
TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO KLAUSYTOJŲ APKLAUSOS ANALIZĖ 

 

Š. m. vasario 24 d. dieną Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdė 

apklausą Trečiojo amžiaus universiteto (toliau tekste – TAU) klausytojų poreikių sveikatos 

stiprinimo ir išsaugojimo klausimais. Respondentai buvo kviečiami atsakyti, kaip jie vertina savo 

sveikatos būklę, ar mankštinasi, ar yra buvę visuomenės sveikatos biuro organizuojamuose 

renginiuose? TAU klausytojų buvo prašoma parašyti, kokie jų lūkesčiai ir kokiomis temomis 

užsiėmimų norėtų, kas jiems aktualu? 

Trečiojo amžiaus universiteto klausytojams buvo išdalintos 35 anketos. Anketų grįžtamumas 

buvo 100 proc., užpildytos grįžo visos anketos. Duomenys buvo analizuojami SPSS Statistics 19 

programa ir MS Excel paketu.  

Išanalizavus gautus rezultatus nustatyta, kad didžiąją dalį TAU klausytojų sudaro moterys - 

94 proc.  (33 moterys) ir 6 proc. vyrų (2 vyrai) (1 pav.). 

 

1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį, proc. 

Analizuojant pagal gyvenamąją vietą nustatyta, kad 74 proc. TAU klausytojų yra miesto 

gyventojai ir 26 proc. kaimo (2 pav.). 

 

2 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą, proc. 



Daugiau nei ketvirtadalis moterų (27,3 proc.) lankančių Trečiojo amžiaus universiteto 

užsiėmimus gyvena kaime, likusios mieste (72,7 proc.), vyrai lankantys TAU gyvena mieste. 

 

3 pav. Respondentų gyvenamoji vieta, atsižvelgiant į lytį, proc. 

 

Dauguma (86,4 proc.) TAU klausytojų yra įgiję aukštesnįjį išsilavinimą, daugiau nei pusė 

(62,1 proc.) nurodė turintys vidurinį išsilavinimą. Septynios iš dešimties (69,7 proc.) moterų 

lankančių Tau yra įgijusios aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą (4 pav.). 

 

4 pav. TAU lankytojų išsilavinimas, analizuojant pagal lytį, proc.  

 

Reguliariai visuomenės sveikatos biuro organizuojamose renginiuose lankosi 100 proc. 

apklaustoje dalyvavusių vyrų ir 37,5 proc. moterų. Iš visų TAU klausytojų, biuro organizuojamose 

renginiuose keletą kartų anksčiau lankėsi penktadalis moterų (21,9 proc.), niekada nebuvo 40,6 

proc. moterų (5 pav.). 



 

5 pav. Respondentų apsilankymas visuomenės sveikatos biuro renginiuose,  

atsižvelgiant į lytį, proc. 

 

Pusė apklausoje dalyvavusių vyrų nurodė, kad jų sveikata gera ir tokia pat dalis nurodė 

sveiktą esant blogesne nei vidutinė. Didžioji dalis (68,8 proc.) moterų savo sveikatą vertina 

vidutiniškai, 18,8 proc. gerai. Nurodžiusių, kad jų sveikata blogesne nei vidutinė buvo 12,5 proc. 

moterų (6 pav.). 

Apklausos rezultatai parodė, kad beveik pusė (45,7 proc.) TAU klausytojų nevartoja jokių 

vaistų, beveik trečdalis vartoja medikamentus mažinančius kraujospūdį, 17,1 proc. dalyvių vartoja 

vaistus širdies ligoms gydyti, 6 proc. klausytojų nurodė vartojantys vaistus kitų ligų gydymui. 

 

6 pav. TAU klausytojų subjektyvus savo sveiktos vertinimas,  

atsižvelgiant į lytį, proc. 

 

Kasdien arba kelis kartus per savaitę mankštinasi daugiau nei pusė (61,3 proc.) apklaustų 

moterų, kelis kartus per mėnesį ar visai nesimankštino 38,7 proc. TAU lankančių moterų. Pusė (50 

proc.) TAU vyriškos lyties atstovų mankštinosi tik kelis kartus per mėnesį (7 pav.). 

 



 

7 pav. TAU klausytojų mankštinimosi dažnis, atsižvelgiant į lytį, proc. 

 

Penktadalis (20 proc.) TAU klausytojų nurodė, kad norėtų fizinio aktyvumo užsiėmimų,  17,1 

proc. klausytojų norėtų susitikimo su Lietuvos sveikuolių sąjungos prezidentu Dainiumi Kepeniu, 

tokia pati dalis pageidauja akupunktūros specialisto paskaitų. Daugiau informacijos apie sveiką 

mitybą nori išgirsti 8,6 proc. klausytojų. Likusiųjų TAU klausytojų nuomonės sveikos gyvensenos  

temomis išsiskyrė. 

Organizuojant sveikatos stiprinimo renginius TAU klausytojams bus atsižvelgta į jų 

nuomonę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Laima Virbičianskienė 


