
ŠIAULIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS 

DEMOGRAFINIAI
RODIKLIAI 2018 M.

GIMSTAMUMAS
2018 m. Šiaulių rajone užregistruota

380 gimusiųjų, tai yra 7 gimusiųjų
mažiau nei 2017 m.

 
Per penkerius metus (2014-2018 m.)

Šiaulių rajone gimstamumas padidėjo
nuo 360 abs. sk. iki 380 abs. sk. 

 
 

MIRTINGUMAS
2018 m. Šiaulių rajone užregistruota

551 mirusysis, tai yra  69 mirusiaisiais
mažiau nei 2017 m. 

 
Per penkerius metus (2014-2018 m.)

Šiaulių rajone mirtingumas sumažėjo
nuo 564 abs. sk. iki 551 abs. sk.

SANTUOKOS
2018 m. Šiaulių rajone įregistruotos 283
santuokos, tai yra 19 santuokų daugiau

nei 2017 m. 
 

Per penkerius metus (2014-2018 m.)
Šiaulių rajone santuokų skaičius

sumažėjo nuo 298 abs. sk. iki 283 abs. sk.

IŠTUOKOS
2018 m. Šiaulių rajone įregistruota 110

ištuokų, tai yra 2 ištuokomis mažiau nei
2017 m. 

 
Per penkerius metus (2014-2018 m.)

Šiaulių rajone ištuokų skaičius
sumažėjo nuo 130 abs. sk. iki 110 abs. sk.

GYVENTOJŲ SKAIČIUS
Per penkerius metus (2014-2018 m.) Šiaulių rajone gyventojų sumažėjo nuo

41982 iki 41357 abs. sk.
Nors vidutiniškai kasmet Šiaulių rajone gyventojų  sumažėja 125 asmenimis,
2018 m. Šiaulių rajone užregistruoti 41357 gyventojai, tai yra 26 gyventojais

daugiau nei 2017 m. 

 

LAIKINAS NEDARBINGUMAS
2018 m. Šiaulių rajone nedarbingumo atvejų

skaičius 1000 apdraustųjų siekė 746,82, tai yra
96,29 atvejų daugiau nei 2017 m. ir 130.63

atvejų daugiau nei 2016 m. 



ŠIAULIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS

GYVENTOJŲ MIRTINGUMO
RODIKLIAI 2018 M.

MIRTINGUMAS NUO
INFEKCINIŲ LIGŲ

2018 m. Šiaulių rajone užfiksuota 10
mirčių  nuo infekcinių ligų, tai yra 7

mirtimis mažiau nei 2017 m.
 

2018 m. Šiaulių rajone nuo infekcinių
ligų mirė 5 vyrai ir 5 moterys.

MIRTINGUMAS NUO
PIKTYBINIŲ NAVIKŲ

2018 m. Šiaulių rajone užfiksuota 121
mirtis nuo piktybinių navikų, tai yra 7

mirtimis mažiau nei 2017 m. 
 

2018 m. Šiaulių rajone nuo piktybinių
navikų mirė 67 vyrai ir 54 moterys.

MIRTINGUMAS NUO
KRAUJOTAKOS
SISTEMOS LIGŲ

2018 m. Šiaulių rajone nuo kraujotakos
sistemos ligų mirė 295 asmenys, tai yra

18 mirčių mažiau nei 2017 m.
 

2018 m. Šiaulių rajone nuo kraujotakos
sistemos ligų mirė 111 vyrų ir 184

moterys.

MIRTINGUMAS NUO
KVĖPAVIMO SISTEMOS

LIGŲ
2018 m. Šiaulių rajone nuo kvėpavimo

sistemos ligų mirė 18 asmenų, tai yra 19
mirčių mažiau nei 2017 m.

 
2018 m. nuo kvėpavimo sistemos ligų

mirė 12 vyrų ir 6 moterys. 

MIRTINGUMAS NUO
IŠORINIŲ PRIEŽASČIŲ

Šiaulių rajone 2018 m. nuo išorinių
priežasčių mirė 37 žmonės, tai yra 6

mirtimis mažiau nei 2017 m. 
 

2018 m. Šiaulių rajone nuo išorinių
priežasčių mirė 20 vyrų ir 17 moterų.

 
Transporto įvykiuose 2018 m. žuvo 4

asmenys (1 vyras ir 3 moterys). 
 

Nuo apsinuodijimo alkoholiu 2018 m.
mirė 1 moteris.

 
2018 m. nusižudė 7 vyrai. 

 

 

MIRTINGUMAS NUO
VIRŠKINIMO SISTEMOS

LIGŲ
2018 m. Šiaulių rajone nuo virškinimo

sistemos ligų mirė 32 asmenys, tai yra 6
mirtimis mažiau nei 2017 m.

 
Šiaulių rajone nuo virškinimo sistemos
ligų 2018 m. mirė 16 vyrų ir 16 moterų.



ŠIAULIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS

GYVENTOJŲ SVEIKATOS
RODIKLIAI 2018 M. 

SERGAMUMAS 
2018 m. Šiaulių rajone iš viso

užregistruota 100939 suaugusiųjų (nuo
18 m.) susirgimų, iš kurių 51834

susirgimai buvo naujai užregistruoti. 
 

Per penkerius metus (2014-2018 m.)
suaugusiųjų sergamumas padidėjo
8985 užregistruotais susirgimais iš

viso.
 

