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Rodyklę sudaro 2016 metais pasirodžiusios reikšmingesnės publikacijos, skirtos Panevėžio miesto, 

rajono ir apskrities verslui bei pramonei. Joje – 168 įrašai. Sudarant rodyklę naudotasi Panevėžio apskrities 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos elektroninio katalogo Publikacijų apie Panevėžio kraštą 

bibliografine duomenų baze, Lietuvos nacionalinės bibliografijos duomenų banku, viso teksto mokslinių 

straipsnių duomenų baze EBSCO Publishing, nacionaline Lietuvos akademine elektronine biblioteka eLABa. 

Rodyklės pradžioje pateikti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų baigiamųjų mokslo darbų 

bibliografiniai aprašai, kuriuose įvairiais aspektais tyrinėtos Panevėžio apskrities pramonės ir verslo įmonės. 

Kitos publikacijos – iš Lietuvoje leidžiamų periodinių leidinių bei Aukštaitijos internetinės naujienų 

agentūros portalo AINA. Jos atskleidžia Panevėžio miesto bei apskrities įmonių veiklą, pasiekimus, 

planuojamas perspektyvas. Sąrašo gale pateikta įmonių dalykinė rodyklė. 

Publikacijos aprašytos pagal tarptautinio standartinio bibliografinio aprašo taisykles. 

Rodyklė skiriama verslo ir pramonės įmonių savininkams, vadovams, darbuotojams, atsakingiems už 

ryšius su visuomene ir žiniasklaida, moksleiviams ir studentams, kuriems reikalinga informacija apie verslą 

ir pramonę Panevėžyje bei visiems besidomintiems Panevėžio krašto įmonių veikla. 
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1. Studentų baigiamieji mokslo darbai apie Panevėžio apskrities įmones 

 
1. AB „Rokiškio sūris“ eksporto plėtros galimybės : bakalauro darbas / Indrė Mikalajūnaitė. – Kaunas : 
Kauno technologijos universitetas, 2016. – 50 p.  
 
2. AB ,,Rokiškio sūris“ konkurencingumo didinimo galimybės : bakalauro darbas / Monika Vaičiuvienė. – 
Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2016. – 55 p. 
 
3. AB „Rokiškio sūris“ pelningumo didinimo galimybių tyrimas : bakalauro darbas / Silwia Kubilis. – 
Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2016. – 67 p. 
 
4. Darbuotojų kaitos priežastys UAB „Jaukurai“ : bakalauro darbas / Milda Šlikienė. – Kaunas : Kauno 
technologijos universitetas, 2016. – 46 p. 
 
5. Darbuotojų pasitenkinimo darbu veiksnių tyrimas organizacijoje [UAB „Devold“] : bakalauro darbas / 
Kristina Bliudžiutė. – Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2016. – 50 p. 
 
6. Konkurencingumo didinimo galimybės statybų sektoriuje: baigiamasis magistro darbas : [interaktyvus] / 
Deimantė Laurinaitytė. – Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2016. – 56 p. – Prieiga 
internete: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:15095507/datastreams/MAIN/content?gath 
StatIcon=true> [Žiūrėta 2017 01 31] 

Apie įmonę AB „Panevėžio statybos trestas“, diversifikacijos nustatymą įmonėje, p. 46-51. 
 
7. Produkcijos sandėlio kondicionavimo sistemos valdymo režimų tyrimai : magistro darbas / Mindaugas 
Morkūnas. – Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2016. – 47 p. 

Magistriniame darbe atlikta kondicionavimo sistemų apžvalga bei pateikti charakteringi 
kondicionavimo sistemų pavyzdžiai. Išanalizuota konkreti UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“ produkcijos 
sandėlio kondicionavimo sistema. 
 
8. Vidinė komunikacija kaip darbuotojų pasitenkinimo veiksnys UAB „Devold“ : bakalauro darbas / Dovilė 
Chmeliauskienė. – Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2016. – 63 p.  
 
9. UAB „Biržų duona“ gamybos plėtra : magistro darbas / Aurelija Dagytė. – Kaunas : Kauno technologijos 
universitetas, 2016. – 134 p.  

 
 

2. Publikacijos apie verslą ir pramonę Panevėžyje 
 

2.1. Publikacijos respublikinėje spaudoje 
 

„Keliai ir tiltai“: m ėnraštis 
 
10. VĮ „Panevėžio regiono keliai“ švietėjiškai saugaus eismo veiklai skiria daug pastangų ir laiko / Audronė 
Tamašauskaitė. – Iliustr. // Keliai ir tiltai. – ISSN 2029-4514. – 2016, spalis (Nr. 2), p. 24-26. 
 
