
PASKELBTI IŠANKSTINIAI MIRTIES PRIEŽASČIŲ DUOMENYS 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro išankstiniais duomenimis, pernai šalyje mirė 

47 746 gyventojai (2020 m. – 43 547). Nuo kraujotakos sistemos ligų mirė beveik pusė, t. y. 48,2 proc., 

visų mirusiųjų, nuo piktybinių navikų – 16,2 proc., nuo COVID-19 ligos – 14,7 proc., dėl išorinių 

mirties priežasčių – 5,1 proc.  

Kelmės rajone  2021 m. mirė 631 gyventojas (2020 m. – 519; 2019 – 457).  Nuo kraujotakos 

sistemos ligų mirė 46,4 proc. arba 293 gyventojai (2020 m. –256; 2019 m. – 247). Nuo COVID -19 

ligos –16,6 proc. arba 105 gyventojai (2020 m. – 35).  Nuo piktybinių navikų – 15,3 proc. arba 97 

gyventojai (2020 m. – 106).  

Kelmės rajone 2020  metais mirė – 519 gyventojų,  t.y. 62 rajono gyventojais daugiau negu 

2019 metais. 1 000-iui gyventojų teko  24,54 mirusiojo (2020 m. – 20,6/1 000 2019 m. – 16,7/1 000 

gyventojų), lyginat rajono gyventojų mirtingumo rodiklius su Lietuvos, stebime, kad Kelmės rajono 

gyventojų mirtingumas išlieka aukštesnis nei vidutiniškai Lietuvos (žr. 1 pav.). 

 

 

1 pav. Lietuvos ir Kelmės rajono gyventojų mirtingumas 2014-2021 m., 1000 gyventojų 

Šaltinis: Higienos institutas  

 

Lietuvos  ir Kelmės rajono gyventojų mirties priežasčių struktūra jau daugelį metų išlieka 

nepakitusi. Tai trys pagrindinės mirties priežastys – kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir 

išorinės mirties priežastys.   
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2020 metais  Kelmės rajone nuo kraujotakos sistemos ligų  mirė – 45 proc. (2019 m. – 54 proc.; 

2018 m. – 57,8 proc.; 2017 m. − 58,8 proc.), nuo piktybinių navikų – 20 proc. (2019 m. – 19 proc. 2018 

m. 17,2 proc. 2017 m. − 17,6 proc.), ir nuo išorinių mirties priežasčių – 7,9  proc. (2019 m. – 8,53 

proc.; 2018 m. 9,6 proc. 2017 m. – 7,6 proc.) visų mirusiųjų. Mirtingumo rodikliai pagal priežastis 

pateikiami 2 paveiksle.  

 

 

2 pav. Mirtingumas pagal priežastis Kelmės rajone  (abs. sk.) 

Šaltinis: Higienos institutas  

 

Higienos instituto pateiktais išankstiniais duomenimis, 2021 metais mirė 309 vyri ( 2020 m. – 

261; 2019 m. – 233; 2018 m. – 248;  2017 m. – 243), iš jų daugiausia  nuo kraujotakos sistemos ligų – 

129 vyrai  (41 proc.), nuo piktybinių navikų – 58  (18 proc.). Nuo COVID-19 ligos 2021 m. mirė 46 

vyrai, t. y. 15 proc.,  (2020 m.  – 18 vyrų) . Dėl išorinių mirties priežasčių 2021 metais mirė 24 vyrai, t. 

y. 7  proc. nuo visų mirusių vyrų.  

2021 metais Kelmės rajone mirė 322 moterys (2020 m. – 258; 2019 m. – 224), iš jų daugiausia 

nuo kraujotakos sistemos ligų − 164 arba 51 proc., nuo piktybinių navikų mirė 39 moterys arba 12,0 

proc. nuo visų mirusių moterų. Nuo Covid-19 ligos 2021 m. mirė 59 moterys arba 18 proc. nuo visų 

mirusių moterų. 2020 m.  nuo Covid-19 ligos mirė 17 moterų. Dėl  išorinių mirties priežasčių 2021 

metais mirė 17 moterų, iš jų 4 dėl atsitiktinio paskendimo  (2020 m. – 7), 4 – dėl savižudybės. Nuo 

Covid-19 ligos 2020 m. mirė 17 moterų. 
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3 pav. 2021 metų vyrų ir moterų mirtingumas pagal priežastis (abs. sk.) 

Šaltinis: Higienos institutas 

  

Kaip matome 3 paveiksle, daugiau vyrų nei moterų miršta dėl piktybinių navikų ir išorinių 

mirties priežasčių, iš jų net 8 vyrai 2021 m.  mirė dėl savižudybės,  4 vyrai – dėl transporto įvykių,  3 

vyrai  dėl šalčio poveikio ir 2 paskendo.  

Dėl širdies ir kraujagyslių ligų miršta daugiau moterų, taip pat 2021 m. daugiau moterų mirė dėl 

išorinių mirties priežasčių nei 2020 m. (2021– 17; 2020 m. –7).  

 

Informaciją parengė:  

Lina Balčiūnienė, Kelmės visuomenės sveikatos biuro direktorė 

129 

164 

58 

39 

24 
17 

46 
59 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Vyrai Moterys

Kraujotakos sistemos ligos Piktybiniai navikai

Išorinės priežastys Covid-19


