
Demografin÷ situacija
 

Daugiau kaip du dešimtmečius

procesus keičia nepalankia linkme.

žemo gimstamumo lygio, 

nelegalios emigracijos, šeimos sampratos kitimo, kai šeimos kūrimas nukeliamas v÷lesniam laikui 

ar iš viso nesiejamas su vedybomis, o neretai d÷l išsilavinimo ar profesin÷s veiklos yra at

vaikų. 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, p

skaičius šalyje sumaž÷jo 131,3

pradžioje – 2 971,9 tūkst., 201

skaičius sumaž÷jo 5,2 tūkst. 2011

470, 2015 m. pradžioje – 10

 

1 pav. Gyventojų skaičius Šiaulių miesto savivaldyb÷je, 

 

Statistikos departamento duomenimis, 2015

moterys, t.y. moterų gyveno

nul÷musios tokį vyrų ir moterų skaičiaus santykį mieste 

trukm÷, žymiai didesnis tiek jaunų, teik vidutinio amžiaus vyrų 

priežasčių. 
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Demografin÷ situacija Šiaulių mieste 2014

dešimtmečius besitęsiančios socialin÷s ekonomin÷s permainos demografinius 

procesus keičia nepalankia linkme. Gyventojų skaičius maž÷ja d÷l aukšto mirtingumo lygio, per 

žemo gimstamumo lygio, neužtikrinančio kartų kaitos, jaunų darbingų žmonių oficialiosios ir 

nelegalios emigracijos, šeimos sampratos kitimo, kai šeimos kūrimas nukeliamas v÷lesniam laikui 

ar iš viso nesiejamas su vedybomis, o neretai d÷l išsilavinimo ar profesin÷s veiklos yra at

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, per paskutinius penkerius metus gyventojų 

31,3 tūkst. 2011 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 3 

tūkst., 2015 m. pradžioje – 2 921,3 tūkst. gyventojų.

5,2 tūkst. 2011 m. pradžioje mieste gyveno 109 748, 2013

104 569 žmonių (žr. 1 pav.). 

1 pav. Gyventojų skaičius Šiaulių miesto savivaldyb÷je, apskrityje ir Lietuvos Respublikoje 
2011-2015 m. pradžioje (abs. sk.) 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

os departamento duomenimis, 2015 m. pradžioje Šiaulių mieste

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

nul÷musios tokį vyrų ir moterų skaičiaus santykį mieste - ilgesn÷ moterų vidutin÷ tik÷tina gyvenimo 

tiek jaunų, teik vidutinio amžiaus vyrų mirtingumas d÷l išorinių mirti
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Šiaulių mieste 2014 m. 

besitęsiančios socialin÷s ekonomin÷s permainos demografinius 

Gyventojų skaičius maž÷ja d÷l aukšto mirtingumo lygio, per 

neužtikrinančio kartų kaitos, jaunų darbingų žmonių oficialiosios ir 

nelegalios emigracijos, šeimos sampratos kitimo, kai šeimos kūrimas nukeliamas v÷lesniam laikui 

ar iš viso nesiejamas su vedybomis, o neretai d÷l išsilavinimo ar profesin÷s veiklos yra atsisakoma 

penkerius metus gyventojų 

radžioje Lietuvoje gyveno 3 052,6 tūkst., 2013 m. 

gyventojų. Šiaulių mieste gyventojų 

748, 2013 m. pradžioje – 106 

 

je ir Lietuvos Respublikoje 

Šiaulių mieste 1 000 vyrų teko 1 267 

2 pav.). Pagrindin÷s priežastys, 

moterų vidutin÷ tik÷tina gyvenimo 

mirtingumas d÷l išorinių mirties 

Lietuvos Respublika

Šiaulių miesto savivaldyb÷

Šiaulių apskritis



2 pav. Šiaulių miesto savivaldyb÷s gyventojų skaičius

 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2011 m. pradžioje 100 

(15 – 64 m.) Lietuvos gyventojų teko 49 išlaikomo amžiaus žmon÷s (vaikai nuo 0 iki 14 m. ir 

vyresni nei 65 m. amžiaus žmon÷s), Šiaulių mieste 

šalyje išliko toks pats - 49 žmon÷s, o mieste padid÷jo iki 47 žmonių. 2013 m. pradžioje išlaikomo 

amžiaus žmonių koeficientas nesikeit÷ nei respublikoje (49 žmon÷s), nei Šiauliuose 

2014 m. pradžioje išlaikomo amžiaus žmonių

mieste (48 žmon÷s). Išlaikomo amžiaus žmonių skaičius 2015 m. pradžioje Šiauliuose siek÷ 49 

asmenis, šalyje – 50 asmenų.