11. VĮ „Panevėžio regiono keliai“ direktorius Rolandas Žagaras: „Darbų daug, o tikslas vienas – saugus 
eismas keliuose“ / [parengė] Audronė Tamašauskaitė. – Iliustr., portr. // Keliai ir tiltai. – ISSN 2029-4514. – 
2016, spalis (Nr. 2), p. 27. 
 

„Lietuvos keliai“: Lietuvos automobilių kelių direkcijos leidinys 
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12. AB „Panevėžio keliai“ – apdovanojimas už BIM panaudojimą / Kristina Savickaitė. – Iliustr. // Lietuvos 
keliai. – ISSN 1392-8678. – 2016, Nr. 1, p. 66. 

Statybos parodoje „Resta“ vyko konkurso „Lietuvos BIM projektai 2016“ apdovanojimai. Kategorijoje 
„BIM susisiekimo infrastruktūroje“ nugalėtoju išrinktas AB „Panevėžio keliai“ įgyvendintas projektas. 
 

„Lietuvos žinios“: politikos, visuomenės ir literatūros laikraštis 
 
13. Išjungta ir Panevėžio termofikacinė elektrinė / Kazimieras Šliužas, Arvydas Jockus. – Iliustr., portr. // 
Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2016, vas. 12, p. 9. 

Išjungta moderniausia ir efektyviausia šalyje Panevėžio termofikacinė elektrinė, kuri šiemet dirbo 
nuostolingai, nes neteko viešuosius interesus atitinkančių paslaugų biudžeto paramos elektrai gaminti. Ji 
laikinai sustabdyta elektrinę valdančios bendrovės „Panevėžio energija“ sprendimu, nes rinkoje smarkiai 
smukus elektros energijos kainai, nes jos gamybą atnaujino Suomijos ir Latvijos hidroelektrinės, Panevėžio 
TE gaminama elektra tapo nekonkurencinga. 
 

„Veidas“: savaitinis iliustruotas žurnalas 
 
14. Provincijos verslininko portretas – su kirviu ir pjūklu rankoje / Jūratė Kiliulienė. – Iliustr., portr. // 
Veidas. – ISSN 1392-5156. – 2016, Nr. 14 (bal. 8), p. 20-23. 

Apie medienos verslo tradicijas Lietuvoje, smulkųjį verslą, Ramygaloje įsikūrusią Vytauto Naviko 
įmonę „Vit ėja“; Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacijos „Lietuvos mediena“ direktoriaus R. 
Beinorto, V. Naviko ir kitų komentarai. 
 

„Verslo klasė“: žurnalas 
 
15. Verslas – tai ne karas, kuriame sprendžiasi mirties ar gyvybės klausimas : [pokalbis su Panevėžio AB 
„Linas Agro Group“ įkūrėju ir vadovu Dariumi Zubu] / [kalbėjosi] Rasa Stamkauskienė. – Portr. // Verslo 
klasė. – ISSN 1648-6374. – 2016, Nr. 11 (lapkritis), p. 56-57. 
 

„Verslo žinios“: laikraštis 
 
16. Lietuvoje nuo šiol teisiškai egzistuos dvi Lietuvos : Vilniaus atskyrimas nuo kitų apskričių leis išgelbėti 
kelis ES milijardus / Stasys Gudavičius, Rima Rutkauskaitė. – Iliustr. // Verslo žinios. – ISSN 1392-2807. – 
2016, saus. 7, p. 3. 

Apie Vyriausybės sprendimą padalinti šalį į du nevienodo dydžio ir ekonominio išsivystymo regionus, 
visą Vilniaus apskritį priskiriant sostinės regionui, o likusias – Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionui, toks 
„statistinis“ Lietuvos suskirstymas septynerių metų perspektyvoje leistų išgelbėti bemaž 3 mlrd. Eur 
europinės paramos; pateikiami vidaus reikalų ministro S. Skvernelio, premjero A. Butkevičiaus, Lietuvos 
savivaldybių asociacijos dir. pavaduotojo R. Čapo, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidento 
Sigito Gailiūno, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Ukmergės filialo dir. R. Baravyko komentarai. 
 
