
Forma 

PANEVĖŽIO REGIONO 

BALDŲ IR TEKSTILĖS SPECIALIZACIJOS KRYPTIES  

ĮGYVENDINIMO INICIATYVA 

Verslo sąlygų gerinimas 

(iniciatyvos (veiksmo) pavadinimas) 
 

Aktualumas ir 

aprašymas 

pagrindžiamas iniciatyvos tikslingumas, nurodant kokią problemą planuojama 

spręsti įgyvendinant iniciatyvą bei aprašoma planuojama vykdyti iniciatyva 

Panevėžio rajone veikia dvi stambios baldų gamybos įmonės UAB 

Raguvos baldai ir Ko bei UAB Dominari. Įmonės veikia kaip 

pirmaujančios Baltijos šalyse ir Rytų Europoje. Įmonių plėtra 

planuojama artimiausiais metais.  

Panevėžio miesto teritorijoje Norvegijos baldų gamybos įmonė 

„IMG Group“ pasirašė sutartį su Panevėžio laisvosios ekonominės 

zonos (LEZ) operatoriumi, bus statoma baldų gamykla ir 

distribucijos centras.  

Panevėžio rajonas ir miestas buvo pasirinktas verslo vystymui tiek 

dėl strategiškai patogios lokacijos, palankių galimybių lengvai 

vystyti verslą, tiek dėl kvalifikuotų darbuotojų, tarp kurių nemažai 

yra ir baldų gamybos specialistų.  
 

Planuojami pasiekti 

rezultatai 

nurodomi kokie rezultatai planuojami pasiekti įgyvendinant iniciatyvą ir jų įtaka 

specializacijos krypties siekiamiems rezultatams. 

 Įmonių plėtra; 

 Užimtumo regione didėjimas; 

 Lankstesnės gamybos ir tiekimo galimybės; 

 Palankių galimybių verslo vystymui užtikrinimas; 

 Dokumentų tvarkymo, leidimų išdavimo procedūrų 

paprastinimas ir terminų sumažinimas. 

 Gyvenimo kokybės gerėjimas. 
 

Vykdytojas ir 

suinteresuotos 

institucijos 

nurodoma kas planuoja vykdyti veiksmą ir kokios kitos suinteresuotos institucijos 

turi prisidėti savo veikla/ veiksmais, kad iniciatyva būtų įgyvendinta. 

LR ūkio ministerija 

Panevėžio rajono savivaldybės administracija 

Panevėžio miesto savivaldybės administracija 

Vykdytojo ir 

suinteresuotų 

institucijų ištekliai bei 

veiksmai reikalingi 

iniciatyvai įgyvendinti 

nurodomi kokie ištekliai yra reikalingi (pvz., reikalingi papildomi darbuotojai, 

reikalinga pakeisti atitinkamus teisės aktus, reikalinga pakeisti vykdomas 

mokymų programas ir kt.). 

 Teisės aktų pakeitimai, 

 Dokumentų tvarkymo terminų trumpinimas; 

 Procedūrų paprastinimas. 

Įgyvendinimui 

reikalingos lėšos ir 

galimi jų finansavimo 

šaltiniai 

nurodoma kiek lėšų ir konkrečiai kokioms veikloms jos būtų reikalingos, kokiais 

finansavimo šaltiniais jos galėtų būti finansuojamos 



Iniciatyvą planuojama 

vykdyti 

nurodoma preliminariai nuo kada iki kada būtų tikslinga įgyvendinti iniciatyvą. 

 

2018–2025 metai 

Iniciatyvos sąsaja su 

kitomis specializacijos 

krypties įgyvendinimo  

iniciatyvomis 

nurodoma ar šios iniciatyvos įgyvendinimas susijęs su kitomis planuojamos 

iniciatyvomis. Jei taip – paaiškinama kaip. 

Ši iniciatyva siejasi su Transporto, pramonės ir logistikos 

specializacijos kryptimi. 

 


