
PANEVĖŽYS – VIETA 
GYVENTI, STUDIJUOTI IR DIRBTI! 

Panevėžio miesto savivaldybė ir kitos paslaugas atvykstantiems 
teikiančios miesto įstaigos yra pasiruošusios padėti Jums 

susiplanuoti sklandžiai persikelti į Panevėžio miestą. 
Susiplanuokime grįžimą kartu! 

PANEVĖŽYS
PA N E V Ė Ž I O  P L Ė T R O S  A G E N T Ū R A

Sveiki
atvykę!
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GRĮŽIMĄ KARTU!
SUSIPLANUOKIME

Persikelkite lengviau, pasidomėdami,                               
kokiais dokumentais verta pasirūpinti iš 
anksto. 

Lengvai integruokitės mieste, grįžę kartu 
su partneriu ar vaiku (-ais), kurie nėra 
Lietuvos piliečiai. 

Pasinaudokite galimybe čia įgyti profesiją, 
įsidarbinti ar sukurti verslą.

Susipažinkite su informacija, reikalinga 
sklandžiai vaikų integracijai.

Pasirūpinkite privalomuoju sveikatos 
draudimu.

Sekite miesto gyvenimą.  

Raskite sau tinkamą gyvenamąjį būstą.

Priėmę sprendimą, kur gyventi, 
deklaruokite gyvenamąją vietą Jums 
patogiu būdu.
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Panevėžys siūlo patrauklias ir 
konkurencingas būsto kainas. Ar nuomosite, 

ar įsigysite savo būstą – rasti tinkamą 
sprendimą gali padėti mieste veikiančios 

nekilnojamojo turto agentūros, o tinklalapis 
ober-haus.lt (rinkos-apžvalgos) supažindins 

su kainomis bei Jums aktualia pasiūla.  

Šeimos, kuriose abu sutuoktiniai arba vieniši 
tėvai, auginantys vaikus, yra iki 36 m. 

amžiaus, gali pasinaudoti valstybės teikiama 
parama savo pirmam būstui įsigyti. Platesnę 
informaciją apie paramą ir jos sąlygas rasite 
Panevėžio miesto savivaldybės svetainėje. 

dokumentai

gyvenamasis būstas

2.
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Kontaktai:
+370 45 454 338 

globalus@panevezys.lt 
www.globalus.panevezys.lt 

dokumentai

Visa aktualiausia informacija skelbiama 
„Renkuosi Lietuvą“ tinklalapyje ir jų 
parengtose atmintinėse grįžtantiems. 
Primename, kad kai kurių valstybių išduoti 
oficialūs dokumentai turi būti patvirtinti 
pažyma (apostile). Valstybių, kurių 
dokumentus reikia legalizuoti apostile, 
sąrašą rasite paspaudę šią nuorodą. 

Į kilusius klausimus, susijusius su konkrečia 
Jūsų situacija, rasti atsakymus padės 
iniciatyvos „Globalus Panevėžys“ atstovas 
miesto Savivaldybėje. 

https://keliauk.urm.lt/gyvenantiems-uzsienyje/konsulines-funkcijos-lietuvos-pilieciams
https://keliauk.urm.lt/gyvenantiems-uzsienyje/konsulines-funkcijos-lietuvos-pilieciams
https://keliauk.urm.lt/gyvenantiems-uzsienyje/konsulines-funkcijos-lietuvos-pilieciams
https://keliauk.urm.lt/gyvenantiems-uzsienyje/konsulines-funkcijos-lietuvos-pilieciams

https://www.renkuosilietuva.lt/lt/atmintines-griztantiems/
https://www.renkuosilietuva.lt/lt/atmintines-griztantiems/

https://www.ober-haus.lt/
https://www.ober-haus.lt/

https://www.panevezys.lt/lt/titulinis.html



Jei įsidarbinate – sveikatos draudimo 
įmokomis pasirūpins darbdavys. Jei 
dar tik ketinate ieškoti darbo – 
registruokitės Užimtumo tarnyboje. Tai 
garantuos Jums būtinas nemokamas 
(apmokamas Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo lėšomis) sveikatos 
priežiūros paslaugas. Jei ketinate 
užsiimti individualia veikla ar steigti 
nuosavą verslą – šias įmokas 
mokėsite patys. Jei šeima augina 
vaiką iki 8 metų arba du ir daugiau 
nepilnamečių vaikų, vienas iš tėvų ( jų 
pasirinkimu) šiuo draudimu yra 
draudžiamas valstybės lėšomis, 
pateikus asmens prašymą Panevėžio 
teritorinėje ligonių kasoje. Apsidraudę 
privalomuoju sveikatos draudimu, 
pasirinkite kurią nors Panevėžio 
pirminės asmens sveikatos priežiūros 
įstaigą ir prie jos prisirašykite, kad 
kasdienės sveikatos priežiūros 
paslaugos Jums būtų apmokėtos. 
Gydymo įstaigų sąrašas skelbiamas 
Ligonių kasų interneto svetainėje.

