų sumažėjo (žr. 8 pav.).  

 
8 pav. Standartizuotas mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų 1000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 
 

2013 m. sergančių asmenų skaičius kraujotakos sistemos ligomis tiek Rietavo savivaldybėje, tiek 

šalyje didėja, tačiau Rietavo savivaldybės sergančiųjų rodiklis buvo mažesnis nei šalies (žr. 9 pav.).  
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9 pav. Sergantys asmenys kraujotakos sistemos ligomis 1000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 
 

2013 m. Rietavo savivaldybėje kraujotakos sistemos ligomis daugiau sirgo moterys nei vyrai ir 

daugiau sergantieji buvo kaimo gyventojai. Dažniausia kraujotakos sistemos liga išlieka arterinė 

hipertenzija (68,7 proc. visų kraujotakos sistemos ligų). 

 

Piktybiniai navikai 

         Antra pagal dažnumą gyventojų mirties priežastis buvo piktybiniai navikai. Mirtingumas nuo 

piktybinių navikų Rietavo savivaldybėje buvo kintantis, šalyje - stabilus. 2013 m., palyginti su 2012 

m., mirtingumas sumažėjo (2012 m. 30 mirties atvejų, 2013 m. – 27), tačiau viršijo šalies rodiklį (žr. 

10 pav.). 

 
10 pav. Standartizuotas mirtingumas nuo piktybinių navikų 1000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

2012-2013 m. Rietavo savivaldybėje nuo piktybinių navikų daugiau mirčių buvo kaime nei 

mieste ir daugiau mirusių buvo vyrų nei moterų. 
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2013 m. kaip ir šalyje, Rietavo savivaldybėje daugiausia mirtys ištinka dėl trachėjos-plaučių 

piktybinių navikų (žr. 7 lent.). 

 

7 lent. Mirusieji pagal piktybinių navikų lokalizaciją 

 2010 2011 2012 2013 

Skrandžio p.n. 6 1 4 1 

Trachėjos-plaučių p.n. 4 5 7 7 

Krūties p.n. 2 2 2 3 

Gimdos kaklelio p.n. 1 2 1 1 

Priešinės liaukos p.n. 3 1 3 1 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Rietavo savivaldybėje 2013 m. daugiausia sergančiųjų buvo priešinės liaukos piktybiniais 

navikais (žr. 11 pav.).  

 
11 pav. Sergantys asmenys piktybiniais navikais pagal rūšis 2013 m. Rietavo savivaldybėje (proc.) 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Moterų, sergančių piktybiniais navikais buvo daugiau nei vyrų (2013 m. sirgo 153 vyrai ir 263 

moterys). Kaime sergančiųjų užregistruojama daugiau nei mieste (2013 m. – 168 sergantys mieste ir 

248 sergantys kaime).  

 

Išorinės mirties priežastys 

Lietuvoje mirtingumo dėl išorinių priežasčių situacija, galima teigti, buvo stabili, o Rietavo 

savivaldybėje, analizuojant 2008-2013 m. laikotarpį, 2013 m. mirčių buvo mažiausiai (2011 m. 
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užregistruota 15 atvejų, 2012 m. – 9, 2013 m. – 6 atvejai). Lietuvos rodiklis didesnis nei Rietavo 

savivaldybėje (žr. 12 pav.).  

 
12 pav. Standartizuotas mirtingumas dėl išorinių priežasčių 1000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Vyrų mirtingumas dėl išorinių priežasčių išlieka didesnis nei moterų (2013 m. mirė 5 vyrai ir 1 

moteris) ir tai dažniausia būna kaimo gyventojų mirties priežastis. Pagrindinė išorinės mirties 

priežastis 2013 m. Rietavo savivaldybėje buvo savižudybės (45 m. ir vyresnio amžiaus grupės 

gyventojai) (žr. 8 lent.). 

