
Vidutinė buto, 
nuomos 

kaina, 1 k. bt.*

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo kaina Eur/m³**

Vidutinė šilumos kaina 
Eur/kWh***

Vidutinė buto 
nuomos 

kaina, 2-3 k. bt.*

Vidutinė 
buto kaina*

Biuro nuomos 
kaina*

Prekybinių 
patalpų nuomos 

kaina*

Gamybinių 
patalpų nuomos 

kaina*

Kambario nuoma 
viešbutyje

Dviračių takų 
ilgis

Teisinės paslaugos NT įstaigos
Verslo konsultavimo 

įstaigos

Rekreacinės 
paskirties 

želdinių plotas

Tiek maksimaliai 
užtruksite nusprendę 

pereiti Panevėžį pėsčiomis 

Automobilių 
skaičius vienam 

tūkstančiui gyventojų

Autobusų 
maršrutų skaičius

Muziejų ir galerijų Teatrų Kultūros ir laisvalaikio 
centrų 

Kino teatrų Ledo arenų

100-200 Eur

107 km

apie 70 000

Paslaugas teikia daugiau nei 
40 advokatų, 9 notarai

Mieste veikia 9 NT įstaigos
ir nepriklausomi agentai

5 mieste veikiančios įstaigos suteiks 
informaciją verslo klausimais – nuo 

steigimo iki pažangių inovacijų diegimo

100 1 3

daugiau nei 10 proc. 
bendro miesto ploto

1,5 val. 460 62

18 14 2 1

1,26-1,35 0,05

250-350 Eur 550-1400 
Eur / kv. m

2,2-10 
Eur / kv. m

2,4-12,3 
Eur / kv. m

1,2-3 
Eur / kv. m

Nuo 29 Eur 
(1 asm. / naktis)

VIETA PAJUDĖTI

VIETA GAUTI VISAS PASLAUGAS VISAS VERSLUI

VIETA LEISTI LAISVALAIKĮ

Sporto varžybų ir sveikatingumo 
renginių dalyvių skaičius 2020

Sporto klubų BaseinaiLengvosios atletikos 
maniežas

VIETA GYVENTI IR DIRBTIVIETA GYVENTI IR DIRBTI

PANEVĖŽYS – VIETA GYVENTI IR DIRBTI 

Leidinį parengė VšĮ Panevėžio plėtros 
agentūra, įgyvendindama Panevėžio
miesto savivaldybės finansuojamą verslo 
plėtros sąlygų gerinimo projektą „Aplinkos 
verslui gerinimas Panevėžyje“

2020



Universalių sporto arenų Bibliotekų – kultūros ir laisvalaikio 
renginių erdvių  

VIETA SUSITIKTI

Maitinimo įstaigų Konferencijų salių Viešbučių

 VIETA ŠEIMAI

8 min. automobiliu
25 min. pėščiomis

Patogus mokyklų tinklas, išlyginamoji 
mobili klasė nemokantiems lietuvių 
kalbos vaikams, parengtas pagalbos 
paketas integruojantis bet kurioje 
miesto mokykloje.

Daugiau nei 150 sveikatos priežiūros 
įstaigų (įprastai) teikiančių įvairias 
paslaugas mieste.

Daugiau nei 100 skirtingų būrelių 
įvairiems pomėgiams ir talentams 
realizuoti popamokinėje veikloje.

PAAIŠKINIMAI:
 * lapkritis, 2020 m.  (https://www.ober-haus.lt/rinkos_apzvalgos/kainu-lenteles/)
** lapkritis, 2020 m. 
***sausis–lapkritis, 2020 m.

 

17 bendruomeninių 
organizacijų.

31 darželis, kurių tinklas apima visus miesto 
rajonus. Juose visada rasite laisvų vietų ir 
adaptacinę pagalbą tiek mokančiam, tiek 
nemokančiam lietuvių kalbos vaikui. 
Darželio kaina (ugdymo ir maitinimo 
paslaugos) dienai – nuo 2 Eur. 

Daugiau nei 15 įstaigų, kviečiančių šeimas kartu 
leisti laiką įvairias temas apimančiose edukacinėse 
veiklose. Miestas didžiuojasi – čia siūlomi miesto 
vardą garsinančios robotikos užsiėmimai visai 
šeimai – RoboŠeimų užsiėmimai  Panevėžio 
robotikos centre „RoboLabas“.
 

8 šunų augintojams 
pritaikytos aikštelės 
mieste.

nuo miesto centro iki naujai sutvarkytos šeimos 
maudynėms ir pasivaikščiojimams tinkamos trasos 

Ekrano marių pakrantėje.

8 min. automobiliu
35 min. pėščiomis

nuo miesto centro iki atnaujinto miesto kultūros ir poilsio parko, 
siūlančio  pėsčiųjų ir dviračių takus, sporto ir piknikų zonas, vaikų 

žaidimų aikšteles ir kitas pramogas gryname ore.  

1 

1, kurioje telpa net 
iki 5950 žiūrovų

 

2, patogus jų 10 skyrių tinklas 
išsidėstęs visame mieste

 

70 13 9

LIETUVOS 
ATSTUMAI 
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 3 h
200 km

 3,5 h
230 km

 3 h
210 km

 1,5 h
110 km

 3,5 h
250 km
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