Kontaktai:    
Panevėžio teritorinė ligonių kasa 
Respublikos g. 66  
+370 52 322 222 / +370 45 508 761   
patlk@vlk.lt 
www.ligoniukasa.lrv.lt

privalomasis 
sveikatos 
draudimas4.
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Jei deklaruosite gyvenamąją vietą, 
kurios nuosavybės teisės priklauso 
kitam asmeniui, kartu su savininku 

atvykite į deklaravimo įstaigą – 
užpildysite čia pateiktą formą. 

Deklaruojant gyvenamąją vietą galima 
pateikti ir terminuotą/neterminuotą 

nuomos/panaudos sutartį. Jeigu 
terminas sutartyje aiškiai nurodytas, 

gyvenamoji vieta deklaruojama iki 
sutartyje nurodyto laikotarpio. 

www.epaslaugos.lt
www.registrucentras.lt/savitarna

Panevėžio miesto savivaldybės gyventojų 
priimamajame 

Kontaktai:
Panevėžio miesto savivaldybės gyventojų 

priimamasis 
Laisvės a. 20 (įėjimas iš Vilniaus g.) 
+370 45 501 253, 501 361, 501 362

priimamasis@panevezys.lt 
www.panevezys.lt 

3.gyvenamosios 
vietos 
deklaravimas
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vaikų 
integracija
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Norėdami gauti mieste siūlomas paslaugas vaikams, 
užsienyje gimusius vaikus įregistruokite Panevėžio 
civilinės metrikacijos skyriuje. 

Kontaktai:
Panevėžio miesto civilinės metrikacijos skyrius
Respublikos g. 25
+370 45 501 283
cms@panevezys.lt
www.panevezys.lt 

Lietuvoje gyvenamąją vietą deklaravusiems tėvams, 
auginantiems vaikus iki 18 m., priklauso mėnesinė 
išmoka, nepriklausomai nuo šeimos gaunamų pajamų. 
Dėl išmokos galite kreiptis užpildydami prašymą inter-
netinėje SPIS  sistemoje  arba  kreipdamiesi į Panevėžio 
miesto savivaldybės Socialinių reikalų skyrių. 

Kontaktai:
Panevėžio savivaldybės 
Socialinių reikalų skyrius 
Laisvės a. 20 
+370 45 501 270 
socskyrius@panevezys.lt 
www.panevezys.lt 

Registruotis iš anksto į Socialinių reikalų skyrių galima internetu 
(www.panevezys.lt) arba telefonu +370 45 501 249.
 

https://www.spis.lt/
https://www.spis.lt/

Parenkite dokumentus, įrodančius vaiko užsienyje pabaigtą ugdymo 
programą ar jos dalį. Pasidomėkite Jums tinkamiausia švietimo įstaiga 
Panevėžio mieste. Visą informaciją apie mieste veikiančias ugdymo įstaigas 
galima rasti Panevėžio miesto savivaldybės svetainėje. Čia taip pat galėsite 
išsirinkti iš gausaus neformaliojo švietimo mokyklų, švietimo pagalbos įstaigų 
ir kt. aktualių švietimo paslaugų. Informaciją apie laisvas vietas lopše- 
liuose-darželiuose rasite paspaudę šią nuorodą.
 

https://www.panevezys.lt/lt/veiklos-sritys/svietimas-237.html
https://www.panevezys.lt/lt/veiklos-sritys/svietimas-237.html 

https://socreg.panevezys.lt/#/login
https://socreg.panevezys.lt/#/login

www.darzeliai.panevezys.lt

Jaudinatės, kaip reikės padėti mažai ar visai lietuviškai nekalbantiems 
vaikams? 
Darželiuose šias paslaugas yra pasiruošusios suteikti kvalifikuotos auklėtojos 
ir logopedės, o mokyklinio amžiaus vaikams Vytauto Žemkalnio gimnazijoje 
veikia mobili išlyginamoji grupė. Plačiau apie tai rasite paspaudę šią nuorodą.
Pagalbą yra pasiruošusios suteikti ir kitos Panevėžio mokyklos.     

www.zemkalniogimnazija.lt/index.php/uzsienieciai
www.zemkalniogimnazija.lt/index.php/uzsienieciai
www.zemkalniogimnazija.lt/index.php/uzsienieciai



6.
darbas

Planuojate įgyti profesiją, persikvalifikuoti ar tobulinti 
kvalifikaciją? 
Mieste sudaromos lanksčios mokymosi ir studijų sąlygos, 
leidžiančios derinti jas su šeimos ir darbo įsipareigojimais. 
Rinkitės iš mieste veikiančių 3 profesinių ir 2 aukštųjų mokymo 
įstaigų. Jų sąrašą rasite paspaudę šią nuorodą.

