
Šiaulių mieste 2021 m. numirė 1606 žmonės, t. y. 162 asmenimis daugiau negu 2020 m. 

(padidėjimas siejamas su mirtimis dėl COVID-19 ligos). 2021 m. mirtingumo rodikliai ir šalyje, ir 

Šiauliuose, ir apskrityje buvo didžiausi per dešimtmetį (žr. 1 pav.). 

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

Respublikoje 2017-2021 m. (1 000 gyv.) 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 
 

Lyginat pagal lytį, Šiaulių mieste 2017 – 2021 m. tiek vyrų, tiek moterų mirtingumas kito 

netolygiai, per laikotarpį daugiau numirė moterų nei vyrų. 2020 - 2021 m. tiek vyrų, tiek moterų 

mirtingumas išaugo (žr. 2 pav.). 

 
2 pav. Vyrų ir moterų mirtingumas Šiaulių miesto savivaldybėje 2017–2021 m. (abs. sk.)  

Šaltinis: Higienos instituto Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybinis registras  

 

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

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

Pagrindinės kūdikių mirties priežastys dažniausiai būna perinatalinio laikotarpio ligos ir įgimtos 

formavimosi ydos. 

Šiaulių mieste, apskrityje ir Lietuvoje 2017 – 2021 m. kūdikių iki 1 m. amžiaus mirtingumas kito 

netolygiai. 2021 m. kūdikių mirtingumas Šiauliuose išaugo (numirė 6 kūdikiai). Šiaulių miesto 

rodiklis (7,8/1 000 gim.) pralenkė ir Šiaulių apskrities (4,4/1 000 gim.), šalies (3,1/1 000 gim.) rodiklį 

(žr. 3 pav.). 

2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m.

Lietuvos Respublika 14,2 14,1 13,7 15,6 17

Šiaulių miesto savivaldybė 13 13,8 12,2 14,2 15,9

Šiaulių apskritis 15,7 15,7 14,5 17,1 18,5
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Vyrai 580 656 582 680 742

Moterys 728 731 644 764 864
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3 pav. Kūdikių iki 1 m. amžiaus mirtingumas Šiaulių miesto savivaldybėje, apskrityje ir 

Lietuvos Respublikoje 2017-2021 m. (1 000 gim.)  
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 
 
Gyventojų sveikatos būklę tiksliau atspindi ne bendrojo mirtingumo, o mirtingumo nuo 

pagrindinių mirties priežasčių vertinimas. Jis rodo, kokios sveikatos problemos visuomenėje yra 

vyraujančios ir kaip jos kinta.  

Keturios pagrindinės Šiaulių miesto gyventojų mirties priežastys – kraujotakos sistemos ligos, 

piktybiniai navikai, išorinės mirties priežastys ir COVID-19 liga – sudarė 82,4 proc. visų mirties 

atvejų. 2021 m nuo kraujotakos sistemos ligų numirė beveik pusė, t. y. 43,9 proc. visų mirusiųjų. Nuo 

piktybinių navikų numirė 17,4 proc., nuo COVID-19 ligos – 16,1 proc., o dėl išorinių mirties 

priežasčių – 4,9 proc. visų mirusiųjų (žr. 4 pav.). 

 
4 pav. Mirties priežasčių struktūra Šiaulių miesto savivaldybėje 2018-2021 m.(100 000 gyv.) 

Šaltinis: Higienos instituto Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybinis registras 
 

2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m.

Lietuvos Respublika 2,9 3,4 3,3 2,7 3,1

Šiaulių miesto savivaldybė 1,8 2 4,1 1,1 7,8

Šiaulių apskritis 1,6 1,7 4,7 1,9 4,4
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COVID-19 136,7 255,9

Išorinės mirties priežastys 70,8 75,4 67,8 78,1

Kvėpavimo s. ligos 47,8 43,6 41,3 32,6

Virškinimo s. ligos 88,7 85,3 78,7 86

Kraujotakos s. ligos 698,6 597,1 664,7 697,6

Piktybiniai navikai 318,9 264,8 270,4 275,7



Šiaulių mieste 2021 m. kas trečias miręs vyras numirė nuo kraujotakos sistemos ligų, kas penktas 

- nuo piktybinių navikų, kas šeštas – nuo COVID – 19 ligos. Tuo tarpu kas antra numirusi moteris 

numirė nuo kraujotakos sistemos ligų (žr. 5 pav.). 

