
Gyventojai 

 

Dėl aukšto mirtingumo lygio, žemo ir mažėjančio gimstamumo lygio, jaunų darbingų žmonių 

migracijos gyventojų skaičius kasmet mažėja. 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, per paskutinius penkerius metus gyventojų 

skaičius šalyje sumažėjo 127,1 tūkst. 2015 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 921,3 tūkst., 2019 m. 

pradžioje – 2 794,2 tūkst. gyventojų. Šiaulių mieste gyventojų skaičius sumažėjo 4,4 tūkst. 2015 m. 

pradžioje mieste gyveno 104 569, 2019 m. pradžioje – 100 131 žmogus (žr. 1 pav.). 

 
1 pav. Gyventojų skaičius Šiaulių miesto savivaldybėje, apskrityje ir Lietuvos 

Respublikoje 2015 - 2019 m. pradžioje (abs. sk.)  
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Pastaruosius penkerius metus Šiaulių mieste yra stebimas tiek darbingų asmenų, tiek 0 – 15 m. 

amžiaus vaikų, tiek pensinio amžiaus gyventojų skaičiaus mažėjimas. Mieste per laikotarpį 

daugiausiai sumažėjo darbingų asmenų (2,9 tūkst.). 2015 m. pradžioje mieste gyveno 65 285, o 2019 

m. pradžioje – 62 411 darbingi žmonės. 0 – 15 m. amžiaus vaikų 2015 m. pradžioje Šiauliuose gyveno 

16 087, o 2019 m. pradžioje – 15 394 (žr. 2 pav.). 

          
2 pav. Gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes Šiaulių miesto savivaldybėje  

2015 - 2019 m. pradžioje (abs. sk.) 
                        Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.

Lietuvos Respublika 2921262 2888582 2847904 2808901 2794184

Šiaulių miesto savivaldybė 104569 102981 101214 100575 100131

Šiaulių apskritis 281632 276406 270482 265467 262487
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Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 m. pradžioje Šiaulių mieste 1 000 vyrų teko 

1 176 moterys, t. y. moterų gyveno 1,2 karto daugiau nei vyrų (žr. 3 pav.). Pagrindinės priežastys, 

nulėmusios tokį vyrų ir moterų skaičiaus santykį mieste - ilgesnė moterų vidutinė tikėtina gyvenimo 

trukmė, žymiai didesnis tiek jaunų, teik vidutinio amžiaus vyrų mirtingumas. 

 
3 pav. Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų skaičius pagal lytį 2015 - 2019 m. pradžioje  

(abs. sk.) 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Gimstamumas 
 

Apžvelgiant 2008 - 2018 m. laikotarpį matyti, kad per dešimtmetį gimstamumo rodiklis kito 

netolygiai. Tiek šalyje, tiek Šiauliuose 2011 – 2015 m. laikotarpiu gimstamumas augo. Nuo 2011 m. 

Šiaulių miesto gimstamumo rodiklis lenkė Lietuvos vidurkį. Nuo 2016 m. gimstamumas pradėjo 

mažėti ir šalyje, ir Šiauliuose. 2018 m. tiek Lietuvoje, tiek Šiaulių mieste rodiklis siekė 10,0/1 000 

gyv. (žr. 4 pav.). 

 
4 pav. Gimstamumo dinamika Šiaulių miesto savivaldybėje ir Lietuvos Respublikoje  

2008 – 2018 m. (1 000 gyv.) 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Mirtingumas 
 

Kasmet mažėjant nuolatinių gyventojų skaičiui, esant žemam ir mažėjančiam gimstamumo lygiui 

ir senstant populiacijai, mirtingumo rodikliai išlieka aukšti ir Lietuvoje, ir Šiaulių mieste, ir apskrityje. 

Per 2014 - 2018 m. laikotarpį šalyje, Šiaulių mieste ir apskrityje mirtingumas kito netolygiai. 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.

Vyrai 46136 45315 44801 45457 46007

Moterys 58433 57666 56413 55118 54124
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Aukščiausi mirtingumo rodikliai per laikotarpį buvo Šiaulių apskrityje, nors 2018 m., lyginant su 

2017 m., nepakito ir siekė 15,7/1 000 gyv., o žemiausi - Šiaulių mieste, tačiau 2018 m. padidėjo siekė 

13,8/1 000 gyv. (žr. 5 pav.).  

