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B priedas. Ekspertų apklausos anketa 

Gerb. Eksperte, 
Esu Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto dok-

torantė ir atlieku tyrimą „Šalies regionų darnios plėtros vertinimas“, kurio tiks-
las – pasiūlyti šalies regionų darnios plėtros vertinimo metodiką. Vienas iš siūlo-
mos metodikos etapų – šalies regionų plėtros indekso sukūrimas, kuris leis 
nustatyti faktišką regiono plėtros būklę. Šiam etapui reikalingas rodiklių reikš-
mingumų nustatymas. 

Šalies regionų plėtros rodikliai buvo suskirstyti į 3 grupes (ekonominė plėtra, 
socialinė plėtra, aplinkosauginė plėtra) remiantis darnios plėtros principais, o so-
cialinė plėtra dar išskaidyta į 4 pogrupius. 

 
Vieneto dalimis įvertinkite nurodytų rodiklių svarbą šalies regiono ekonominei 
plėtrai 

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Reikšmingumas 

1. Nedarbo lygis      

2. Užimtumo lygis  

3. Tiesioginės užsienio investicijos  

4. Veikiantys ūkio subjektai  

5. Materialinės investicijos to meto kainomis  

6. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis  

7. Apyvarta pagal veiklos vykdymo vietą  

8. Baigti ir pradėti bankroto procesai  

Iš viso: 1 

 
Vieneto dalimis įvertinkite nurodytų rodiklių svarbą šalies regiono socialinės plėt-
ros Gyventojai pogrupiui 

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Reikšmingumas 

1. Gyventojų skaičius  

2. Gimusiųjų kūdikių skaičius  

3. Mirusiųjų kūdikių skaičius  

4. Emigrantų skaičius  

5. Užregistruotų nusikaltimų  

6. Ištirtos nusikalstamos veikos  

Iš viso: 1 
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Vieneto dalimis įvertinkite nurodytų rodiklių svarbą šalies regiono socialinės plėt-
ros Socialinė apsauga pogrupiui 

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Reikšmingumas 

1. Gydytojų skaičius, tenkantis 1000 regiono gyven-
tojų  

 

2. Valstybinio socialinio draudimo senatvės ir ne-
tekto darbingumo (invalidumo) pensijas gaunan-
čių asmenų skaičius, tenkantis 1000 darbingo am-
žiaus gyventojų  

 

3. Asmenys, gyvenantys skurdo rizikoje ar sociali-
nėje atskirtyje    

 

4. Vidutinis vieno Lietuvos juridinio asmens suteik-
tos paramos dydis  

 

Iš viso: 1 

 
Vieneto dalimis įvertinkite nurodytų rodiklių svarbą šalies regiono socialinės plėt-
ros Gyvenimo ir būsto sąlygos pogrupiui 

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Reikšmingumas 

1. Naudingasis plotas, tenkantis vienam regiono gy-
ventojui   

 

2. Butų skaičius  

3. Vidutinės disponuojamosios pajamos per mėnesį 
vienam namų ūkiui 

 

Iš viso: 1 

 
Vieneto dalimis įvertinkite nurodytų rodiklių svarbą šalies regiono socialinės plėt-
ros Švietimas, mokslas ir kultūra pogrupiui 

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Reikšmingumas 

1. Vietų skaičius, tenkantis 100-ui vaikų, lankančių 
ikimokyklinio ugdymo įstaigas 

 

2. Bendrojo ugdymo mokyklų skaičius   

3. Profesinio mokymo įstaigų skaičius  

4. Aukštųjų mokyklų skaičius  

5. Namų ūkiai, turintys asmeninį kompiuterį, inter-
neto prieigą  

 

6. Kultūros centrų skaičius  

Iš viso: 1 
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Vieneto dalimis įvertinkite nurodytų rodiklių svarbą šalies regiono aplinkosaugi-
nei plėtrai 

Eil. 
Nr. 

Rodiklio pavadinimas Reikšmingumas 

1. Teršalų išmetimas į atmosferą iš stacionarių tar-
šos šaltinių    

 

2. Ūkio, buities ir gamybos nuotekų išleidimas į pa-
viršinius vandenis 

 

3. Paimta ir sunaudota vandens  

4. Miškingumas   

Iš viso: 1 

 
Vieneto dalimis įvertinkite socialinės plėtros pogrupių svarbą šalies regiono so-
cialinei plėtrai 

Eil. 
Nr. 

Pogrupio pavadinimas Reikšmingumas 

1. Gyventojai    

2. Švietimas, mokslas ir kultūra  

3. Gyvenimo ir būsto sąlygos  

4. Socialinė apsauga  

Iš viso: 1 

 
Vieneto dalimis įvertinkite regiono plėtros pogrupių svarbą šalies regiono plėtrai 

Eil. 
Nr. 

Pogrupio pavadinimas Reikšmingumas 

1. Ekonominė plėtra   

2. Socialinė plėtra  

3. Aplinkosauginė plėtra  

Iš viso: 1 

 
 
Iš anksto dėkoju! 