Įdomu, kokios darbo vietos ir sąlygos siūlomos mieste?
Apsilankykite Užimtumo tarnybos ir kitose populiariose darbo 
paieškos svetainėse. Užimtumo tarnyboje Jums bus paskirtas 
įdarbinimo konsultantas, kuris, atsižvelgdamas į Jūsų 
dokumentuose nurodytą  turimą kvalifikaciją ir patirtį, kartu 
sudarys individualų užimtumo veiklos planą, siūlantį esant 
poreikiui įgyti regione paklausią profesiją, persikvalifikuoti ir 
įsitvirtinti darbo rinkoje. 
Būkite drąsūs – kreipkitės į darbdavius patys. Dauguma jų yra 
pasiruošę priimti potencialius darbuotojus, besidominčius 
grįžimu į Lietuvą, ir aprodyti būsimas darbo vietas. Darbo 
pokalbiai gali būti organizuojami tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu.
Didžiųjų Panevėžio įmonių sąrašą rasite paspaudę šią nuorodą. 
Inovatyvios, vakarietiškas darbo sąlygas siūlančios pramonės 
įmonės – daugiausia darbo vietų siūlantis sektorius Panevėžio 
mieste. Platesnės informacijos apie tai, kokie sektoriai ir įmonės
vyrauja Panevėžio mieste, rasite paspaudę šią nuorodą.

Atvykstate su verslo idėja? 
Verslo pradžios kelyje Jums pasiruošusios padėti trys mieste 
veikiančios įstaigos: bendradarbystės erdvę, konsultacijų, 
mokymų ir mentorystės paslaugas siūlantis VšĮ  „Versli Lietuva“ 
Panevėžyje įkurtas bendradarbystės centras „Spiečius“, 
Panevėžio mokslo ir technologijų parkas bei Panevėžio verslo 
konsultacinis centras. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią 
nuorodą. 
Užimtumo tarnyboje siūlomi „Verslumo skatinimo“ užsiėmimai, 
kuriuose su pirmaisiais būtinais žingsniais steigiant verslą 
supažindina VMI ir „Sodros“ atstovai. 
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Kontaktai:
Panevėžio užimtumo 
tarnybos Panevėžio 
klientų aptarnavimo 

departamentas 
Savanorių a. 13, 

bendrasis konsultacijų 
telefonas - 1883 

El. paštas 
virginija.nakiene@uzt.lt 

www.uzt.lt 

Kontaktai:
„Spiečius“ Panevėžyje 

Žemgulio g. 46
Panevėžio mokslo ir 
technologijų parkas, 

II aukštas 
+370 67 958 456 

n.trinskiene@verslilietuva.lt 
www.verslilietuva.lt

https://uzt.lt/?mode=normal
https://uzt.lt/?mode=normal

https://spiecius.verslilietuva.lt/
https://spiecius.verslilietuva.lt/

www.panevezysnow.lt/studiju-galimybes
www.panevezysnow.lt/studiju-galimybes
www.panevezysnow.lt/studiju-galimybes

www.panevezys.lt/lt/verslininkams/didziausios-imones.html
www.panevezys.lt/lt/verslininkams/didziausios-imones.html  
www.panevezys.lt/lt/verslininkams/didziausios-imones.html    

www.panevezysnow.lt/kodel-panevezys
www.panevezysnow.lt/kodel-panevezys
www.panevezysnow.lt/kodel-panevezys

www.panevezysnow.lt/paslaugos-verslui
www.panevezysnow.lt/paslaugos-verslui
www.panevezysnow.lt/paslaugos-verslui

www.panevezysnow.lt/paslaugos-verslui
www.panevezysnow.lt/paslaugos-verslui
www.panevezysnow.lt/paslaugos-verslui



Persikelkite lengviau, pasidomėdami,                               
kokiais dokumentais verta pasirūpinti iš 
anksto. 