17. Panevėžio baldžiai nusprendė brautis ir į Arabų Emyratus / Rasa Dževeckytė. – Iliustr., portr. // Verslo 
žinios. – ISSN 1392-2807. – 2016, saus. 12, p. 13. 

Apie Panevėžio baldų gamybos bendrovę „Scan Sorlie Baltic“, kurios produkcija susidomėjo Artimųjų 
Rytų pirkėjai. 
 
18. Kam viso to reikia? : Darbo kodeksas: Seimas stumia laiką. – Iliustr. // Verslo žinios. – ISSN 1392-2807. 
– 2016, saus. 15, p. 2. 

Redakcijos vedamajame – kritiškas požiūris į išvadas dėl Ilgalaikio darbo išmokų fondo įstatymo 
projekto teikusio Seimo Teisės departamento siūlymą visiškai atsisakyti darbdavių ir profsąjungų iniciatyva 
Trišalėje taryboje atsiradusios fondo idėjos ir grįžti prie galiojančio Darbo kodekso nuostatos, kad 
atleidžiamiems darbuotojams išmokas moka darbdavys, už tai mainais įgyvendinti viešajame sektoriuje 
galiojančią taisyklę, pagal kurią atleidžiamas darbuotojas išmokas gauna tol, kol neįsidarbina; pateikiamas 
„Lietkabelio“ vadovo ir darbdavių atstovo Trišalėje taryboje Sigito Gailiūno komentaras. 
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19. Jaukia Išmokų fondo įstatymo projektą : darbdaviai turėtų sekti, ar buvę darbuotojai negauna pajamų / 
Rima Rutkauskaitė, Eglė Markevičienė. – Iliustr., portr. // Verslo žinios. – ISSN 1392-2807. – 2016, saus. 
15, p. 6. 

Apie išvadas dėl Ilgalaikio darbo išmokų fondo įstatymo projekto teikusio Seimo Teisės departamento 
siūlymą visiškai atsisakyti Trišalėje taryboje atsiradusios fondo idėjos ir grįžti prie galiojančio Darbo 
kodekso nuostatos, kad atleidžiamiems darbuotojams išmokas moka darbdavys; ją pakoregavus pagal 
viešajame sektoriuje galiojančią taisyklę, pagal kurią atleidžiamas darbuotojas išmokas gauna tol, kol 
neįsidarbina; pateikiami išvadas rengusios Teisės departamento vyresniosios patarėjos J. Andriuškevičiūtės 
komentarai; teisininko R. Stanevičiaus,  „Lietkabelio“ vadovo ir darbdavių atstovo Trišalėje taryboje Sigito 
Gailiūno, Lietuvos verslo konfederacijos prezidento V. Sutkaus kritiški vertinimai. 
 
20. Atgimstanti pramonė regioną vėl stato ant kojų : investuotojų rekomendacijos – geriausia reklama / Rasa 
Dževeckytė, Matas Miknevičius. – Iliustr., portr., lent. // Verslo žinios. – ISSN 1392-2807. – 2016, vas. 2, 
priedas „Gazelė 2015“, p. 12-13. 

Analizuojami nuo seno stipria pramone garsėjančio Panevėžio regiono ekonominiai pokyčiai, 
pranašumai ir trūkumai, tarp kurių – kvalifikuotų specialistų trūkumas bei gana aukštas nedarbo lygis, 
regiono smulkiojo ir vidutinio verslo situacija, investicijų pritraukimo bei ekonominės plėtros galimybės; 
pateikiami Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų vadovų Sigito Gailiūno ir Visvaldo Matkevičiaus, 
analitiko M. Pangonio, verslininkės R. Šliažkienės komentarai; spausdinamos lent. „Veikiančių ūkio 
subjektų skaičius 2014 m. pagal darbuotojų skaičių“, „Mažų ir vidutinių įmonių skaičius pagal ekonominės 
veiklos rūšis 2014 m.“, „Panevėžio apskrities „Gazelės 2015“. 
 
21. Yra kompetencija – yra ir užsakymų : automobilių dalių gamintojai stiprina raumenis. – Iliustr. // Verslo 
žinios. – ISSN 1392-2807. – 2016, vas. 19, p. 2. 

Redakcijos vedamasis kuriame – ir apie Baltijos automobilių detalių klasterio ir automobilinių laidų 
pynių gamintojos Panevėžyje veikiančios Suomijos „PKC Group“ rezultatus ir plėtros planus. 
 