 

8 lent. Mirusieji pagal išorines priežastis 

 2010 2011 2012 2013 

Transporto įvykiai 2 0 2 0 

Atsitiktiniai paskendimai 0 1 1 0 

Šalčio poveikis 0 1 1 0 

Apsinuodijimas alkoholiu 1 0 0 0 

Savižudybės 6 6 2 4 

Nukritimai 2 1 1 0 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Kvėpavimo sistemos ligos 

Rietavo savivaldybėje mirtingumas dėl kvėpavimo sistemos ligų 2013 m., palyginti su 2012 m., 

išliko panašus (2012 m. mirė 8 gyventojai, 2013 m. – 9), tačiau vis dar viršija šalies rodiklį (žr. 13 

pav.).  



 

 
13 pav. Standartizuotas mirtingumas nuo kvėpavimo sistemos ligų 100 000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Nuo kvėpavimo sistemos ligų miršta daugiausia vyresnio amžiaus gyventojai (65 m. ir 

vyresni), ir tai dažniausiai būna kaimo gyventojai. 

Sergančiųjų kvėpavimo sistemos ligomis rodiklio kitimo tendencija Rietavo savivaldybėje 

buvo tokia pati kaip ir šalyje, tačiau 2013 m. Rietavo savivaldybėje sergančiųjų buvo užregistruota 

daugiau nei šalyje (žr. 14 pav.).  

 
14 pav. Sergantys asmenys kvėpavimo sistemos ligomis 1000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Rietavo savivaldybėje pagrindinė kvėpavimo sistemos liga išlieka ūminės viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijos (ŪVKTI) (2012 m. sergantieji tokio pobūdžio liga sudarė 58,8 proc., 

2013 m. – 66 proc.) (žr. 15 pav.). Daugiausia ŪVKTI serga 0-17 m. amžiaus vaikai (573 atvejai 

1000 gyv.), lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis, pneumonija ir astma serga dažniausia 65 m. 

ir vyresni gyventojai (atitinkamai 200, 49 ir 23 atvejai 1000 gyv.). 
16 
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15 pav. Sergančiųjų pasiskirstymas pagal kvėpavimo sistemos ligas 2013 m. (proc.) 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Virškinimo sistemos ligos 

2010-2013 m. laikotarpyje Rietavo savivaldybėje mirtingumas nuo virškinimo sistemos ligų, 

galima teigti, buvo stabilus (2013 m. mirė 6 žmonės – vyresni nei 25 m.) (žr. 16 pav.). 

 
16 pav. Standartizuotas mirtingumas nuo virškinimo sistemos ligų 100 000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Sergančiųjų skaičius virškinimo sistemos ligomis Rietavo savivaldybėje, kaip ir Lietuvoje, 

turi tendenciją didėti (2013 m. Rietavo savivaldybėje virškinimo sistemos ligomis sirgo 126 

gyventojų iš 1000, Lietuvoje – 106) (žr. 17 pav.).  
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17 pav. Sergantys asmenys virškinimo sistemos ligomis 1000 gyv.   

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

             

 

Lyginant Rietavo savivaldybę su kitomis Telšių apskrities savivaldybėmis, 2013 m., lyginant 

su 2012 m., Rietavo savivaldybėje standartizuotas mirtingumo rodiklis dėl piktybinių navikų, dėl 

kvėpavimo sistemos ligų ir infekcinių ligų buvo pirmoje vietoje. Tačiau standartizuotas 

mirtingumas dėl išorinių priežasčių buvo mažiausias lyginant su kitomis savivaldybėmis (žr. 9). 

 

9 lent. Standartizuotas mirtingumas pagal priežastis ir savivaldybes 100 000 gyv., 2013 m.  
 Rietavo 

savivaldybė 

Mažeikių raj.  

sav. 

Plungės raj. 

sav.  

Telšių raj.  

sav. 

Iš viso 929,2 880,9 903,3 933,4 

Kraujotakos sist. ligos 467,8 431,1 476,4 497,3 

Piktybiniai navikai 188 161,9 174 181,1 

Išorinės mirties priežastys 67,1 114,0 95,2 103,3 

Virškinimo sist. ligos 57,6 60,6 37,5 41,8 

Kvėpavimo sist. ligos 58,1 50,3 48,4 48,3 

Infekcinės ligos 62,8 12,6 13,1 8,1 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 
 

Rietavo savivaldybėje, palyginti su kitomis Telšių apskrities savivaldybėmis, 2013 m., 

mažiausiai buvo sergančiųjų – odos ir poodžio ligomis, infekcinėmis ligomis. Pagal kvėpavimo 

sistemos ligas Rietavo savivaldybė tarp kitų Telšių apskrities savivaldybių 2013 m. buvo pirmoje 

vietoje (2012 m. – ketvirtoje vietoje) (žr. 10 lent.).  