 
5 pav. Mirties priežasčių struktūra Šiaulių miesto savivaldybėje 2021 m.,  

lyginant pagal lytį (100 000 gyv.) 
Šaltinis: Higienos instituto Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybinis registras 

 

Analizuojant išorinių mirties priežasčių struktūrą 2017 - 2021 m. Šiaulių mieste matyti, kad 

daugiausiai mirties atvejų buvo dėl savižudybių, antroje vietoje – mirtys dėl transporto įvykių, trečioje 

– mirtys dėl atsitiktinių apsinuodijimų alkoholiu (žr. 6 pav.). 

 
6 pav. Išorinių mirties priežasčių struktūra Šiaulių miesto savivaldybėje,  

2017 - 2021 m. (100 000 gyv.)  
Šaltinis: Higienos instituto Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybinis registras 

Piktybiniai
navikai

Kraujotakos s.
ligos

Virškinimo s.
ligos

Kvėpavimo s.
ligos

Išorinės mirties
priežastys

COVID-19

Vyrai 306,7 628,6 105,8 30,2 112,3 270

Moterys 249,5 755,8 69,2 34,6 49,2 244
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2021 m. 8,9 5,9 17,8 0

2020 m. 5,9 2,9 13,8 4,9

2019 m. 4 5 24,8 2,3

2018 m. 8 2 16,9 4

2017 m. 4 4 13,9 2



Lyginant išorinių mirties priežasčių struktūrą pagal lytį matyti, kad Šiaulių mieste 2021 m. 3,5 

karto daugiau vyrų nei moterų nusižudė, 2 kartus daugiau vyrų nei moterų žuvo transporto įvykiuose. 

Tik vyrai numirė apsinuodiję alkoholiu (žr. 7 pav.).  

 
7 pav. Išorinių mirties priežasčių struktūra Šiaulių miesto savivaldybėje 2021 m., lyginant 

pagal lytį (100 000 gyv.)  
Šaltinis: Higienos instituto Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybinis registras 
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Transporto įvykiai
Apsinuodijimai

alkoholiu
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Moterys 5,5 0 7,3 0

Vyrai 13 13 30,2 0



Apibendrinimas 

 

 Šiaulių mieste 2021 m. numirė 1606 žmonės, t. y. 162 asmenimis daugiau negu 2020 m. 

Bendrojo mirtingumo rodiklis buvo didžiausias per dešimtmetį. 

 Daugiau numirė moterų nei vyrų. 2020 - 2021 m. tiek vyrų, tiek moterų mirtingumas išaugo. 

 Šiauliuose 2021 m. kūdikių mirtingumas išaugo (numirė 6 kūdikiai). 

 Nuo kraujotakos sistemos ligų numirė beveik pusė visų mirusiųjų. Nuo piktybinių navikų 

numirė beveik kas penktas., nuo COVID-19 ligos – kas šeštas mirusysis. 

 Šiaulių mieste 2021 m. kas trečias miręs vyras numirė nuo kraujotakos sistemos ligų, kas 

penktas - nuo piktybinių navikų, kas šeštas – nuo COVID – 19 ligos. Tuo tarpu kas antra 

numirusi moteris numirė nuo kraujotakos sistemos ligų. 

 Šiaulių mieste išorinių mirties priežasčių struktūroje daugiausiai mirties atvejų buvo dėl 

savižudybių, antroje vietoje – mirtys dėl transporto įvykių, trečioje – mirtys dėl atsitiktinių 

apsinuodijimų alkoholiu. 

 Šiaulių mieste 2021 m. 3,5 karto daugiau vyrų nei moterų nusižudė, 2 kartus daugiau vyrų nei 

moterų žuvo transporto įvykiuose. Tik vyrai numirė apsinuodiję alkoholiu. 


