TALENTAI IR
DARBO JĖGA

PANEVĖŽYS – INOVATYVIOS
PRAMONĖS MIESTAS
Panevėžys, būdamas vienu didžiausių Lietuvos miestų, telkia daugybę talentų, turinčių
potencialą kurti visos šalies ateitį. Panevėžyje daug dėmesio skiriama vaikų ir jaunimo
ugdymui, leidžiant jaunajai kartai susipažinti su perspektyviausiomis ateities profesijomis.
Mieste nuo seno gyvos pramonės vystymo tradicijos grindžiamos čia rengiamų specialistų
kompetencijomis. Pramonės įmonių žmogiškųjų išteklių poreikiai užtikrinami kryptingu
profesiniu orientavimu dar mokykloje, o apie sėkmingus rezultatus pasakoja absolventų
sėkmės istorijos. Didžioji dalis – net 62 proc. darbingų Panevėžio regiono gyventojų yra
įgiję profesinį išsilavinimą. Panevėžys nuo seno garsėjo kaip inžinerinių kompetencijų
miestas, o jame susibūrę talentai – aukštųjų ir profesinių mokyklų absolventai, profesinę
patirtį įgiję specialistai – potencialas, verslui galintis kurti ir įgyvendinti aukštos pridėtinės
vertės sprendimus.

Vaikų ir jaunimo ugdymas
Sukurta šiuolaikiška ugdymosi bazė vaikams ir jaunimui leidžia praktiškai susipažinti
su ateities profesijomis.
Panevėžyje kuriamos specializuotos
ugdymo įstaigos sudaro sąlygas kryptingai
ugdyti
ateities
profesijoms
reikiamus
įgūdžius. Mieste veikiantis robotikos centras
„RoboLabas“ jaunimą įtraukia į technologinių
procesų projektavimą ir valdymą, inovatyvių
technologijų, produktų kūrimą, jų procesų ir
metodų pažinimą, ugdo ateities sumaniosios
specializacijos specialistus.
Aktyviai dirbama apjungiant švietimo
bendruomenės ir verslo interesus ugdant
ateities inžinierius. Regione besimokantis

jaunimas nuo 2021 m. rudens bus kviečiamas
į Panevėžio regiono STEAM centrą, kuriame
biologijos ir chemijos, fizikos ir inžinerijos,
robotikos ir IT bei dirbtinio intelekto
laboratorijose turės dar didesnes galimybes
tobulintis integruotų pamokų ir neformalaus
ugdymo proceso metu. Prie laboratorijų
kūrimo prisideda ir mieste veikiantis verslas,
o mokytojams siūlomos kvalifikacijos kėlimo
galimybės, leisiančios maksimaliai išnaudoti
šio centro galimybes.

Profesinis orientavimas
Kryptingas profesinis orientavimas mokykloje padeda patenkinti pramonės įmonių
žmogiškųjų išteklių poreikius. 2020 m. stojimo rezultatų duomenimis, stojantieji į profesines
mokyklas Lietuvoje daugiausiai rinkosi inžinerinės pakraipos profesijas.

66,8 % PANEVĖŽIO REGIONO ABITURIENTŲ TĘSIA MOKSLUS:
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kolegijose

universitetuose

profesinio mokymo
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MOKYMO ĮSTAIGOS REGIONE

Kauno technologijos universiteto
Panevėžio technologijų ir verslo
fakultetas
Panevėžio kolegija
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės
profesinio rengimo centras

Panevėžio profesinio rengimo centras

Panevėžio darbo rinkos mokymo centras

Biržų technologijų ir verslo mokymo
centras

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės
ūkio mokykla

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla

Mokymo programų pasiūla
Regione sudaromos galimybės ateities specialistams įgyti pirmąją
kvalifikaciją ir ją tobulinti pagal jūsų verslo poreikius.
Regione siūloma rinktis iš daugiau
nei 100 mokymo programų pramonės,
prekybos ir paslaugų, statybų ir žemės ūkio
srityse. Besimokančiųjų laukia 6 profesinės
mokyklos, kolegija ir universitetas.
Abiturientai gali įgyti profesinę
kvalifikaciją,
tęsti
studijas
įgyjant
profesinį bakalauro, bakalauro ir magistro
išsilavinimą, tobulinti profesinę kvalifikaciją

profesinę

pagal atskirus studijų programų modulius.
Ieškantys
talentų
investuotojai
Panevėžio regiono profesinėse mokyklose
ras jų verslo poreikius atitinkančių
kvalifikuotų vidutinės grandies darbuotojų.
Mieste veikiančiose aukštosiose mokyklose
rengiami inovacinius sprendimus galintys
pasiūlyti inžinierinių ir vadybos sričių
specialistai.