22. Kaip įtraukti jaunimą / Greta Jankaitytė // Verslo žinios. – ISSN 1392-2807. – 2016, vas. 25, p. 8. 

Apie EBPO ataskaitoje pateikiamus duomenis, kurie rodo, kad Lietuvos jaunimo nedarbo lygis vis dar 
išlieka trečdaliu didesnis nei prieš krizę, dirba tik 28,6% visų jaunuolių, kai EBPO šalių vidurkis yra 40%, 
EBPO siūlymus mažinti jaunimo nedarbą skatinant darbo vietų kūrimą, sudarant galimybes jaunuoliams 
mokėti mažesnes algas, liberalizuojant darbo santykius, stiprinant viešojo sektoriaus vaidmenį padedant 
jaunuoliams susirasti darbą, perorganizuojant mokymo, pameistrystės programas, įtraukiant į jas privatų 
sektorių; pateikiami vieno iš darbdavių atstovų Trišalėje taryboje Sigito Gailiūno komentarai, kuriuose jis 
skeptiškai vertina siūlymą mažinti algas, pritaria darbo santykių liberalizavimui, siūlo sudaryti laisvesnes 
sąlygas ir norintiems dirbti moksleiviams, iš dalies kompensuoti mokymus, atliekamus darbovietėje, 
griežčiau reglamentuoti naujų programų pasirinkimą, kad jos atitiktų rinkos poreikį, kt.; su EBPO užimtumo, 
darbo ir socialinių reikalų dir. pavaduotojo M. Pearsono komentaru. 
 
23. „Kalnapilio-Tauro  grupė“: daugiau pajamų ir pelno / Sigita Migonytė // Verslo žinios. – ISSN 1392-
2807. – 2016, kovo 16, p. 3. 
 
24. Sėkmingiausiųjų lenktynėse pirmauja alus / Rūta Balčiūnienė. – Iliustr. // Verslo žinios. – ISSN 1392-
2807. – 2016, kovo 30, p. 13. 

Sėkmingiausio naujo metų gaminio, pasirodžiusio 2015 m. Lietuvos parduotuvėse, apdovanojimą 
atsiėmė Rimantas Vasiliauskas, UAB „Kalnapilio-Tauro grupės“ prekių ženklo vadovas. 
 
25. Iš trapaus stiklo sukūrė stabilų verslą / Rasa Dževeckytė. – Iliustr. // Verslo žinios. – ISSN 1392-2807. – 
2016, bal. 26, p. 12. 

Stiklo menininko panevėžiečio Remigijaus Kriuko įkurtos UAB „Glasremis“ veikla. 
 
26. Nenustatytos apimties darbo sutartis klimpsta ginčuose : naujų darbo sutarčių laukia ir pramonė / Rima 
Rutkauskaitė. – Iliustr. // Verslo žinios. – ISSN 1392-2807. –2016, bal. 27, p. 3. 

Panevėžio bendrovės „Lietkabelis“ vadovo Sigito Gailiūno komentarai apie Seimo pritarimo sulaukusį 
siūlymą Darbo kodekse įteisinti nenustatytos apimties darbo sutartis, pagal kurias darbdavys neįsipareigoja 
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siūlyti dirbti nustatytomis valandomis, tokios priemonės naudą tiek darbdaviams, tiek darbuotojams jos 
populiarumą Lietuvoje. 
 
27. Panevėžys: kaip ir viskas gerai, bet nedžiugina / Rasa Dževeckytė, Milda Tarcijonaitė. – Iliustr., portr., 
diagr., lent. // Verslo žinios. – ISSN 1392-2807. – 2016, bal. 28, p. 12-13. 

Apžvelgiami ekonominius pokyčius Panevėžio apskrityje atspindintys rodikliai, kurie rodo, kad 
penktoji pagal ekonomikos dydį Lietuvoje apskritis 2014 m. sukūrė 5,9% šalies BVP – tai prasčiausias šios 
apskrities indėlis į BVP nuo 2008-ųjų, kai jis siekė 6,2%, optimizmo suteikia augantis įmonių skaičius, 
padidėjęs vidutinis darbo užmokestis ir gebėjimas pritraukti naujų tiesioginių užsienio investicijų ir kt.; 
pateikiami „Danske bank“ analitiko R. Grajausko, regiono verslininkų R. Bernacko, A. Paulauskienės, A. 
Vaitaičio, L. Ilekienės, K. Senkaus, „Investuok Lietuvoje“ regionų plėtros grupės vadovės R. 
Andziukevičiūtės komentarai apie situaciją, verslo problemas, tarp kurių – kvalifikuotos darbo jėgos stygius; 
spausdinamos lent. „Vidutinis metinis bedarbių procentas Panevėžio apskrityje 2008-2016 m.“, „Panevėžio 
apskrityje veikiančių įmonių skaičius 2016 m. (pagal darbuotojų skaičių)“; diagr. „Vidutinis bruto darbo 
užmokestis Panevėžio apskrityje 2009-2015 m.“, „Veikiančių įmonių skaičius Panevėžio apskrityje 2006-
2016 m.“. 
 
