VERSLAS

PANEVĖŽYS – VERTĖS
PASIŪLYMAS VERSLUI
Panevėžys – Lietuvos šiaurės rytų vartai, strateginis logistikos mazgas, siekiantis tapti
šalies pažangiųjų technologijų ir pramonės centru, patraukliu verslui ir investicijoms.
Mieste išvystyta susisiekimo infrastruktūra pritraukia investuotojus, telkia verslą bei
suteikia logistinį pranašumą jam integruojantis į Europos ir pasaulines vertės grandines.

LIETUVOS
ATSTUMAI

Panevėžio miestas yra sujungtas su
svarbiausiais Lietuvos keliais šiaurės ir rytų
kryptimis, turinčiais sąsajas su pagrindiniais
krovinių ir keleivių srautais iš vakarų bei
pietų.
•
•

•
•
•
•

Trasa „Via Baltica“ (I transporto
koridorius) Varšuva–Talinas
Europos tinklo magistralė E272(Vilnius–
Panevėžys–Šiauliai–Palanga–Klaipėda)
Magistralės:
A2 (Vilnius–Panevėžys)
A8 (Panevėžys–Aristava–Sitkūnai)
A9 (Panevėžys–Šiauliai)
A10 (Panevėžys–Pasvalys–Bauskė)

Tallin

Pärnu

Riga
Riga
airport

Geležinkelio linija Rokiškis–Šiauliai
– tarptautinės reikšmės geležinkelio
koridorius, jungiantis Maskvą su Kaliningrado
sritimi.
2026 m. planuojama baigti geležinkelio
trasa „Rail Baltica“, kuri taps tarptautinio
transporto koridoriaus „Šiaurės jūra–Baltijos
jūra“ dalimi, sujungsiančia Helsinkį, Taliną,
Pernu, Rygą, Panevėžį, Kauną, Vilnių ir
Varšuvą. Įgyvendinus projektą Panevėžyje

Kaunas
Vilnius
Warsaw

Pramonė – verslo sektorius išskiriantis
Panevėžio regioną Lietuvoje.
•
•
•

Panevėžio regione daugiausiai bendrosios pridėtinės vertės sukurta pramonėje – 28%
(2019 m. duomenys).
Pramonės įmonėse 2019 m. dirbo 31 proc. Panevėžio regiono darbuotojų.
2020 m. regione veikė daugiau nei 550 pramonės įmonių.

Darniam ir geografiškai subalansuotam ekonominiam augimui Panevėžio regionas vysto
ekonominės specializacijos kryptis, paremtas regione turimais ištekliais, susiformavusiomis
verslo tradicijomis bei numatomomis perspektyviausiomis ekonominės plėtros sritimis.

Sritis

Atstovai

Robotika ir automatizavimas
Atsižvelgiant
į
Panevėžio
regiono
resursus, robotika ir automatizavimas
buvo identifikuoti kaip viena pagrindinių
ekonominės plėtros krypčių.
2018 m. Panevėžio miesto savivaldybė
pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria
užsibrėžė tapti vienu stipriausių Šiaurės
rytų Europos regiono robotikos centrų.
Panevėžio miesto savivaldybė, kartu su
Lietuvos robotikos asociacija, Lietuvos
mokyklų, ikimokyklinių įstaigų vadovų
asociacijų Panevėžio skyriais, Kauno
technologijos universitetu, Panevėžio
kolegija, Robotikos akademija,
Panevėžio profesinio rengimo centru,
Margaritos Rimkevičaitės technologine
mokykla, Panevėžio verslo konsultaciniu
centru, Panevėžio mokslo ir technologijų
parku, Panevėžio Mechatronikos centru,
Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų
rūmais, Panevėžio krašto pramonininkų
asociacija iš užsienio investuotojų
asociacija FIBAssociation siekia skatinti
išradėjus, užtikrinti mokslo ir verslo
bendradarbiavimą, skatinti robotų kūrimą
ir diegimą įvairiose ūkio šakose ir
kūrybinėse industrijose, suteikti aukštos
pridėtinės vertės kūrybinę aplinką
inovacijoms.

Įmonė, įvairioms pramonės šakoms siūlanti
aukštos kokybės gaminius ir inžinerinius
sprendimus elektros energijos gamybai,
perdavimui bei valdymui, naudojant
naujausias technologijas ir komponentus.
Įmonėje dirba daugiau nei 150 darbuotojų.