2018 m. Šiaulių rajone iš viso
užregistruota 24346 vaikų (0-17 m.)
susirgimų, iš kurių 17822 susirgimai

buvo naujai užregistruoti.
 

Vaikų sergamumas per penkerius
metus (2014-2018 m.) sumažėjo 1811

užregistruotų susirgimų iš viso.
 

0-17 m. VAIKŲ
SERGAMUMAS

Regėjimo sutrikimais 2018 m. sirgo 1512
0-17 m. vaikų, tai yra 4 susirgimais

daugiau nei 2017 m. 
 

Klausos defektai 2018 m.nustatyti 10
vaikų, tai yra 9 mažiau nei 2017 m. 

 
Skoliozė 2018 m. diagnozuota 47

vaikams, tai yra 13 vaikų mažiau nei
2017 m. 

 
Deformuojančios dorsopatijos 2018 m.

diagnozuotos 73 0-17 m. vaikams, tai
yra 8 atvejais daugiau nei 2017 m.

 
Nenormali laikysena 2018 m. nustatyta
183 vaikams, tai yra 9 vaikais daugiau

nei 2017 m. 
 

 Kalbos sutrikimai 2018 m. nustatyti 45
vaikams, tai yra 4 vaikais daugiau nei

2017 m. 
 
 
 

For a list of charities, visit our site!

Learn more at reallygreatsite.com.

SERGAMUMAS SIFILIU,
GONORĖJA IR
CHLAMIDIOZE

2018 m. Šiaulių rajone sifiliu sirgo 1
asmuo, tai yra 1 atveju mažiau nei 2017 m.

 
Gonorėja Šiaulių rajone 2018 m. nesirgo

nei vienas asmuo. 
 

Chlamidioze 2018 m. Šiaulių rajone
nesirgo nei vienas asmuo, tai yra 1 atveju

mažiau nei 2017 m. 

SERGAMUMAS
TUBERKULIOZE

2018 m. Šiaulių rajone tuberkulioze
sirgo 9 asmenys, tai yra 10 atvejų mažiau

nei 2017 m.
 

Per penkerius metus (2014-2018 m.)
Šiaulių rajone sergamumas tuberkulioze

sumažėjo nuo 22 abs. sk. iki 9 abs. sk. 

SERGAMUMAS AIDS
2018 m. Šiaulių rajone AIDS sirgo 6

asmenys, tai yra tiek pat kiek 2017 m.
 

Naujų sergamumo atvejų 2018 m.
neužfiksuota. 

 
Per penkerius metus (2014-2018 m.)

Šiaulių rajone sergamumas AIDS
padidėjo nuo 3 abs. sk. iki 6 abs. sk. 



For a list of charities, visit our site!

Learn more at reallygreatsite.com.

ŠIAULIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS

GYVENTOJŲ SVEIKATOS
RODIKLIAI 2018 M. 

ŽIV NEŠIOTOJAI
2018 m. Šiaulių rajone ŽIV nešioja 20
asmenų, tai yra tiek pat kiek 2017 m.

 
Naujų ŽIV nešiotojų 2018 m.

neužregistruota.
 

Per penkerius metus (2014-2018 m.)
Šiaulių rajone ŽIV nešiotojų padaugėjo

nuo 14 abs. sk. iki 20 abs. sk. 

SERGAMUMAS
PRIKLAUSOMYBĖS

LIGOMIS
2018 m. Šiaulių rajono duomenų nėra. 

Tačiau 2017 m. Šiaulių rajone
priklausomybės ligomis sirgo 24

asmenys. 
 

Per ketverius metus (2014-2017 m.)
sergamumas priklausomybės ligomis

Šiaulių rajone padidėjo nuo 12 abs. sk.
iki 24 abs. sk. 

 
Narkomanija sergančių asmenų Šiaulių

rajone nėra.

SERGAMUMAS IR
LIGOTUMAS

PSICHIKOS LIGOMIS
2018 m. Šiaulių rajone psichikos ligomis

naujai susirgo 92 asmenys (iš jų 1
asmeniui diagnozuota šizofrenija), tai

yra 32 susirgimais daugiau nei 2017 m. 
 

Ligotumas 2018 m. Šiaulių rajone
psichikos ligomis siekė 987 abs. sk., iš jų

94 asmenys sergantys šizofrenija. 
 

Per penkerius metus (2014-2018 m.)
ligotumas psichikos ligomis padidėjo

nuo 749 abs. sk. iki 987 abs. sk. 
 

Ligotumas šizofrenija penkerių metų
laikotarpyje nepasikeitė. 

TRAUMOS
2018 m. Šiaulių rajone užregistruota

4571 suaugusiųjų (nuo 18 m.) trauma ir
1140 vaikų (0-17 m.) traumų, tai yra 245

suaugusiųjų ir 44 vaikų traumomis
daugiau nei 2017 m. 

 
Per penkerius metus (2014-2018 m.)

suaugusiųjų traumų skaičius padidėjo
nuo 4544 abs. sk. iki 4571 abs. sk. Vaikų
traumų skaičius taip pat padidėjo - nuo

1098 abs. sk. iki 1140 abs. sk.
 
 

Pagal Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos

Higienos instituto Sveikatos
informacijos centro išankstinius

2018 m. duomenis parengė
Šiaulių rajono savivaldybės

visuomenės sveikatos specialistė,
vykdanti visuomenės sveikatos
stebėseną, Raminta Maciūnaitė