28. Regionas, kurio stiprybė – specializacija / Rasa Dževeckytė. – Iliustr. // Verslo žinios. – ISSN 1392-
2807. – 2016, bal. 28, p. 13. 

„Danske Bank“ Šiaulių regiono vadovo M. Pangonio komentarai apie investuotojams patrauklius 
Panevėžio regiono pranašumus, tarp kurių – specializacija, taip pat trūkumus, tokius, kaip verslumo stygius 
ir kt.; pateikiama duomenų apie tiesioginių užsienio investicijų, kai kurių kt. regiono ekonominių rodiklių 
pokyčius. 
 
29. Maisto pristatymo paslauga – ir Panevėžyje / Rūta Virbalienė // Verslo žinios. – ISSN 1392-2807. – 
2016, geg. 6, p. 3. 

Panevėžyje veiklą pradeda elektroninė maisto prekių parduotuvė „Intermarket.lt“. 
 
30. Gerai krautuvei prekybos milžinas nebaisus : prekybos tinklo kaimynystė mažas parduotuves verčia 
keisti strategiją iš esmės / Milda Ancevičė, Indrė Sesartė, Rūta Vizbarienė. – Iliustr., portr. // Verslo žinios. – 
ISSN 1392-2807. – 2016, geg. 11, p. 6-7. 

Ir apie Panevėžio rajone veikiančias verslininko Jono Katino parduotuves „Pas Katiną“. 
 
31. Dėl MMA kėlimo verslininkų nuomonės išsiskyrė / Rima Rutkauskaitė. – Portr. // Verslo žinios. – ISSN 
1392-2807. – 2016, geg. 18, p. 3. 

Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidiumo nario, pirmininkaujančio Trišalei tarybai, J. 
Guzavičiaus, Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovo Trišalėje taryboje Sigito Gailiūno komentarai dėl 
minimalaus mėnesio atlyginimo didinimo iki 380 Eur; finansų ministro R. Šadžiaus išsakyta Vyriausybės 
pozicija dėl MMA k ėlimo. 
 
32. „Viking  Malt“ plėtrai kiša koją Panevėžio savivaldybė : užsienio investicijoms nesugeba sudaryti sąlygų 
/ Rima Rutkauskaitė. – Portr. // Verslo žinios. – ISSN 1392-2807. – 2016, geg. 18, p. 7. 

Apie suomių salyklo gamintojos „Viking Malt Oy“ Lenkijoje ir Danijoje įsigytas tris gamyklas, 
Panevėžyje įsikūrusios įmonės „Viking Malt“ plėtros planus, kurių ji negali įgyvendinti, nes kelerius metus 
nepavyksta susitarti su Panevėžio m. savivaldybe dėl valstybinės žemės sklypo nuomos, Konkurencijos 
tarybai pralaimėtą ginčą dėl per didelės koncentracijos įsigyjant Švenčionėlių salyklo UAB „Maltosa“ ir kt.; 
pateikiami „Viking Malt“ dir. D. Vilko, Panevėžio savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus 
vedėjo pavaduotojos I. Skiotienės paaiškinimai. 
 
33. Gamyba nelėtina tempo / Rima Rutkauskaitė. – Lent. // Verslo žinios. – ISSN 1392-2807. – 2016, geg. 
31, p. 4. 

Pateikti naujausi Statistikos departamento duomenys, kurie rodo, kad apdirbamojoje pramonėje 
sparčiausiu augimu išsiskiria komercinio transporto ir vaistų gamintojai; apie kėbulų ir puspriekabių 
gamybos bendrovės „Schmitz Cargobull Baltic“ sėkmingą orientaciją į naujas eksporto rinkas, farmacijos 
sektoriaus pagrindą sudarančių įmonių „Sicor biotech“ ir „Biotechparma“ 2015 m. pajamas ir kt. 
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34. Prezidentės pranešimas puikus, tik verslo ji negyrė : stipri Lietuva – tik susitelkus bendriems tikslams / 
Rima Rutkauskaitė. – Iliustr. // Verslo žinios. – ISSN 1392-2807. – 2016, birž. 10, p. 3. 

