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Pratarmė Foreword

Leidinyje pateikiami išsamūs gyven-
tojų ir būstų 2001 metų visuotinio sura-
šymo ir mirtingumo statistinės infor-
macijos sujungimo tyrimo rezultatai.
Tai pirmasis tokio pobūdžio tyrimas
Lietuvoje ir vienas pirmųjų Vidurio ir
Rytų Europoje. Tyrimo metodika pa-
rengta atsižvelgiant į Suomijos ir kitų
Skandinavijos šalių statistikos ir moks-
lo institucijų patirtį atliekant panašius
tyrimus.

Publikacijoje pateikiama palyginama
su kitomis šalimis statistinė informacija
apie gyventojų mirtingumo skirtumus
pagal išsilavinimą, santuokinį statusą ir
gyvenamąją vietą. Tyrimo rezultatai
parodė, kad gana nepalankūs bendri
Lietuvos gyventojų mirtingumo rodik-
liai yra susiję su gyventojų mirtingumo
skirtumais bei padidėjusiu mirtingumu
kai kuriose visuomenės socialinėse gru-
pėse. Pateikiama detali mokslinė gyven-
tojų mirtingumo skirtumų pagal mirties
priežastis analizė.

Tikimės, kad leidinyje pateikiama
informacija bus įdomi ir naudinga įvai-
rių sričių visuomenės sveikatos specialis-
tams, mokslininkams, demografams bei
sveikatos ir socialinės politikos kūrė-
jams, šalies bei tarptautinei visuomenei,
norinčiai geriau suprasti šalies gyven-
tojų mirtingumo pokyčių priežastis.

Tyrimas atliktas bendradarbiaujant
Statistikos departamentui ir Socialinių
tyrimų instituto Demografinių tyrimų
centro bei Makso Planko demografinių
tyrimų instituto (Vokietija) mokslinin-
kams.

Dėkojame autoriams, statistinės infor-
macijos rengėjams, visiems, prisidėju-
siems rengiant šį leidinį.

This publication presents comprehensive
results of the study, based on the linked data
of the Population and Housing Census
2001 and mortality statistics. The methodo-
logy for the study, which was the first study
of this type in Lithuania and one of the first
studies in Central and Eastern Europe, is
based on the experience of statistical and
research institutions of Finland and other
Scandinavian countries.

The publication provides information
on differences in population mortality rates
depending on education, marital status and
place of residence, comparable with other
countries. The survey results showed that
quite unfavourable general mortality indi-
cators in Lithuania are related with
differences in population mortality rates
and high mortality rates in some social
strata. In addition, the publication provides
detailed information about differences in
mortality rates by causes of death.

We hope that the information presented
in this publication will be interesting and
useful for public health specialists, scientists,
demographers and health and social policy
makers as well as national and interna-
tional society, striving to better understand
the reasons of population mortality changes.

This publication was prepared in
collaboration between Statistics Lithuania
and researchers of the Demographic Research
Centre (Lithuania) and Max Planck Insti-
tute for Demographic Research (Germany).
Part of the analytical study has been
conducted in the framework of the
Vanguard project (MPIDR).

We would like to thank the authors,
those who prepared statistical information
and everyone who contributed to the prepa-
ration of the publication.
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