 



19 

 

10 lent. Sergančiųjų skaičius 1000 gyv. pagal ligas ir savivaldybes 2013 m.  
 Rietavo 

savivaldybė 

Mažeikių 

raj. sav. 

Plungės 

raj.  sav. 

Telšių 

raj. sav. 

Kvėpavimo sist. ligos 360,9 358,8 349,1 306,7 

Kraujotakos sistemos ligos 223,1 196,5 257,7 252,5 

Jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų 

sist. ligos 

185,4 180 200,8 199,1 

Akių ligos 100,5 103,4 132,2 99,6 

Urogenitalinės sist. ligos 126,6 122,8 146,1 142,5 

Traumos ir kt. išorinių priežasčių 

padariniai 

129,7 116,9 141,6 123,8 

Virškinimo sist. ligos 126,2 110,9 144 117,2 

Odos ir poodžio ligos 74,2 85,6 76,9 87 

Endokrininės sist. ligos 102 107,9 114,9 97,3 

Psichikos ir elgesio sutrikimai 86,3 85,6 103,3 93,1 

Nervų sistemos ligos 123,8 78,1 153,9 147,8 

Infekcinės ir parazitinės ligos 38,3 68 38,6 65,8 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

          

 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos duomenimis, Rietavo savivaldybėje 2013 

m., palyginti su 2012 m., darbingo amžiaus asmenų, pirmą kartą pripažintų neįgaliaisiais, padidėjo 

nuo 34 iki 42 asmenų. Daugiausia Rietavo savivaldybės darbingo amžiaus asmenų pripažinti 

neįgaliaisiais buvo dėl piktybinių navikų.  

2013 m. Rietavo savivaldybėje neįgalumas nustatytas 4 vaikams (2 berniukams, 2 

mergaitėms) iki 18 metų (2012 m. – 10 vaikų).  

 

2.2. VIDUTINĖ TIKĖTINA GYVENIMO TRUKMĖ  (VGT) 

2013 m., palyginti su 2012 m., Rietavo savivaldybės gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė 

išaugo nuo 72,93 iki 73,94 metų (Lietuvoje – 74,02 metai). Moterų vidutinė gyvenimo trukmė buvo 

ilgesnė nei vyrų 16,77 metais (žr. 11 lent.). 

 

 

 



20 

 

11 lent. Rietavo savivaldybės gyventojų VGT 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bendra VGT 67,49 71,80 70,20 72,65 72,83 73,94 

Moterų VGT 71,40 77,56 78,57 79,04 78,91 83,41 

Vyrų VGT 63,62 68,10 63,43 66,77 67,35 66,64 

Skaičiavimui naudotų pradinių duomenų šaltinis Lietuvos statistikos departamentas 

 

2.3. RIETAVO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ GYVENSENA 

2012-2014 m. Rietavo savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programos 

įgyvendinimo plane be demografinių, socialinių – ekonominių, sveikatos būklės rodiklių taip pat 

yra numatyta rinkti gyvensenos rodiklius. Rietavo savivaldybės mokinių gyvensenos rodikliai buvo 

gauti 2014 m. atlikus tyrimą – Rietavo savivaldybės mokinių gyvensenos ir sveikatos tyrimo 

analizė 2014 m. 

 

Mityba 

Pastebimi teigiami Rietavo savivaldybės mokinių mitybos įpročių pokyčiai. Kad kasdien 

daržoves valgo, nurodė 20,3 proc. Rietavo savivaldybės mokinių, 3-5 kartus per savaitę – 35,4 proc. 