Pastaruosius tris metus buvo stebimas gyventojų skaičiaus maž÷jimas

Lietuvoje, ir Šiaulių mieste bei apskrityje.

D÷l migracijos, nedarbo daugiausiai

2013 m. pradžioje buvo 1 833 930,

868. Šiaulių mieste darbingų asmenų 2013 m. pradžioje 

2015 m. pradžioje – 65 285.

D÷l per žemo gimstamumo lygio, migracijos vaikų skaičius ta

Šalyje asmenų nuo 0 – 15 m. amžiaus

251, o 2015 m. pradžioje –

2014 m. pradžioje – 16 224

Nuo 2013 m. pradžios stebimas ir pensinio amžiaus gyventojų skaičiaus 

2013 m. pradžioje jų skaičius siek÷ 667 102,

652 675. Šiaulių mieste pensinio amžiaus gyventojų skaičius 201

m. pradžioje – 23 318, o 2015 m. pradžioje
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2 pav. Šiaulių miesto savivaldyb÷s gyventojų skaičius pagal lytį 2011
(abs. sk.) 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2011 m. pradžioje 100 

64 m.) Lietuvos gyventojų teko 49 išlaikomo amžiaus žmon÷s (vaikai nuo 0 iki 14 m. ir 

vyresni nei 65 m. amžiaus žmon÷s), Šiaulių mieste – 46 žmon÷s. 2012 m. pra

49 žmon÷s, o mieste padid÷jo iki 47 žmonių. 2013 m. pradžioje išlaikomo 

amžiaus žmonių koeficientas nesikeit÷ nei respublikoje (49 žmon÷s), nei Šiauliuose 

2014 m. pradžioje išlaikomo amžiaus žmonių skaičius padid÷jo ir Lietuvoje (50 žmonių), ir Šiaulių 

Išlaikomo amžiaus žmonių skaičius 2015 m. pradžioje Šiauliuose siek÷ 49 

50 asmenų. 

metus buvo stebimas gyventojų skaičiaus maž÷jimas

Lietuvoje, ir Šiaulių mieste bei apskrityje. 

, nedarbo daugiausiai sumaž÷jo darbingų asmenų. Lietuvoje darbingų asmenų 

1 833 930, 2014 m. pradžioje – 1 820 517, o 2015 m. pradžioje 

ų mieste darbingų asmenų 2013 m. pradžioje buvo 66 551, 2014 m. pradžioje 

65 285. 

žemo gimstamumo lygio, migracijos vaikų skaičius taip pat kiekvienais metais maž÷jo. 

15 m. amžiaus 2013 m. pradžioje buvo 470 813, 2014 m.

– 457 719. Šiauliuose vaikų skaičius 2013 m. pradžioje 

16 224, o 2015 m. pradžioje – 16 087.  

Nuo 2013 m. pradžios stebimas ir pensinio amžiaus gyventojų skaičiaus 

oje jų skaičius siek÷ 667 102, 2014 m. pradžioje – 659 704

. Šiaulių mieste pensinio amžiaus gyventojų skaičius 2013 m. pradžioje 

o 2015 m. pradžioje – 23 197 (žr. 3 pav.). 
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pagal lytį 2011-2015 m. pradžioje  

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2011 m. pradžioje 100 - ui darbingo amžiaus 

64 m.) Lietuvos gyventojų teko 49 išlaikomo amžiaus žmon÷s (vaikai nuo 0 iki 14 m. ir 

46 žmon÷s. 2012 m. pradžioje šis rodiklis 

49 žmon÷s, o mieste padid÷jo iki 47 žmonių. 2013 m. pradžioje išlaikomo 

amžiaus žmonių koeficientas nesikeit÷ nei respublikoje (49 žmon÷s), nei Šiauliuose – 47 žmon÷s. 

skaičius padid÷jo ir Lietuvoje (50 žmonių), ir Šiaulių 

Išlaikomo amžiaus žmonių skaičius 2015 m. pradžioje Šiauliuose siek÷ 49 

metus buvo stebimas gyventojų skaičiaus maž÷jimas visose amžiaus grup÷se ir 

darbingų asmenų. Lietuvoje darbingų asmenų 

1 820 517, o 2015 m. pradžioje – 1 810 

51, 2014 m. pradžioje – 66 068, o 

ip pat kiekvienais metais maž÷jo. 