Biotechnologijos
Regiono
specializacijos
kryptis,
apjungianti regiono gamtinių išteklių,
pramonės ir mokslo potencialą, leidžianti
plėtoti verslą Europos žaliojo kurso
kryptimi.

Viena
iš
3
didžiausių
gamybos
bendrovių Šiaurės Europoje, iš kviečių
biorafinavimo būdu išgaunanti augalinės
kilmės produktus maisto ir industrijos
sektoriams. Orientuota į modernių
sprendimų vystymą, bendrovė gamina
maisto, popieriaus, industrinei gamybai
ir pašarų pramonei skirtą produkciją.
Įmonė įsikūrusi Panevėžyje, Lietuvos
agropramonės sostinėje ir Baltijos kviečių
juostos centre. Įmonėje dirba daugiau nei
350 darbuotojų.
(šaltinis: https://raquetteamilina.com/)

Sritis

Atstovai

Baldai ir tekstilė
Stimulą tekstilės pramonės plėtrai regione
suteikė Panevėžio mieste daugiau kaip
60 metų
veiklą vystanti „AB Linas“,
buvusi didžiausia linų tekstilės gamybos
bendrovė Baltijos šalyse. Šiandien
sėkmingai veikianti įmonė eksportuoja
per 90 proc. savo produkcijos ir išlaiko
tvirtas pozicijas pasaulinėje tekstilės
gaminių rinkoje.
Patogi Panevėžio logistinė padėtis
palanki ir baldų pramonės plėtrai
regione – 50 km spinduliu čia pasiekiami
medžio, porolono, tekstilės, metalo ir kitų
komponentų gamintojai. Baldų pramonei
regione šiandien atstovauja kelios
didelės bei vidutinės įmonės ir daug
mažųjų baldų gamintojų.

Viena iš pirmaujančių baldų gamintojų
Baltijos šalyse ir Rytų Europoje įsikūrusi
Panevėžio rajone. Įmonėje dirba apie
1000 darbuotojų.

Transportas, pramonė ir logistika
Panevėžio
regionas
yra
stipriai
specializuotas transporto ir jo įrangos
gamybos srityje – jame dirbanti
darbuotojų dalis yra daugiau nei 10 kartų
didesnė nei vidutiniškai šalyje. Regione
sukuriama beveik trečdalis Lietuvoje
sukuriamos šio sektoriaus pridėtinės
vertės. Regione veikia 3 didelės šio
sektoriaus įmonės.

Viena iš Europos puspriekabių ir priekabų
gamybos lyderių – koncerno Schmitz
Cargobull AG – valdomų įmonių. Joje
dirba daugiau nei 600 darbuotojų.

Maistas ir gėrimai
Šis
sektorius
regione
išsiskiria
reikšmingu veikiančių įmonių skaičiumi,
jose dirbančių darbuotojų skaičiumi,
apyvarta ir eksporto apimtimi. Regione
istoriškai susiformavusią maisto gamybos
įmonių vystymo tradiciją regione lėmė ir
žemės ūkiui palanki geografinė padėtis
bei klimatas (ypač pienininkystės ir
augalininkystės srityse).

Nuo 1902 m. veikianti alaus darykla,
kurios produkcija keliauja į daugelį
pasaulio šalių. Įmonėje dirba daugiau nei
300 darbuotojų.

Sritis

Atstovai

Žemės ūkis ir gamtos ištekliai
Sektoriaus
plėtra
paremta
palankia
regiono geografine padėtimi, ypač tinkama
augalininkystei
(regionas
išsidėstęs
Baltijos kviečių juostos centre). Jos ištekliai
sėkmingai integruojami į maisto, gėrimų ir
biotechnologijų sektorius.

Sertifikuotos sėklos, trąšų bei augalų
apsaugos priemonių tiekimo lyderis
Lietuvoje bei vienas vienas didžiausių
lietuviškų grūdų eksportuotojų. Įmonėje
dirba daugiau kaip 100 darbuotojų.

Įvertindamas ir išnaudodamas šias savo ekonomines stiprybes, Panevėžio regionas siekia
tapti konkurencingu Pramonės 4.0 sprendimų kūrimo ir taikymo centru. Pasiektas visų Panevėžio
regiono savivaldybių susitarimas vystyti strateginę Pramonės 4.0 kryptį, apjungiančią šešias
regiono specializacijos kryptis. Glaudžiai bendradarbiaujant verslo, švietimo, mokslo ir viešajam
sektoriui, regione kryptingai diegiama aukštą pridėtinę vertę kurianti Pramonės 4.0 ekosistema.
Regione sukauptos inžinerijos srities žinios ir patirtis, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei
plėtrai pritaikyta infrastruktūra suteikia prielaidas ugdyti Pramonei 4.0 reikalingas kompetencijas ir
specialistus.