(2011 m., kad kasdien valgo daržoves, atsakė 15,5 proc. mokinių, 3-5 kartus per savaitę – 32,4 proc. 

mokinių). Vaisius ir uogas kasdien valgo 24,5 proc., 3-5 kartus per savaitę – 34 proc. (2011 m. 

vaisius ir uogas kasdien valgė 15,1 proc. mokinių, 3-5 kartus per savaitę – 25,8 proc. mokinių).  

 

Fizinis aktyvumas 

Kas trečias mokinys sportuoja kasdien, kas ketvirtas – kelis kartus per savaitę. 2014 m. 

atlikto Rietavo mokinių gyvensenos tyrimo duomenimis, kasdien sportuojančių mokinių buvo 27 

proc., kelis kartus per savaitę – 47,9 proc. Daugiau kaip vieną valandą per dieną pėsčiomis lauke 

vaikščiojo 44,4 proc. mokinių (2011 m. tyrimo duomenimis, kasdien sportuojančių mokinių buvo – 

26,9 proc., kelis kartus per savaitę – 46,9 proc., daugiau kaip vieną valandą pėsčiomis lauke 

vaikščiojo – 68,7 proc.).  

 

Žalingi įpročiai 

Rūkančių mokinių Rietavo savivaldybėje sumažėjo. Tyrimo metu nustatyta, kad rūkančių 

kiekvieną dieną, kelis kartus per savaitę, rečiau nei kartą per savaitę buvo 11,9 proc. mokinių (2011 

m. – 16,1 proc.).  
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Sumažėjo mokinių, vartojančių silpnus alkoholinius gėrimus. 2,3 proc. mokinių (2011 m. – 

2,8 proc.) prisipažino, kad stiprius alkoholinius gėrimus vartoja kasdien ir kelis kartus per savaitę, 

4,2 proc. – silpnus alkoholinius gėrimus (2011 m. – 9,1 proc.), kad alų, vyną ir šampaną vartoja 

kasdien ir kelis kartus per savaitę atsakė – 4,7 proc. Rietavo savivaldybės mokinių (2011 m. – 6,3 

proc.).  

 

Saugus elgesys 

Mokinių, saugiai besielgiančių kelyje, einant pėsčiomis ar važiuojant automobiliu, padaugėjo. 

Beveik pusė ( 46,7 proc.) Rietavo savivaldybės mokinių visada nešioja atšvaitus tamsiu paros metu 

(2011 m. – 36,4 proc.), kad niekada, prisipažino – 11,2 proc. mokinių (2011 m. – 16,1 proc.). 84,5 

proc. mokinių (2011 m. – 84,3 proc.) atsakė, kad visada prisitvirtina saugos diržus važiuodami 

automobiliu ant priekinė sėdynės, važiuodami automobiliu ant užpakalinės sėdynės visada 

prisitvirtina daugiau negu pusė (57,9 proc.) mokinių (2011 m. – 53,6 proc.).  

 

Sveikata 

Didžioji dalis teigiamai vertina savo sveikatą. Tyrimo duomenimis, 78,5 proc. Rietavo 

savivaldybės mokinių gerai arba labai gerai vertina savo sveikatą (2011 m – 79,7 proc.). Paklausus 

mokinių apie dantų valymą, 46,7 proc. atsakė, kad dantis šepetėliu ir danų pasta valo kelis kartus 

per dieną (2011 m. – 43,1 proc.).  

Patyčios išlieka labai svarbi problema. 2014 m. 46 proc. Rietavo savivaldybės mokinių 

nurodė, kad mokykloje patiria iš kitų patyčias (2011 m. 38,1 proc.), o kad iš kitų mokinių patys 

tyčiojosi, prisipažino 33,2 proc. mokinių (2011 m. – 42,3 proc.).  
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APIBENDRINIMAS 

 2014 m. pradžioje, palyginti su 2013 m., Rietavo savivaldybėje gyventojų skaičius sumažėjo 

144 gyventojais. 2014 metų pradžioje Rietavo savivaldybės miesto gyventojai sudarė 43,3 proc. 

visų gyventojų, kaimo vietovėse – 56,7 proc. visų gyventojų. 2014 m. pradžioje 1000-iui Rietavo 

savivaldybės vyrų teko 1074,6 moterys. Rietavo savivaldybėje 2013 m., palyginti su 2012 m., 

gimstamumas sumažėjo, tačiau buvo didesnis nei šalyje.  

