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A priedas. Lietuvos regionų plėtros rodiklių sąrašas 

A.1 lentelė. Lietuvos regionų plėtros rodiklių sąrašas 
Table A.1. The list of Lithuanian regional development indicators 

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas 
1.  Nedarbo lygis, proc. 
2.  Užimtumo lygis, proc. 
3. Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam regiono 

gyventojui, tūkst. Eur,  
4.  Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur 
5.  Veikiančių ūkio subjektų skaičius, tenkantis 1000 regiono gy-

ventojų, vnt. 
6. Materialinės investicijos to meto kainomis, tenkančios vienam 

regiono gyventojui, Eur 
7.  Apyvarta pagal veiklos vykdymo vietą, tenkanti vienam region 

ūkio subjektui, mln. Eur 
8. Pradėti ir baigti bankroto procesai, tenkantys 100 ūkio subjektų, 

vnt. 
9. Gyventojų skaičius, tenkantis 1 km2 regiono teritorijos, vnt. 
10. Gimusių kūdikių skaičius, tenkantis 1000 regiono gyventojų, 

vnt. 
11. Mirusių kūdikių skaičius, tenkantis 1000 regiono gyventojų, 

vnt. 
12. Emigrantų skaičius, tenkantis 1000 regiono gyventojų, vnt. 
13. Užregistruotų nusikaltimų, baudžiamųjų nusižengimų skaičius, 

tenkantis 1000 regiono gyventojų, vnt. 
14. Ištirtos nusikalstamos veikos, tenkančios 1000 regiono gyven-

tojų, vnt. 
15. Gydytojų skaičius, tenkantis 10000 regiono gyventojų, vnt. 
16. Valstybinio socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo 

(invalidumo) pensijas gaunančių asmenų skaičius, tenkantis 
1000 darbingo amžiaus gyventojų, vnt. 

17. Asmenys, gyvenantys skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje, 
proc. 

18. Vidutinis vieno Lietuvos juridinio asmens suteiktos paramos dy-
dis, Eur 

19. Vietų skaičius, tenkantis 100-ui vaikų, lankančių ikimokyklinio 
ugdymo įstaigas, vnt. 
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                                                         A.1 lentelės pabaiga 
20. Bendrojo ugdymo mokyklų skaičius, tenkantis 1000 mokinių, 

vnt. 
21. Profesinio mokymo įstaigų skaičius, tenkantis 1000 profesinio 

mokymo įstaigų mokinių, vnt. 
22. Aukštųjų mokyklų skaičius, tenkantis 1000 studentų, vnt. 
23. Namų ūkiai, turintys asmeninį kompiuterį, interneto prieigą, vnt. 
24. Kultūros centrų skaičius, tenkantis 1000 regiono gyventojų, vnt. 
25. Naudingas plotas, vidutiniškai tenkantis vienam regiono gyven-

tojui, m2 
26. Butų skaičius, tenkantis 1000 regiono gyventojų, vnt. 
27. Vidutinės disponuojamos pajamos per mėnesį vienam namų ū-

kiui, Eur 
28. Paimta ir sunaudota vandens, tenkančio vienam regiono gyven-

tojui, tūkst. m3 
29. Ūkio, buities ir gamybos nuotekų išleidimas į paviršinius van-

denis, tenkantis vienam regiono gyventojui, tūkst. m3 
30. Išmesta teršalų į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių 1000 re-

gionų gyventojų, t 
31. Miškingumas, proc. 

 
 
 
 