Supažindinama su Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidento R. Dargio, Panevėžio prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų prezidento Sigito Gailiūno, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos gen. 
direktoriaus D. Arlausko, bendrovės „Elinta“ vadovo V. Jokužio pasisakymais apie jų iš esmės teigiamai 
vertinamą prezidentės D. Grybauskaitės Seime perskaitytą metinį pranešimą – jis puikiai atspindi Lietuvos 
būklę ir nurodo šaliai kylančias grėsmes, tokias, kaip Lietuvos viešojo sektorius neefektyvumas, galintis tapti 
didžiausiu ekonominio augimo trikdžiu, bendros strategijos ir valstybės tikslų nebuvimas, atsakomybės 
stoka, fragmentiški viešojo sektoriaus veiksmai ir iniciatyvos, švietimo sistemos ydos ir kt. 
 
35. Mažieji prekybos centrai stiprina pozicijas : regionuose auga nuomininkų apyvartos ir klientų srautai / 
Rūta Vizbarienė. – Iliustr., lent., portr. // Verslo žinios. – ISSN 1392-2807. – 2016, birž. 10, p. 6-7. 

Apie pokyčius prekybos centrų rinkoje Lietuvoje – kai kurie prekių ženklai, anksčiau išskirtinai dirbę 
tik didžiuosiuose prekybos centruose, žengia ir į mažesnius, orientuotus tik į savo ar tam tikro rajono 
gyventojus, o tai susiję su ribotomis plėtros galimybėmis ir periferinių prekybos centrų sprendimais 
investuoti į prekybos plotus tiek, kad atitiktų nuomininkų reikalavimus, apie tokių lokalių prekybos centrų 
pranašumus ir perspektyvas; pateikiami prekybos centrą RYO Panevėžyje valdančios įmonės CBRE vadovės 
Baltijos šalims S. Rozenkopf, Vilniaus prekybos centro „Big Vilnius“ valdytojos I. Šeibokienės, Kaune 
veikiančio prekybos centro, „Savas“ vadovės A. Lapinskienės, Klaipėdos prekybos centrą „Grandus“ 
valdančios UAB BNTP projektų vadovo M. Smilgevičiaus komentarai; lent. „Lokalių prekybos centrų 
pasiskirstymas šalies didmiesčiuose“. 
 
36. Nori, kad ukrainiečiai dirbtų, tegul ir Lietuvoje : įdarbinant tarpininkaus pramonininkų organizacijos / 
Rima Rutkauskaitė. – Portr. // Verslo žinios. – ISSN 1392-2807. – 2016, birž. 17, p. 3. 

Ukrainos pramonininkų ir verslininkų sąjunga pasiryžusi tarpininkauti, kad Lietuvos įmonės susirastų 
reikiamų darbuotojų, apie tokio bendradarbiavimo galimybes, abipusę naudą, problemas, tarp kurių – 
biurokratinės kliūtys įdarbinant Lietuvoje užsieniečius, siūlomus sprendimus, kad ukrainiečių įdarbinimas 
mūsų šalyje vyktų sklandžiai ir sparčiai; pateikiami Ukrainos pramonininkų ir verslininkų sąjungos pirmojo 
viceprezidento S. Prochorovo, Užimtumo fondo Kijevo (Ukraina) regiono dir. D. Darmostuko, Lietuvos 
viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentės E. Šiškauskienės, vežėjų asociacijos „Linava“ prezidiumo 
nario A. Telmento, Panevėžio krašto pramonininkų asociacijos prezidento M. Gudo, Lietuvos pramonininkų 
konfederacijos atstovo G. Morkio komentarai. 
 
37. Verslas šalia stoties: pranašumų kasmet daugiau / Rasa Dževeckytė, Indrė Sesartė. – Iliustr., portr., diagr. 
// Verslo žinios. – ISSN 1392-2807. – 2016, liep. 20-26, p. 12-13. 