 2013 m., palyginti su 2012 m., Rietavo savivaldybės gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė 

pailgėjo (2012 m. buvo 72,93, 2013 m. – 73,94 metai). 

 Analizuojant 2008-2013 m. laikotarpį, 2013 m. mirtingumas buvo mažiausias. Rietavo 

savivaldybėje 2013 m. vyrų mirė daugiau nei moterų. Savivaldybės kaimo gyventojų mirtingumas 

išliko didesnis nei miesto. 

 Rietavo savivaldybėje 2013 m. vaikų sergamumas buvo didesnis nei suaugusiųjų. Tiek vaikų, 

tiek suaugusiųjų sergamumas turi tendenciją didėti.  

 2013 m. Rietavo savivaldybės suaugusiųjų ligotumas kvėpavimo sistemos ligomis, virškinimo 

sistemos ligomis, jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligomis, nervų sistemos ligomis, 

psichikos ir elgesio sutrikimais, didesnis nei šalyje. 

 Lyginant su Lietuva, Rietavo savivaldybėje mirčių buvo daugiau dėl piktybių navikų ir dėl 

kvėpavimo sistemos ligų.  

 Rietavo savivaldybėje mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklis 2013 m., palyginant 

su 2012 m., sumažėjo. Sergančiųjų kraujotakos sistemos ligomis skaičius turi tendenciją kasmet 

didėti. Dažniausia kraujotakos sistemos liga išlieka arterinė hipertenzija. 

 2012-2013 m. laikotarpiu mirtingumas nuo piktybinių navikų Rietavo savivaldybėje sumažėjo. 

Nuo piktybinių navikų daugiau mirčių buvo kaime nei mieste ir daugiau mirusių buvo vyrų nei 

moterų. 

 2013 m. Rietavo savivaldybėje daugiausia sergančiųjų buvo priešinės liaukos piktybiniais 

navikais, o mirtys daugiausiai ištinka dėl trachėjos-plaučių piktybinių navikų.  

 Lietuvoje mirtingumo dėl išorinių priežasčių situacija, galima teigti, buvo stabili, o Rietavo 

savivaldybėje, analizuojant 2008-2013 m. laikotarpį, 2013 m. mirčių buvo mažiausiai. Pagrindinė 

išorinės mirties priežastis 2013 m. Rietavo savivaldybėje buvo savižudybės. 

 Mirtingumas ir sergamumas nuo kvėpavimo sistemos ligų 2013 m. Rietavo savivaldybėje 

padidėjo, lyginant su 2011-2012 m. 
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 2010-2013 m. laikotarpyje Rietavo savivaldybėje mirtingumas nuo virškinimo sistemos ligų, 

galima teigti, buvo stabilus. Sergančiųjų skaičius virškinimo sistemos ligomis Rietavo 

savivaldybėje, kaip ir Lietuvoje, turi tendenciją didėti. 

 2013 m. Rietavo savivaldybėje ligotumo situacija išlieka tokia pati kaip ir 2012 m. – 

kraujotakos sistemos ligomis daugiausiai serga vyresnio amžiaus gyventojai, vaikų pagrindinė 

susirgimų priežastis – kvėpavimo sistemos ligos. 

 Rietavo savivaldybėje 2013 m. vyrų daugiau nei moterų mirė dėl išorinių priežasčių ir 

kvėpavimo sistemos ligų, o nuo piktybinių navikų ir kraujotakos sistemos ligų - daugiau moterų nei 

vyrų. 

 Rietavo savivaldybės mokinių mitybos įpročių pokyčiai teigiami. Kas trečias mokinys sportuoja 

kasdien, kas ketvirtas – kelis kartus per savaitę. Rūkančių, vartojančių silpnus alkoholinius gėrimus, 

mokinių sumažėjo. Padaugėjo mokinių, saugiai besielgiančių, einant pėsčiomis ar važiuojant 

automobiliu. Didžioji dalis teigiamai vertina savo sveikatą. 


