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B priedas 

Atsparumo subindeksų rodiklių suvestinė 

B1.1 lentelė. Ekonominio subindekso rodiklių reikšmės  (šaltinis: autorė) 

Table B1.1 Values of indicators of economic resilience subindex (source: atuhor) 

Ekonominis atsparumas 0,424278 

  

Moterų dalis tarp užimtų gyventojų  0,366137 

Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis pagal veiklos vykdymo vietą  0,041563 

Naudingas plotas, tenkantis vienam gyventojui 0,347917 

Darbo užmokestis vidutinis  0,613023 

Moterų ir vyrų atlyginimo santykis 0,509128 

Ilgalaikio nedarbo lygis  0,667901 

 

 

B1.1 pav. Ekonominio subindekso rodiklių reikšmių palyginimas 

Fig. B1.1. Comparison of values of economic resilience subindex indicators 

 

B1.2 lentelė. Socialinio subindekso rodiklių reikšmės  (šaltinis: autorė) 

Table B1.2 Values of indicators social resilience subindex (source: atuhor) 

Socialinis 0,384541 

  

Darbingo amžiaus asmenų užimtumo lygis  0,454229 

Demografinės senatvės koeficientas  0,416454 

Neto migracija  0,228945 

Išlaikomo amžiaus asmenų koeficientas 0,35 

Išvengiamas mirtingumas 0,543315 

Gyventojų skaičiaus pokytis  0,314305 
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B1.2 pav. Socialinio subindekso rodiklių reikšmių palyginimas 

Fig. B1.2. Comparison of values of social resilience subindex indicators 

 

B1.3 lentelė. Infrastruktūrinio subindekso rodiklių reikšmės (source: atuhor) 

Table B1.3 Values of indicators infrastructural resilience subindex (source: atuhor) 

Infrastruktūrinis 0,225856 
  

Viešojo transporto pasiekiamumas  0,328015 

Keleivinių geležinkelių stočių pasiekiamumas  0,176833 

Pasiekiamumas iki artimiausio Lietuvos oro uosto  0,283407 

Apgyvendinimo įstaigų skaičius 0,031369 

Ligoninių lovų skaičius 0,309657 

 

 

B1.3 pav. Infrastruktūrinio subindekso rodiklių reikšmių palyginimas 

Fig. B1.3. Comparison of values of infrastructural resilience subindex indicators 
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B1.4 lentelė. Bendruomeninio subindekso rodiklių reikšmės (source: atuhor) 

Table B1.4 Values of indicators community resilience subindex (source: atuhor) 

Bendruomeninis  0,507633 
  

Mirtingumas dėl priežasčių susijusių su alkoholio vartojimu 0,617615 

Vienam kultūros centrui tenkantis lankytojų skaičius  0,114841 

Kaime gyvenančių asmenų dalis   0,483855 

Bendruomeninių paslaugų teikėjų dalis 0,529065 

Mokyklinio amžiaus vaikų, nesimokančių mokyklose, skaičius  0,806201 

Standartizuotas mirtingumas dėl savižudybių   0,558075 

Autoįvykių per metus skaičius 0,651029 

Suteikta parama, tenkanti vienam veikiančiam juridiniam asmeniui 0,299054 

Smurto artimoje aplinkoje dalis tarp visų nusikaltimų  0,508965 

 

 

B1.4 pav. Bendruomeninio subindekso rodiklių reikšmių palyginimas 

Fig. B1.4. Comparison of values of community resilience subindex indicators 

 

B1.5 lentelė. Institucinio subindekso rodiklių reikšmės  (source: atuhor) 

Table B1.5 Values of institutional community resilience subindex (source: atuhor) 

Institucinis 0,312657 
  

Muziejų skaičius 0,18444 

Bendrojo ugdymo mokyklų skaičius 0,311168 

NPO dalis tarp visų organizacijų 0,36842 

Rinkėjų aktyvumas  0,386601 

 

 

B1.5 pav. Institucinio subindekso rodiklių reikšmių palyginimas 

Fig. B1.5. Comparison of values of institutional resilience subindex indicators 
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B1.6 lentelė. Aplinkosauginio subindekso rodiklių reikšmės (source: atuhor) 

Table B1. Values of environmental  community resilience subindex (source: atuhor) 

Aplinkosauginis 0,375694 
  

Perdirbta/panaudota pakartotinai komunalinių atliekų 0,597016 

Natūralių ir pusiau natūralių teritorijų  santykis su šalies teritorijos plotu  0,342444 

Geros būklės vandens telkinių dalis nuo savivaldybės teritorijos 0,474 

Viešojo transporto naudojimas  0,183169 

Ūkininkų ūkių skaičius 0,28184 

 

 

B1.6 pav. Aplinkosauginio subindekso rodiklių reikšmių palyginimas 

Fig. B1.6. Comparison of values ofenvironmental resilience subindex indicators 
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