Apie verslo perspektyvas Vilniaus, Klaipėdos, Kauno, Panevėžio miestų stočių rajonuose – 
komentuoja verslininkai, ekspertai. 
 
38. Pasaulinė kompanija Panevėžį akimirksniu pavertė Europos centru. – Iliustr. // Verslo žinios. – ISSN 
1392-2807. – 2016, liep. 27 – rugpj. 2 (Nr. 102), p. 5. 

Elektromechaninių sistemų automobiliams gamintoja, pasaulinė šios srities lyderė „PKC Group“ prieš 
dvejus metus įsteigė savo padalinį Panevėžyje, kuris išaugo kone trigubai ir tapo vienu pirmaujančių bei 
Europoje labai svarbiu kompanijos filialu. 
 
39. Ukrainoje projektų į valias, tik finansavimas neskuba : lietuviai pasirengę prisidėti prie Ukrainos 
šilumos ūkio modernizavimo, laukia finansavimo / Eglė Markevičienė. – Iliustr. // Verslo žinios. – ISSN 
1392-2807. – 2016, rugpj. 31- rugs. 2, p. 11. 

Apie grupės „E energija“ įmonės „Energijos taupymo centras“ pasirašytą sutartį dėl 250 individualių 
šilumos punktų įrengimo Ukrainos miesto Charkovo daugiabučiuose ir kt. 
 
40. „Schmitz Cargobull“ investuoja į ateities gamybą / Rima Rutkauskaitė. – Iliustr. // Verslo žinios. – ISSN 
1392-2807. – 2016, rugs. 21, p. 5. 

Apie UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ plėtrą. 
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41. „Adax“  sukūrė išmanius radiatorius / Darius Verseckas. – Iliustr. // Verslo žinios. – ISSN 1392-2807. – 
2016, rugs. 29, p. 11. 

Panevėžyje įsikūrusi Norvegijos kapitalo UAB „Adax“ rinkai pristatys išmaniaisiais įrenginiais 
valdomus šildytuvus. 
 
42. Pirmiau – produktas, paskui – gamybos linijos / Rima Rutkauskaitė. – Iliustr. // Verslo žinios. – ISSN 
1392-2807. – 2016, spal. 6, p. 11. 

Apie gamybos modernizavimą Panevėžio AB „Lietkabelis“. 
 
43. Pavojinga riba – darbo rinkos dugnas bus pasiektas 2019 m. : įmonės jau šiuo metu pajėgios atlyginimus 
didinti iki 20% / Rima Rutkauskaitė. – Iliustr., lent. diagr. // Verslo žinios. – ISSN 1392-2807. – 2016, spal. 
18, p. 6-7. 

Apie prastėjančią situaciją Lietuvos darbo rinkoje, kurioje jau šiuo metu formuojasi įtampa, „Sodros“ 
biudžeto prognozinius skaičiavimus, kurie rodo, kad jeigu ateinančiais ir 2018 m. į darbo rinką įsilies keletu 
tūkstančių žmonių daugiau, nei ją paliks, jau 2019 m. bendras apdraustųjų skaičius išliks nepakitęs ir darbo 
rinka priartės prie dugno, siekiant spręsti problemą būtinas priemones, tokias, kaip aktyvesnis verslo dialogas 
su valdžia, darbo jėgos įvežimas iš užsienio, švietimo sistemos derinimas prie verslo poreikių, darbo našumo 
didinimas investuojant į modernizaciją ir kt.; pateikiami ekonomisto R. Grajausko, Lietuvos banko valdybos 
pirmininko pavaduotojos I. Šimonytės, bendrovių „Lietkabelis“ ir „Kauno Baltija“ vadovų Sigito Gailiūnio ir 
V. Butkaus, „Sodros“ dir. M. Sinkevičiaus komentarai. 
 
44. Filialus uždarė, o pas klientus važiuoja patys / Milda Tarcijonaitė. – Iliustr. // Verslo žinios. – ISSN 
1392-2807. – 2016, lapkr. 2, p. 11. 

Panevėžio užuolaidų salono UAB „Niuansai“ verslo istorija; bendraturtės Kristinos Bieliūnės 
komentarai. 
 
45. Į Skandinaviją – per Latviją / Matas Miknevičius. – Iliustr. // Verslo žinios. – ISSN 1392-2807. – 2016, 
lapkr. 18, p. 4. 