Pramonės 4.0 ekosistemai sukurtas ženklas
„Industry 4 Panevėžys“, simbolizuojantis pramonės
reikšmę regiono plėtrai ir tuo pačiu ketvirtąją
pramonės revoliuciją, į kurią lygiuojasi regionas.

Sprendimų tiekėjai

Švietimo ir mokslo institucijos

Asocijuotos struktūros ir nevyriausybinės organizacijos

Viešasis sektorius ir paslaugas verslui teikiančios viešosios institucijos

Bendra inovacinių sprendimų paieška, technologijų plėtra bei integracija į pasaulines vertės
grandines paremta tinkliniu regiono ir šalies verslo bendradarbiavimu. Panevėžio pramonės įmonės
yra įtrauktos į šiuos klasterinio bendradarbiavimo tinklus:

Klasterių atstovai Panevėžyje
Klasteris

Atstovai Panevėžyje

ABBI klasteris, jungiantis gėrimų
pramonės įmones

SMART FOOD klasteris, jungiantis
Lietuvos maisto pramonės įmones

BACC klasteris, jungiantis Baltijos
automobilių dalių tiekėjus

Asociacija LAuGEA, jungianti Lietuvos
autodalių gamintojus ir eksportuotojus

Lietuvos plastikų klasteris

Plastikų ir naujų medžiagų klasteris

Lietuvos medinių surenkamųjų namų
klasteris

Verslo kūrimui ir plėtrai Panevėžyje plėtojama tam pritaikyta infrastuktūra bei vystomas
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros potencialas.
Panevėžyje veikia Laisvoji ekonominė zona, apimanti 47 ha teritoriją, siūlanti verslo įsikūrimui
ir vystymui visą reikalingą infrastruktūrą. Teritorijoje yra apšviesti ir asfaltuoti vidaus keliai, įvesta
7000 kW galios elektros linija, dujotiekis, vandentiekis bei kanalizacija. Siūlomas paslaugų paketas

„Easy Start“ investuotojui leidžia veiklą pradėti iškart po sutarties pasirašymo – laikinai išsinuomoti
gamybai ir sandėliavimui pritaikytas patalpas (angl. build-to-suit).

Pramonės 4.0 sprendimus regiono įmonėms kuria ir padeda įgyvendinti tam sukurta paslaugų
bazė ir paramos sistema.
Panevėžio mechatronikos centras – Panevėžio regiono lyderis MTEP srityje siūlo IT,
elektronikos ir elektros, mechanikos sprendimus verslo inovacijai, nuo konstravimo ir projektavimo
iki technologinių sprendimų kūrimo. Įstaigoje atliekami moksliniai tyrimai naudojant specializuotą
mikro/nano technologinę įrangą.

Bendradarbiavimo sėkmės istorijos
PMC sprendimai UAB „AQ Wiring Systems”:

• Transporto priemonių elektrinių jungčių
sandarinimo įrenginys.
• Ergonomiška, mobili darbo vieta laidų pynių
surinkimui.
• Vaizdų atpažinimo sistema, matuojanti laidų
skerspjūviuose esančias tuštumas.

PMC sprendimai UAB „Adax“:

• Telemetrinė mašinų (pramoninių staklių)
vieninga informacinė sistema.
• Programinė konvejerių įranga, skirstanti
užduotis operatoriams surenkant gaminius.

PMC – KTU – AB „Roquette Amilina”:

• Mokslinio tyrimo projektas
maistinės vertės išgavimas iš
gamybos atliekų”.

40%

„Aukštos
krakmolo

Panevėžio regiono įmonių vykdė
inovacinę veiklą (2016-2018 m.)
PMC – KTU:

• Mokslinių tyrimų projektas „Elektrostatinių
mikrostruktūrų taikymas aplinkos ir visuomenės
sveikatos stebėsenos jutikliams”.

Panevėžio mokslo ir technologijų parkas –

inovatyvaus verslo inkubatorius, teikiantis
paslaugas verslo inkubavimo ir paramos
inovacijų vystymui. Centre vystomi projektai
skirti aktyvinti inovacinę partnerystę ir
tarptautinį bendradarbiavimą.