 
5 pav. Mirtingumo dinamika Šiaulių miesto savivaldybėje, apskrityje ir Lietuvos 

Respublikoje 2014 - 2018 m. (1 000 gyv.) 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 
Vertinant gyventojų sveikatą labai svarbus rodiklis yra kūdikių iki 1 m. amžiaus mirtingumas, 

kuris realiai atspindi šalies socialinę – ekonominę situaciją bei sveikatos priežiūros kokybę. 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Lietuvoje, Šiaulių mieste ir apskrityje kūdikių iki 

1 m. amžiaus mirtingumas 2014 – 2018 m. laikotarpiu kito netolygiai. Aukščiausi šio mirtingumo 

rodikliai per laikotarpį šalyje, Šiaulių mieste ir apskrityje buvo 2015 – 2016 m. 2018 m. kūdikių iki 

1 metų mirtingumas vėl kiek padidėjo ir rodiklis Lietuvoje siekė 3,4/1 000 gim., Šiauliuose – 2,0/1 

000 gim., apskrityje – 1,7/1 000 gim. (žr. 6 pav.). 

 
6 pav. Kūdikių iki 1 m. amžiaus mirtingumo dinamika Šiaulių miesto savivaldybėje, 

apskrityje ir Lietuvos Respublikoje 2014 - 2018 m. (1 000 gim.) 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Natūralus gyventojų prieaugis – skirtumas tarp gimstamumo ir mirtingumo rodiklių. Dėl aukštų 

mirtingumo rodiklių ir per žemo gimstamumo lygio jau du dešimtmečius Šiaulių mieste natūralus 

gyventojų prieaugis yra neigiamas. Šiaulių mieste natūralios gyventojų kaitos rodiklis 2014 – 2018 

m. laikotarpiu kito netolygiai (2014 m. siekė (-1,9) 1 000 gyv., 2015 m. - (-2,4) 1 000 gyv., 2016 m. 

- (-1,9) 1 000 gyv., 2017 m. - (-2,2) 1 000 gyv., o 2018 m. - (-3,9) 1 000 gyv.) (žr. 7 pav.). 

 

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m.

Lietuvos Respublika 13,7 14,4 14,3 14,2 14,1

Šiaulių miesto savivaldybė 12,6 13,9 12,9 13 13,8

Šiaulių apskritis 14,5 15,5 15,3 15,7 15,7

0
5

10
15
20

Lietuvos Respublika Šiaulių miesto savivaldybė Šiaulių apskritis

2014 m. 3,8 2,6 4,7

2015 m. 4,2 4,2 4,9

2016 m. 4,5 4,5 5,9

2017 m. 2,9 1,8 1,6

2018 m. 3,4 2 1,7

0
1
2
3
4
5
6
7



 
7 pav. Natūralus gyventojų prieaugis Šiaulių miesto savivaldybėje 2014 - 2018 m. (1 000 gyv.) 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
 

Pagrindinės išsivysčiusių šalių gyventojų mirties priežastys yra širdies ir kraujagyslių sistemos 

ligos, onkologiniai susirgimai bei mirtys dėl išorinių mirties priežasčių. Mirusiųjų nuo pagrindinių 

mirties priežasčių skaičius priklauso nuo mirusiųjų lyties ir amžiaus.  

Apžvelgiant mirties priežasčių struktūrą Šiaulių mieste matyti, kad rodikliai per 2014 - 2018 m. 

laikotarpį kito netolygiai.  

2014 m. mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų siekė 646,0/100 000 gyv., 2015 m. šis 

rodiklis (698,6/100 000 gyv.) augo, o 2016 m. (662,1/100 000 gyv.) ir 2017 m. (660,1/100 000 gyv. 

mažėjo, 2018 m. vėl augo ir rodiklis siekė 698,6/100 000 gyv.  

Mirtingumas dėl piktybinių navikų mieste 2014 m. siekė 289,2/100 000 gyv., 20015 m. padidėjo 

iki 311,2/100 000 gyv., 2016 m. rodiklis sumažėjo ir siekė 268,4/100 000 gyv., o 2017 m. (292,4/100 

000 gyv.) ir 2018 m. (318,9/100 000 gyv.) šis rodiklis vėl augo. 

Mirtingumas dėl išorinių mirties priežasčių Šiauliuose 2014 m. siekė 86,6/100 000 gyv., 2015 m. 

pakilo iki 95,4/100 000 gyv., o nuo 2016 m. (94,0/100 000 gyv.), 2017 m. (74,3/100 000 gyv.), 2018 

m. (70,8/100 000 gyv.) šios mirtys kasmet mažėja. (žr. 8 pav.). 

 
8 pav. Mirties priežasčių struktūra Šiaulių miesto savivaldybėje 2014 - 2018 m.  

(100 000 gyv.) 
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 

Lyginant vyrų ir moterų mirtingumą pagal pagrindines mirties priežastis Šiaulių mieste 2018 

m., kaip ir 2017 m., daugiau vyrų nei moterų numirė nuo piktybinių navikų (vyrų mirtingumas – 

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m.