Panevėžio regiono vystymosi specializacijos kryptys atliepiamos ir siūlomose
mokymosi programose, pvz.:

MECHATRONIKA
IR ROBOTIKA

Automatinių
sistemų
eksploatavimo
mechatronikas
(Panevėžio
profesinio
rengimo centras)

BIOTECHNOLOGIJOS
IR JŲ PRODUKTŲ
GAMYBA

Žemės ūkio
gamybos verslo
darbuotojas

Valdymo
technologijos

(Kauno
technologijos
universiteto
Panevėžio
technologijų ir
verslo fakultetas)

TRANSPORTO
IR JO ĮRANGOS
GAMYBA BEI
LOGISTIKA

Autokrautuvo
vairuotojas

Elektromechanika

(Panevėžio
darbo rinkos
mokymo centras)

(Panevėžio
kolegija)

Logistika
(Panevėžio
profesinio
rengimo centras)

ELEKTRONIKOS
BEI METALO,
MECHANINĖS
INŽINERIJOS
SEKTORIAI

(Panevėžio
kolegija)

Elektrinių pynių
atšakų surinkimo
operatoriaus
mokymo
programa

(Panevėžio
profesinio
rengimo centras)

BALDAI IR
TEKSTILĖ

Medienos
apdirbimo
staklininkas

(Panevėžio
profesinio
rengimo centras)

Siuvėjas

(Panevėžio
darbo rinkos
mokymo centras)

Lietuvoje vykdomas „Investors’ spotlight“
projektas, kurio metu kartu su verslo
atstovais peržiūrimas studijų programos
turinys bei mokymo metodai, pateikiamos
rekomendacijos aukštosioms mokykloms
dėl programos tobulinimo priemonių,
siekiant ugdyti studentus pagal darbo
rinkos poreikius ir įvertinamos geriausiai
verslo poreikius atspindinčios programos.
Šis kokybės ženklas suteiktas net 2 mieste vykdomoms mokymo programoms:
• Panevėžio kolegijos Elektros ir automatikos įrenginių profesinio bakalauro programa
• KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto Programuojamų automatikos sistemų
bakalauro programa

Absolventų sėkmės istorijos
Aurimas
Lukoševičius
–
KTU
Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto
alumnas, UAB „Adax“ vadovas baigęs
automatikos ir valdymo bakalauro studijas ir
valdymo inžinerijos magistratūros studijas.
A. Lukoševičiaus nuomone, Panevėžyje
esanti aukštoji mokykla, jungianti vadybos
ir technologijų fakultetus, gebanti tikslingai
integruoti šias dvi mokslo šakas – sudaro
puikias sąlygas įgyti pramonės įmonės
vadovui reikiamas kompetencijas.
Dovydas Barauskas – KTU Panevėžio
technologijų ir verslo fakulteto alumnas,
jaunesnysis mokslo darbuotojas, tyrinėjantis
talpinių
mikromontuojamų
ultragarso

keitiklius.
D. Barausko nuomone, studijos Panevėžyje
suteikia svarbiausias žinias ir pagrindus kurti
mokslą, galimybes gerinti savo kompetenciją
inžinerijos, elektros ir elektronikos, mikro ir
nano technologijų srityse.
Agnė Miliūtė – inžinierė, Kauno
technologijos universiteto (KTU) Panevėžio
technologijų ir verslo fakulteto alumnė,
2019 m. gavusi Lietuvos statybos inžinierių
sąjungos apdovanojimą.
A. Miliūtė teigia, kad įdomios, informatyvios,
naujų žinių suteikiančios studijos Panevėžyje
nukreipia tinkamu karjeros keliu.

Miesto talentai
Miesto talentų bazę sudaro tiek jauni aukštųjų ir profesinių mokyklų absolventai, tiek
patyrę specialistai, kurių dėka Panevėžys nuo seno garsėja kaip inžinerinių kompetencijų
centras.

Didžioji dalis – 62 proc. – darbingų
Panevėžio regiono gyventojų yra įgiję
profesinį išsilavinimą.
Panevėžio mieste nuo seno gyvos
pramonės vystymo tradicijos ir joms
aktualių profesijų pasiūla. AB „Ekranas“
kineskopų gamykla, Tiksliosios mechanikos

gamykla, Cukraus fabrikas – šiandien jau
veiklos nebevykdančios įmonės, tačiau jose
pramonės įmonėms reikalingą profesinę
patirtį įgijo daugiau nei 10 000 Panevėžio
miesto gyventojų,
kurių ištekliais gali
pasinaudoti kvalifikuotos darbo jėgos
ieškantys investuotojai.

GYVENTOJŲ PANEVĖŽYJE

GYVENTOJŲ PANEVĖŽIO REGIONE

85 300

209 660

29 %
Darbingo amžiaus gyventojų Panevėžio mieste ir regione įgiję aukštąjį išsilavinimą
(ISCED 5-8)

62 %
Darbingo amžiaus gyventojų Panevėžio mieste ir regione įgiję vidutinį išsilavinimą
(ISCED 3-4)

2019 – 2020 M. MOKINIŲ SKAIČIUS
Profesinėse, kolegijose ir universitetuose besimokančių skaičius Panevėžio mieste
2020 m.

Profesinėse – 1186,
43 proc.

Kolegijoje – 1353,
49 proc.

Universitete – 211,
8 proc.