Panevėžio miesto savivaldybė teikia
paramą mokslo ir verslo bendradarbiavimui
skatinti,
remia
viešąsias
įstaigas,
atliekančias mokslinius tyrimus ir vykdančias
eksperimentinę plėtrą.

36%
Panevėžio regiono įmonių diegė
novatoriškus verslo procesus
(2016-2018 m.)

63%
Regiono
darbuotojų
dirbo
inovacinę veiklą vykdžiusiose
įmonėse (2018 m.)

Parama verslui
Panevėžio
miesto
savivaldybėje
skatinamas
socialiai
atsakingo
verslo
plėtojimas ir viešojo ir privataus sektorių
bendradarbiavimo stiprinimas. Panevėžio
įmonėms,
remiančioms
visuomenines
kultūros, meno, sporto ir mokslo iniciatyvas,
skirtas kultūros, meno, sporto ir mokslo
vystymui ir šių sričių plėtros skatinimui, yra
taikomos valstybinės žemės nuomos, žemės ir
nekilnojamojo turto mokesčių lengvatos.
Smulkiojo ir vidutinio
kuriančioms ir išlaikančioms
būti taikomos valstybinės
žemės ir nekilnojamojo

verslo įmonėms,
darbo vietas, gali
žemės nuomos,
turto mokesčių

lengvatos.
Panevėžyje siekiama nuosekliai ir
sistemingai gerinti verslo ir investicines sąlygas,
išgirsti ir operatyviai spręsti verslui kylančiais
problemas. Siekdamos šio tikslo, Panevėžio
miesto savivaldybė kartu su Panevėžio rajono
savivaldybe sutelkė jėgas ir 2020 m. įkūrė VšĮ
Panevėžio plėtros agentūrą. Ji konsultuoja
ir teikia pagalbą investuotojams, apjungia
viešojo ir privataus sektoriaus pajėgas ir jo
ekspertų potencialą kuriant Panevėžio miesto
ir rajono verslo bei investicinės aplinkos
gerinimo produktus ir paslaugas.

Panevėžys buria ir vienija
verslo atstovus
Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai

buria ir atstovauja regiono verslo
interesams
vietos,
regioninėse
ir
nacionalinėse institucijose, teikia naujausią
verslui aktualią informaciją, organizuoja
verslo išvykas, mokymus ir projektus, skirtus
padėti verslui sustiprėti bei išplėsti vietos ir
užsienio rinkas.

Panevėžio miesto Pramonės 4.0 vystymo
patarėjų taryba

Ją sudaro aukštos kompetencijos
specialistai, atstovaujantys Panevėžio
regiono verslo įmones, švietimo ir mokslo
institucijas, viešąjį sektorių, taip pat
nepriklausomi
inovacijų,
ekonominės
plėtros ir kitų sričių ekspertai. Patarėjų
tarybos tikslas – tirti Pramonės 4.0 vystymosi
pokyčius Panevėžio regione, šalyje ir
tarptautiniu mastu, svarstyti kylančias
problemas, atsakingoms institucijoms teikti
sprendimo būdus joms spręsti ir priimti kitus
strateginius sprendimus.

Užsienio
verslo
asociaciją FIBAssociation

investuotojų

Aktyviai bendradarbiauja su vietos
savivalda kuriant užsienio investuotojams
palankias sąlygas kurti ir vystyti verslą
Panevėžio regione, skatina vietos verslo ir
užsienio investuotojų bendradarbiavimą,
padeda naujiems besikuriantiems užsienio
šalių verslininkams integruotis į vietos
bendruomenę.

Panevėžio krašto pramoninkų asociacija

skatina
bendradarbiavimą,
didina
pramonės įmonių konkurencingumą ir kuria
platformą, sudarančią galimybes įmonėms
tarpusavyje bendradarbiauti, įgyvendinti
bendras idėjas, dalintis žiniomis ir patirtimi.

Panevėžio miesto verslo taryba

Ją sudaro Panevėžio miesto savivaldybės,
Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų,
Panevėžio krašto pramonininkų asociacijos ir
Panevėžio verslininkų asociacijos atstovai,
bendradarbiaujantys kuriant ir nuolat
gerinant verslo plėtrai palankią aplinką
Panevėžyje, išlaikant verslo plėtrą kaip
vieną iš prioritetinių miesto plėtros sričių bei
stiprinant verslo dialogą su savivalda.

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

