Sostinė
Vilnius

Regionai, didžiausi miestai
Lietuvos teritorija suskirstyta į 10 apskričių: Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių,
Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus. Didžiausi Lietuvos miestai yra Vilnius (547 542 gyventojų), Kaunas
(288 466 gyv.), Klaipėda (149 015 gyv.), Šiauliai (100 618 gyv.) ir Panevėžys (88 715 gyv.). Daugiau
informacijos apie gyvenimą ir darbą regionuose rasite skiltyje REGIONAI.

Gyventojų skaičius (tarp jų - užsieniečių skaičius)
2018 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 2,81 mln. gyventojų, iš jų 86,9 proc. – lietuvių tautybės, 5,6 proc. –
lenkų, 4,6 proc. – rusų tautybės asmenys. Lietuvoje gyvena xx užsieniečių, turinčių leidimą gyventi.

Plotas
65,300 m2

Kaimyninės valstybės
Lietuva ribojasi su Latvija, Lenkija, Baltarusija ir Rusijos Federacija (Kaliningrado sritimi). Bendras Lietuvos
sienos ilgis – 1 732 km. Baltijos jūros pakrantės ilgis – 90,66 km. Lietuvos ir Baltarusijos bei Lietuvos ir
Rusijos Federacijos siena kartu yra ir Europos Sąjungos išorinės sienos.

Kalba
Valstybinė kalba yra lietuvių. Vis dėlto 78,5 procento visų Lietuvos gyventojų (Statistikos departamento
2011 m. duomenimis), be savo gimtosios kalbos, mokėjo vieną ar daugiau užsienio kalbų. Lietuvoje
daugiausia mokančiųjų rusų kalbą – 63 procentai gyventojų. Tačiau vis daugiau vis didėjanti Lietuvos
gyventojų (ypač jaunimo) dalis moka anglų, prancūzų, vokiečių ar ispanų kalbas.

Valiuta
Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos valstybinė valiuta – euras.

Laiko juosta
UTC +2

Telefono kodas
+370

Religija
Pagal religiją 79 proc. gyventojų save priskiria katalikams, 4,1 proc. – stačiatikiams (Statistikos
departamento 2011 m. duomenimis). Lietuvoje veikia ir kitos religinės bendruomenės (evangelikų,
musulmonų, judėjų, karaimų ir kt.)

Klimatas
Lietuva yra vėsiojo vidutinio klimato zonoje su vidutinio šiltumo vasaromis bei vidutinio šaltumo žiemomis.
Vidutinė temperatūra vasarą gali siekti 17-20 °C, žiemą – minus 5-minus 3 °C. Kelios savaitės vasarą gali
pasitaikyti itin karštos (iki 30 °C), kaip ir žiemą būna labai šaltų (iki -25 °C) periodų.

Ambasados
Pilną Lietuvoje esančių užsienio valstybių ambasadų ir konsulatų sąrašą galite rasti Užsienio reikalų
ministerijos tinklapyje.
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