470 813, 2014 m. pradžioje – 463 

2013 m. pradžioje siek÷ 16 399, 

Nuo 2013 m. pradžios stebimas ir pensinio amžiaus gyventojų skaičiaus maž÷jimas. Lietuvoje 

659 704, o 2015 m. pradžioje – 

3 m. pradžioje siek÷ 23 520, 2014 
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3 pav. Gyventojų skaičius pagal amžiaus grupe
apskrityje ir Lietuvos Respublikoje 201

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
 

Demografin÷s senatv÷s koeficientas

skaičių, tenkantį šimtui vaikų iki 15 m. amžiaus

Demografin÷s senatv÷s koeficientas

apskrityje. Lietuvoje 2011 m. pradžioje 

pradžioje - 129. Šiaulių mieste 

2015 m. pradžioje – 128. Apskrities rodiklis 201

2015 m. pradžioje išaugo iki 1

 

4 pav. Demografin÷s senatv÷s koeficientas 
ir Lietuvos Respublikoje 

 

Gyventojų skaičiaus maž÷jimą ne

Emigracija – tai išvykimas iš nuolatin÷s gyvenamosios vietos šalies teritorijoje ketinant apsigyventi 
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3 pav. Gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes Šiaulių miesto savivaldyb÷je, 
apskrityje ir Lietuvos Respublikoje 2015 m. pradžioje

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Demografin÷s senatv÷s koeficientas parodo pagyvenusių (60 m. ir vyresnio amžiaus) žmonių 

skaičių, tenkantį šimtui vaikų iki 15 m. amžiaus.  

Demografin÷s senatv÷s koeficientas kasmet tolygiai did÷jo ir šalyje, ir Šiaulių mieste, ir 

m. pradžioje šis rodiklis siek÷ 120, 2013 m. pradžioje 

. Šiaulių mieste 2011 m. pradžioje rodiklis siek÷ 121, 201

. Apskrities rodiklis 2011 m. pradžioje siek÷ 125

m. pradžioje išaugo iki 141 (žr. 4 pav.). 

Demografin÷s senatv÷s koeficientas Šiaulių miesto savivaldyb÷je,
ir Lietuvos Respublikoje 2011-2015 m. pradžioje

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Gyventojų skaičiaus maž÷jimą nemaža dalimi lemia ir vis dar 

tai išvykimas iš nuolatin÷s gyvenamosios vietos šalies teritorijoje ketinant apsigyventi 
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s Šiaulių miesto savivaldyb÷je, 
m. pradžioje 

parodo pagyvenusių (60 m. ir vyresnio amžiaus) žmonių 

kasmet tolygiai did÷jo ir šalyje, ir Šiaulių mieste, ir 

m. pradžioje – 124, o 2015 m. 

2013 m. pradžioje buvo 126, 

25, 2013 m. pradžioje - 134, 

 

Šiaulių miesto savivaldyb÷je, apskrityje  
m. pradžioje 

 dideli emigracijos srautai. 

tai išvykimas iš nuolatin÷s gyvenamosios vietos šalies teritorijoje ketinant apsigyventi 

Lietuvos Respublika

Šiaulių miesto savivaldyb÷

Šiaulių apskritis
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kitoje valstyb÷je nuolat arba ilgesniam kaip 6 m÷n. laikotarpiui. Pagrindin÷s emigracijos priežas

susijusios su darbo ir materialin÷s gerov÷s paieškomis užsienyje.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, per paskutinius penkerius metus tiek iš 

Lietuvos, tiek iš Šiaulių miesto daugiausiai gyventojų išvyko 2010 m. (iš šalies į užsienį išvyko 83

157 gyventojai, atvyko – 5 213, tarptaut

5 136 žmon÷s, o atvyko tik 336).

Tarptautin÷ migracija 2011 m. sumaž÷jo ir Lietuvoje (į užsienį išvyko 53 863 žmon÷s, atvyko 

15 685 asmenys), ir Šiaulių

migracija išliko neigiama -2 033. 

2012 m. toliau maž÷jo išvykstančių į užsienį ir augo atvykstančių asmenų skaičius. Iš šalies 

išvyko 41 100 gyventojų, atvyko 19 843 asmenys, iš Šiaulių i

212 žmonių.  