Atraskite, kaip įdomiai praleisti laisvalaikį, ką veikti ir 
pamatyti Panevėžio mieste! Visą informaciją apie 
pulsuojantį miesto gyvenimą rasite apsilankę Panevėžio 
plėtros agentūros tinklalapyje www.panevezysnow.lt. 
Agentūros komanda yra atvira naujoms idėjoms ir 
bendradarbiavimui jas įgyvendinant. Čia rasite informacijos, 
padėsiančios priimti sprendimą investuoti, plėsti verslą, 
keliauti, studijuoti ar dirbti čia, Panevėžyje. 

Kontaktai:
VšĮ Panevėžio plėtros 

agentūra 
Laisvės a. 11 

+370 61 639 793 
info@panevezysnow.lt 
www.panevezysnow.lt 

laisvalaikis8.
7

Ar sudėtinga sutvarkyti reikiamus dokumentus? 
Visą informaciją apie reikiamus dokumentus ir 
būtinus leidimus gyvenant Lietuvoje rasite paspaudę 
šią nuorodą.
Dokumentus patogiai galėsite susitvarkyti naudo- 
damiesi Lietuvos Migracijos departamento E-MIGRIS 
sistema, o į kilusius klausimus pasiruošę atsakyti 
Migracijos departamento prie LR vidaus reikalų 
ministerijos Panevėžio skyriaus darbuotojai.  

Ar bus suteikta pagalba sėkmingai integruotis naujoje šalyje? 
Išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvoje suteikia galimybę įsidarbinti arba 
pradėti verslą ir savanoriškai mokėti sveikatos draudimo įmokas bei gauti reikia-
mas sveikatos paslaugas. Padidinti lietuviškai nekalbančio partnerio įsidarbinimo 
galimybes padės Užimtumo tarnyba, kurioje sudarius individualų užimtumo 
veiklos planą siūloma karjeros konsultanto pagalba, profesinio mokymo paslau-
gos ir lietuvių kalbos kursai. Įvertinant kalbos mokėjimo lygį, būtų siūlomos tarpi-
ninkavimo paslaugos, dalyvaujant darbo mugėse arba individualiai tariantis su 
darbdaviais dėl motyvuoto kliento įdarbinimo. Jei partneris jau turi kvalifikaciją, 
įgytą kitoje šalyje, tai diplomą Lietuvoje gali reikėti patvirtinti Studijų kokybės 
vertinimo centre.       

Kontaktai:
Migracijos departamentas prie 

LR vidaus reikalų ministerijos  
Panevėžio skyrius 

K. Binkio g. 14 
+370 70 767 000 
 www.migracija.lt

užsieniečių 
integracija7.

https://www.migracija.lt/
https://www.migracija.lt/

https://uzt.lt/?mode=normal
https://uzt.lt/?mode=normal

https://www.skvc.lt/
https://www.skvc.lt/https://www.skvc.lt/

https://www.skvc.lt/

www.migracija.lt/informacija-apie-paslaugas
www.migracija.lt/informacija-apie-paslaugas
www.migracija.lt/informacija-apie-paslaugas



PANEVĖŽYS
PA N E V Ė Ž I O  P L Ė T R O S  A G E N T Ū R A

�  Panevėžio miesto savivaldybe; 
�  Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos 
    vidaus reikalų ministerijos Panevėžio skyriumi; 
�  Panevėžio užimtumo tarnybos Panevėžio klientų   
    aptarnavimo departamentu;
�  Panevėžio teritorine ligonių kasa; 
�  VšĮ „Panevėžio mokslo ir technologijų parkas“. 
     Leidinys finansuojamas Panevėžio miesto savivaldybės   
     lėšomis.

Informaciją parengė VšĮ Panevėžio plėtros 
agentūra, bendradarbiaudama su iniciatyvos 
„Panevėžys – draugiškas naujiems gyventojams“ 
tinklo įstaigomis:  

PANEVĖŽYS
PA N E V Ė Ž I O  P L Ė T R O S  A G E N T Ū R A

�  Panevėžio miesto savivaldybe; 
�  Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos 
    vidaus reikalų ministerijos Panevėžio skyriumi; 
�  Panevėžio užimtumo tarnybos Panevėžio klientų   
    aptarnavimo departamentu;
�  Panevėžio teritorine ligonių kasa; 
�  VšĮ Panevėžio mokslo ir technologijų parkas. 
     Leidinys parengtas įgyvendinant Panevėžio miesto 
savivaldybės finansuojamą projektą „Aplinkos verslui 
gerinimas Panevėžyje“, 2021.

Informaciją parengė VšĮ Panevėžio plėtros 
agentūra, bendradarbiaudama su iniciatyvos 
„Panevėžys – draugiškas naujiems gyventojams“ 
tinklo įstaigomis:  