Gimstamumas 10,7 11,4 11 10,8 10

Mirtingumas 12,6 13,9 12,9 13 13,8

Natūralus prieaugis -1,9 -2,4 -1,9 -2,2 -3,9
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408,8/100 000 gyv., moterų – 243,6/100 000 gyv.), nuo išorinių mirties priežasčių (vyrų mirtingumas 

siekė 94,0/100 000 gyv., moterų –51,3/100 000 gyv.) bei kvėpavimo sistemos ligų (vyrų mirtingumas 

siekė 65,6/100 000 gyv., moterų –33,0/100 000 gyv.). Moterų mirtingumas nuo kraujotakos sistemos 

ligų (769,2/100 000 gyv.) buvo didesnis už vyrų (614,3/100 000 gyv.) mirtingumą (žr. 9 pav.). 

 
9 pav. Mirties priežasčių struktūra Šiaulių miesto savivaldybėje 2018 m., lyginant pagal lytį 

(100 000 gyv.) 
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 

Išorinės mirties priežastys - gyvybę nutraukiantys įvairūs aplinkos veiksniai - transporto įvykiai, 

nukritimai, paskendimai, sušalimai, atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu ar narkotikais, nužudymai 

ir savižudybės. 

Analizuojant išorinių mirties priežasčių struktūrą 2014 - 2018 m. laikotarpiu Šiaulių mieste 

matyti, kad rodikliai kito netolygiai. Daugiausiai mirties atvejų per šį laikotarpį buvo dėl savižudybių 

(rodiklis svyravo nuo 13,9/100 000 gyv. iki 30,4/100 000 gyv.), transporto įvykių (rodiklis svyravo 

nuo 4,0/100 000 gyv. iki 9,5/100 000 gyv.) bei apsinuodijimų alkoholiu (rodiklis svyravo nuo 2,0/100 

000 gyv. iki 11,6/100 000 gyv.) (žr. 10 pav.). 

 
10 pav. Išorinių mirties priežasčių struktūra Šiaulių miesto savivaldybėje,  

2014 - 2018 m. (100 000 gyv.)  
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 

Lyginant išorinių mirties priežasčių struktūrą pagal lytį Šiaulių mieste matyti, kad 2018m., kaip 

ir 2017 m., vyrai nusižudė du kartus dažniau nei moterys (vyrų rodiklis – 24,0/100 000 gyv., moterų 
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– 11,0/100 000 gyv.), tik vyrai numirė apsinuodiję alkoholiu (vyrų rodiklis – 4,4/100 000 gyv.).Tai 

pat tik vyrai buvo nužudyti (vyrų rodiklis – 8,7/100 000 gyv.) (žr. 11 pav.).  

 
11 pav. Išorinių mirties priežasčių struktūra Šiaulių miesto savivaldybėje 2018 m., lyginant 

pagal lytį (100 000 gyv.)  
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 

Apibendrinimas 

 

 Per paskutinius penkerius metus Šiaulių mieste gyventojų skaičius sumažėjo 4,4 tūkst. 

 Šiaulių mieste daugiausiai sumažėjo darbingų asmenų (2,9 tūkst.). 

 2019 m. pradžioje Šiaulių mieste moterų gyveno 1,2 karto daugiau nei vyrų. 

 Nuo 2016 m. gimstamumas pradėjo mažėti ir šalyje, ir Šiauliuose. 2018 m. tiek Lietuvoje, 

tiek Šiaulių mieste rodiklis siekė 10,0/1 000 gyv. 

 Aukščiausi bendrojo mirtingumo rodikliai per 2014 – 2018 m. laikotarpį buvo Šiaulių 

apskrityje, žemiausi - Šiaulių mieste.  

 2018 m. kūdikių iki 1 metų mirtingumas vėl kiek padidėjo ir rodiklis Lietuvoje siekė 3,4/1 

000 gim., Šiauliuose – 2,0/1 000 gim., apskrityje – 1,7/1 000 gim. 

 Du dešimtmečius pagrindinės Šiaulių miesto gyventojų mirties priežastys yra širdies ir 

kraujagyslių sistemos ligos, onkologiniai susirgimai bei mirtys dėl išorinių mirties priežasčių.  

 2018 m., kaip ir 2017 m., daugiau vyrų numirė nuo piktybinių navikų, nuo išorinių mirties 

priežasčių bei kvėpavimo sistemos ligų nei moterų. 

 Apžvelgiant išorinių mirties priežasčių struktūrą per paskutinius penkerius metus, daugiausiai 

mirčių Šiaulių mieste buvo dėl savižudybių, transporto įvykių bei apsinuodijimų alkoholiu. 

Lyginant išorinių mirties priežasčių struktūrą pagal lytį 2018 m., kaip ir 2017 m., vyrai 

nusižudė du kartus dažniau nei moterys, tik vyrai numirė apsinuodiję alkoholiu ir tik vyrai 

buvo nužudyti. 
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