2013 m. tarptautin÷ migracija Šiaulių mieste ir šalyje toliau maž÷jo. Iš Lietuvos emigravo 

818 žmonių, atvyko 22 011 asmenų

2014 m. Lietuvoje ir 

skaičius. Iš šalies į užsienį išvyko 36 621 žmogus, atvyko  

emigravo 1 964, o atvyko 1 319 gyventojų

 

5 pav. Tarptautin÷ migracija Š

 

Apžvelgiant laikotarpį

šalyje, ir Šiauliuose 2007 

gimstamumas maž÷jo. Nuo 

10,0/1 000 gyv., Šiaulių mieste

Lietuvoje, ir mieste siek÷ 10,4/1

000 gyv., o šalyje - 10,4/1 000 gyv
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kitoje valstyb÷je nuolat arba ilgesniam kaip 6 m÷n. laikotarpiui. Pagrindin÷s emigracijos priežas

susijusios su darbo ir materialin÷s gerov÷s paieškomis užsienyje. 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, per paskutinius penkerius metus tiek iš 

Lietuvos, tiek iš Šiaulių miesto daugiausiai gyventojų išvyko 2010 m. (iš šalies į užsienį išvyko 83

5 213, tarptautin÷ neto migracija buvo -77 944, i

5 136 žmon÷s, o atvyko tik 336). 

Tarptautin÷ migracija 2011 m. sumaž÷jo ir Lietuvoje (į užsienį išvyko 53 863 žmon÷s, atvyko 

15 685 asmenys), ir Šiaulių mieste (emigravo 3 022 gyventojai, atvyko 989 žmon÷s), tačiau neto 

2 033.  

2012 m. toliau maž÷jo išvykstančių į užsienį ir augo atvykstančių asmenų skaičius. Iš šalies 

išvyko 41 100 gyventojų, atvyko 19 843 asmenys, iš Šiaulių išvyko 2 146 gyventojai, o atvyko 1 

2013 m. tarptautin÷ migracija Šiaulių mieste ir šalyje toliau maž÷jo. Iš Lietuvos emigravo 

2 011 asmenų. Iš Šiaulių išvyko 1 968 gyventojai, atvyko 

2014 m. Lietuvoje ir Šiauliuose augo atvykstančiųjų bei maž÷jo išvykstančiųjų asmenų 

skaičius. Iš šalies į užsienį išvyko 36 621 žmogus, atvyko  - 24 294 

emigravo 1 964, o atvyko 1 319 gyventojų (žr. 5 pav.). 

pav. Tarptautin÷ migracija Šiaulių miesto savivaldyb÷je 2010
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

laikotarpį matyti, kad per dešimtmetį gimstamumo 

šalyje, ir Šiauliuose 2007 - 2009 m. gimstamumas augo. 2010 m. tiek Lietuv

Nuo 2011 m. v÷l stebimos šio rodiklio augimo te

10,0/1 000 gyv., Šiaulių mieste - 10,1/1 000 gyv.). 2013 m. gimstamumas augo (rodiklis ir 

Lietuvoje, ir mieste siek÷ 10,4/1 000 gyv.). 2014 m. gimstamumo rodiklis Šiauliuose siek÷ 10,7/1

000 gyv (žr. 6 pav.). 
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kitoje valstyb÷je nuolat arba ilgesniam kaip 6 m÷n. laikotarpiui. Pagrindin÷s emigracijos priežastys 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, per paskutinius penkerius metus tiek iš 

Lietuvos, tiek iš Šiaulių miesto daugiausiai gyventojų išvyko 2010 m. (iš šalies į užsienį išvyko 83 

77 944, iš Šiaulių į užsienį išvyko 

Tarptautin÷ migracija 2011 m. sumaž÷jo ir Lietuvoje (į užsienį išvyko 53 863 žmon÷s, atvyko – 

mieste (emigravo 3 022 gyventojai, atvyko 989 žmon÷s), tačiau neto 

2012 m. toliau maž÷jo išvykstančių į užsienį ir augo atvykstančių asmenų skaičius. Iš šalies 

švyko 2 146 gyventojai, o atvyko 1 

2013 m. tarptautin÷ migracija Šiaulių mieste ir šalyje toliau maž÷jo. Iš Lietuvos emigravo 38 

gyventojai, atvyko – 1 267 žmon÷s. 

augo atvykstančiųjų bei maž÷jo išvykstančiųjų asmenų 

24 294 asmenys. Iš Šiaulių miesto 

 

miesto savivaldyb÷je 2010–2014 m. (abs. sk.)  

 rodiklis kito netolygiai. Ir 

2010 m. tiek Lietuvoje, tiek mieste 

m. v÷l stebimos šio rodiklio augimo tendencijos (šalyje jis siek÷ 

). 2013 m. gimstamumas augo (rodiklis ir 

imstamumo rodiklis Šiauliuose siek÷ 10,7/1 

645
2014 m.

