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Sumažėja gyventojų kasmet   

Padidėjo gyventojų 

užimtumas nuo 2013 m. 

9,6%  
bendras nedarbo 

lygis (2018 m. rugs. 

mėn.) 2,6% aukščiau už visos 

šalies nedarbo vidurkį 

Jaunimo nedarbo lygis 

mieste, kai vidurkis 

apskrityje—5,4% (2018 m. 

rugs. mėn.) 

Sumažėjo moksleivių 

bendrojo ugdymo įstaigose 

(2013-18 m.) 

Sumažėjo priimamų studentų 

skaičius (2013-17 m.) 

 

Alytaus apskrities BVP (2016 m.), 

kuris sudarė 3,1% visos šalies BVP 

1,32-2,75 %  

6,7 % 

5,5% 

14% 33,7% 

11% 

Sumažėjo gyventojų nuo 

2013 m. 

2018 m. I 

ketv. mieste 

gyveno 

16,4% 63,9% 

19,8% 

Darbingo 

amžiaus 

žmonių 

Pensinio amžiaus 

žmonių 

Žmonių iki 15 m. 

15% 

Sumažėjo paruoštų kvalifikuotų 

darbuotojų Profesinio rengimo 

centre (2013-17 m.) 

Sumažėjo parengtų 

specialistų Alytaus kolegijoje 

(2013-17 m.) 

12,4% 

>1 Individuali karjeros 
konsultacija per mokslo metus 

Užsienio šalių rekomendacija 

kiekvienam moksleiviui, norint 

užtikrinti sėkmingą PO, suteikti ne tik 

individualias konsultacijas, bet ir 

kokybiškus grupinius užsiėmimus, 

praktikas, kt. 

0,4-2,6 val.  

Tenka vidutiniškai vienam 

5-11 kl. moksleiviui, jei 

konsultantas teiktų tik 

individualias konsultacijas 

(1-2h) per mokslo metus 

90,9% 

Karjeros konsultančių 

mokyklose dirba 10 val. 

per savaitę 

Alytaus Ekonomikos 

Forumas 

suorganizuotas 3 

kartus 

15 

Sutarčių sudaryta su verslo 

bendradarbystės centru 

„Spiečius“ (2016-18m. 

rugs.mėn) 

1826 

Veikiančių ūkio subjektų 

skaičus, iš kurių 1738 mažos 

ir vdutinės įmonės, 2018 m. 

išaugo 

70 

Veikiančių užsienio 

kapitalo įmonių 

8,5 tūkst.  

eurų BVP teko vienam 

apskrities gyventojui, kai  

šalies vidurkis—13,5 tūkst. 

eurų vienam gyventojui  

(2016 m.) 

143,1 mln. 

Tiesioginių užsienio 

investicijų (TUI) 

apskrityje arba 1% šalies 

TUI (2016 m.) 

0,3% 

Krito eksporto lygis 

apskrityje (2017 m.) 

1091,9 mln. 

Daugiau informacijos: „Alytaus miesto analizė“ arba www.kurklt.lt  

Akvilė Naginionytė 

akvile.naginionyte@kurklt.lt 

Dovilė Dilienė 

dovile.diliene@kurklt.lt 
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http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2018/09/Alytaus-miesto-analiz%C4%973.pdf
http://kurklt.lt/projektai/jaunimo-verslumo-skatinimas-ir-profesinio-orientavimo-stiprinimas-alytuje/