Investuotojų pasirinkimas
Šios pramonės įmonės jau įvertino Panevėžio miesto kvalifikuotos darbo jėgos
privalumus ir pasirinko Panevėžį:

Daugiau nei 1400
darbuotojų

Daugiau nei 650
darbuotojų

Daugiau nei 600
darbuotojų

Daugiau nei 250
darbuotojų

Daugiau nei 200
darbuotojų

Daugiau nei 250
darbuotojų

Daugiau nei 350
darbuotojų

Daugiau nei 150
darbuotojų

Daugiau nei 90
darbuotojų

Investicinę Panevėžio aplinką ir jos specialistus įvertino užsienio investuotojų asociacija.

„FIBAssociation“ yra savanoriška užsienio investuotojų asociacija, vykdanti verslą
šiaurinėje Lietuvos dalyje (Aukštaitijoje). Asociacijos misija yra būti pirmaujančiu tinklu
užsienio įmonėms, norinčioms bendradarbiauti ir plėtoti verslą Šiaurės Lietuvos regione.

Vidutinis pramonės įmonės darbuotojo
darbo užmokestis Panevėžio regione
2019 m. – 1176,2 Eur.
Atlyginimai pagal sektorius, 2019 m.
LIETUVOS
RESPUBLIKA | EUR

PANEVĖŽIO
REGIONAS | EUR

Administracinė ir aptarnavimo
veikla

1085,3

761

Apdirbamoji gamyba

1318,3

1176,2

Apgyvendinimo ir maitinimo
paslaugų veikla

905

744,8

Didmeninė ir mažmeninė
prekyba; variklinių transporto
priemonių ir motociklų
remontas

1195,1

1030,2

Elektros, dujų, garo tiekimas ir
oro kondicionavimas

1582,3

1210,1

Finansinė ir draudimo veikla

2317,4

1175,5

Informacija ir ryšiai

2340,3

1033,8

Kasyba ir karjerų
eksploatavimas; apdirbamoji
gamyba

1320,6

-

Kita aptarnavimo veikla

1062,2

838,9

Meninė, pramoginė ir poilsio
organizavimo veikla

1053,7

940,1

Nekilnojamojo turto operacijos

1156,8

970,4

Profesinė, mokslinė ir techninė
veikla

1662,6

1077,7

Statyba

1157,7

1190,2

Švietimas

1195,6

1044

Transportas ir saugojimas

1111,2

911,7

Vandens tiekimas, nuotekų
valymas, atliekų tvarkymas ir
regeneravimas

1243,9

1055

Viešasis valdymas ir gynyba;
privalomasis socialinis
draudimas

1580,4

1354,6

Žemės ūkis, miškininkystė ir
žuvininkystė

1122,1

1040,4

Žmonių sveikatos priežiūra ir
socialinis darbas

1395,7

1322,7

SEKTORIUS

Darbo jėgos aktyvumo lygis Panevėžio regione siekia 71,9 proc.
Vidutinis užimtų gyventojų amžius Panevėžio regione – 43,9 m.

PANEVĖŽIO REGIONAS
VYRAI IR
MOTERYS

DARBO JĖGOS AKTYVUMO
LYGIS | PROC.

VIDUTINIS UŽIMTŲ
GYVENTOJŲ AMŽIUS | METAI
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2019
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71,9
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2016
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DARBO JĖGOS AKTYVUMO LYGIS PANEVĖŽIO REGIONE
2015 – 2019 M. PROC.
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VIDUTINIS DIRBANČIOJO GYVENTOJO AMŽIUS PANEVĖŽIO REGIONE
2015 – 2019 M.
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2019 m. daugiausia Panevėžio regiono gyventojų – 50,6 tūkst. – dirbo paslaugų
sektoriuje, antroje vietoje – 24 tūkst. – pramonės sektoriuje.

PANEVĖŽIO REGIONAS
UŽIMTI GYVENTOJAI | TŪKST.
2015

2016

2017

2018

2019

Iš viso pagal
ekonomines
veiklos rūšis

97,9

102,3

97,3

90,4

90,2

Žemės ūkis,
miškininkystė ir
žuvininkystė

12,5

12

11,6

10,5

8,4

Pramonė

19,9

23,5

22,5

23,3

24

Statyba

8,4

8,1

8,4

6

7,2

Paslaugos

57,1

58,7

54,8

50,6

50,6

UŽIMTŲ PRAMONĖS SEKTORIUJE PANEVĖŽIO REGIONO GYVENTOJŲ SKAIČIUS, TŪKST.
2015 – 2019 M. PROC.
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2019 m. Panevėžio regione 8,4 tūkst. darbingo amžiaus gyventojų ieškojo darbo.
IEŠKANČIŲJŲ DARBO DARBINGO AMŽIAUS PANEVĖŽIO REGIONO
GYVENTOJŲ SKAIČIUS 2015-2019 M. , TŪKST.
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Leidinį parengė VšĮ Panevėžio plėtros agentūra, įgyvendindama
Panevėžio miesto savivaldybės finansuojamą verslo plėtros sąlygų
gerinimo projektą „Aplinkos verslui gerinimas Panevėžyje“.