Išvyko

Atvyko

Neto migracija



6 pav. Gimstamumo dinamika Šiaulių miesto savivaldyb÷

 

Mirtingumas turi didelį privalumą prieš kitus sveikatos rodiklius, kadangi yra vienintelis, daug 

metų pagal tarptautines taisykles registruojamas sveikatos rodiklis daugelyje šalių. Remiantis 

mirtingumo duomenimis, netiesiogiai galima matuoti svarbiausių l

netiesiogiai vertinti sveikatos ir sveikatos paslaugų kokybę.

Kasmet maž÷jant nuolatinių gyventojų skaičiui, esant per 

senstant populiacijai, mirtingumo rodikliai 

2010 - 2013 m. Lietuvoje, Šiaulių mieste ir apskrityje

laikotarpį buvo apskrityje (20

mažiausias išliko mieste (201

mirtingumas maž÷jo ir Lietuvoje (

(14,5/1 000 gyv.) (žr. 7 pav.).

 

7 pav. Mirtingumo dinamika Šiaulių miesto 
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pav. Gimstamumo dinamika Šiaulių miesto savivaldyb÷je ir Lietuvos Respublikoje 
2003–2014 m. (1 000 gyv.) 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

turi didelį privalumą prieš kitus sveikatos rodiklius, kadangi yra vienintelis, daug 

metų pagal tarptautines taisykles registruojamas sveikatos rodiklis daugelyje šalių. Remiantis 

mirtingumo duomenimis, netiesiogiai galima matuoti svarbiausių ligų naštą skirtingose vietov÷se, 

netiesiogiai vertinti sveikatos ir sveikatos paslaugų kokybę. 

Kasmet maž÷jant nuolatinių gyventojų skaičiui, esant per žemam

senstant populiacijai, mirtingumo rodikliai išlieka dideli ir Lietuvoje, ir Šiaulių 

m. Lietuvoje, Šiaulių mieste ir apskrityje mirtingumas augo.

laikotarpį buvo apskrityje (2010 m. siek÷ 13,6/1 000 gyv., o 2013 

2010 m. siek÷ 12,2/1 000 gyv., o 2013 m. –

mirtingumas maž÷jo ir Lietuvoje (13,6/1 000 gyv.), ir Šiaulių mieste (12,6/1 000 gyv.), ir apskrityje 

pav.). 

pav. Mirtingumo dinamika Šiaulių miesto savivaldyb÷je, apskrity
Respublikoje 2010-2014 m. (1 000 gyv.) 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

13,7 14,0 13,7
12,2 12,4 12,8 12,6

14,4 15,0 15,2 14,5

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m.

 

je ir Lietuvos Respublikoje  

turi didelį privalumą prieš kitus sveikatos rodiklius, kadangi yra vienintelis, daug 

metų pagal tarptautines taisykles registruojamas sveikatos rodiklis daugelyje šalių. Remiantis 

igų naštą skirtingose vietov÷se, 

žemam gimstamumo lygiui ir 

ir Lietuvoje, ir Šiaulių mieste, ir apskrityje. 

mirtingumas augo. Didžiausias rodiklis per 

 m. – 15,2/1 000 gyv.), o 

– 12,8/1 000 gyv.). 2014 m. 

3,6/1 000 gyv.), ir Šiaulių mieste (12,6/1 000 gyv.), ir apskrityje 

 

savivaldyb÷je, apskrityje ir Lietuvos 
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Natūralus gyventojų prieaugis

mirtingumo rodiklių ir per žemo

mieste natūralus gyventojų prieaugis yra

rodiklis 2010 m. siek÷ (-2,7

2013 m. - (-2,4) 1 000 gyv.,

8 pav. Natūralus gyventojų prieaugis
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us gyventojų prieaugis – skirtumas tarp gimstamumo ir mirtingumo rodiklių. D÷l aukštų 

žemo gimstamumo lygio jau du dešimtmečius tiek Lietuvoje, tiek Šiaulių 

alus gyventojų prieaugis yra neigiamas. Šiaulių mieste natūralios gyventojų kaitos 

2,7) 1 000 gyv., 2011 m. - (-2,1) 1 000 gyv., 2012 m. 

, 2014 m. - (-1,9) 1 000 gyv. (žr. 8 pav.). 

us gyventojų prieaugis Šiaulių miesto savivaldyb÷je 2010
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
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skirtumas tarp gimstamumo ir mirtingumo rodiklių. D÷l aukštų 

jau du dešimtmečius tiek Lietuvoje, tiek Šiaulių 

natūralios gyventojų kaitos 

2012 m. - (-1,9) 1 000 gyv., 

 

Šiaulių miesto savivaldyb÷je 2010-2014 m. (1 000 gyv.) 
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