Latvijoje bendrovės „Linas Agro Group“ valdomas paukštininkystės verslas beveik visą produkciją jau 
pasigamina nenaudodamas jokių antibiotikų ir taikosi į didesnį uždarbį pasiūlyti galinčią Skandinavijos 
rinką. 
 

2.2. Publikacijos Panevėžio regiono spaudoje 
 
46. „Aukštaitijos verslas“: žurnalas apie Panevėžio regiono pramonę, prekybą ir paslaugas. Vilnius, 2016.– 
64 p. 

Turinys: Regiono stiprybė – pramonės plėtra : [Panevėžio regiono pramonės apžvalga] / Dainius 
Šukys. – Iliustr., p. 4-5. Įgyvendinami projektai atveria naujus kelius : [apie Panevėžio prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų įgyvendinamus projektus, verslo misijas] / Daiva Savickienė. – Iliustr., p. 6-7. Regiono 
lyderiai 50 : [apie geriausias bendroves ir įmones]. – Iliustr., p. 8-42. Montuotojams patiki ir 
sudėtingiausius objektus : [apie AB „Montuotojas“] / Daiva Savickienė. – Iliustr., p. 44-45. „Adax“  
suplanuotas šuolis – dar šįmet : [apie UAB „Adax“, gaminančią šildytuvus] / Inga Smalskienė. – Iliustr., p. 
46-47. Sutvarkytos nuotekos – saugi aplinka : [apie vieną iš pagrindinių UAB „Aukštaitijos vandenys“ 
veiklos sričių – nuotekų surinkimą ir tvarkymą] / Saulius Venckus. – Iliustr., p. 50-51. Besiplečianti  „Norac“ 
sukurs naujų darbo vietų : [apie Panevėžio UAB „Norac“] / Inga Smalskienė. – Iliustr., p. 52-53. Panevėžio 
rajono stiprybė – aktyvios bendruomenės : [apie Panevėžio rajono kaimo bendruomenių veiklą] / Inga 
Smalskienė. – Iliustr., p. 54-56. „Panevėžio regiono taupomoji kasa“ – patikima ir naudinga partnerė. – 
Iliustr., p. 57. „Kalnapilio-Tauro  grupė“: Panevėžys yra mūsų verslo namai. – Iliustr., p. 58. „Cido“  arena – 
regioninių arenų lyderė : [pokalbis su „Cido“ arenos vadovu Tomu Inčiku]. – Iliustr., p. 59. Panevėžys 
atsinaujina! : [Apie Panevėžio miesto perspektyvas] / Daiva Savickienė. – Iliustr., p. 60-61. Reikiamos 
paslaugos vienose rankose : [pokalbis su teisines ir finansines paslaugas teikiančios UAB „Šiaurės verslo 
grupė“ teisininku Egidijumi Snicoriumi]. – Iliustr., p. 62. VDI  – partneris ir darbuotojams, ir darbdaviams : 
[apie Valstybinės darbo inspekcijos Panevėžio skyriaus veiklą] / Daiva Savickienė. – Iliustr., p. 64. 
 

AINA: Aukštaitijos internetinė naujienų agentūra 
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47. Pramonininkai: didžiausias rūpestis – išvykstantis jaunimas // AINA [Elektroninis išteklius]. – 2016, 
vas. 12. 

Pagal pagamintos ir eksportuojamos produkcijos apimtis Panevėžys lygiuojasi į didžiuosius miestus. 
Tačiau Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidento Roberto Dargio nuomone didžiausias rūpestis – 
išvykstantis jaunimas, šią problemai spręsti daugiau pastangų turi dėti ir pati savivaldybė, ne tik Seimas. 
 
48. Danai džiaugiasi pasirinkę Panevėžį. – Iliustr.  // AINA [Elektroninis išteklius]. – 2016, vas. 24. 

Panevėžio meras Rytis Račkauskas, pavaduotojas Aleksas Varna ir Tarybos narys Daumantas Simėnas 
apsilankė „Oppenhejm & Jansson“ įmonėje. Danų bendrovės produkcijos direktorius Kentas Rosfortas 
svečius supažindino su veikla, produkcija bei ateities perspektyvomis. 
 
49. Panevėžyje viešėjo užsienio šalių verslo atašė. – Iliustr. – Parašas: Ryšių su visuomene skyrius // AINA 
[Elektroninis išteklius]. – 2016, geg. 19. 

Gegužės 19 d. Panevėžyje vyko Užsienio reikalų ministerijos organizuotas ekonomikos diplomatų ir 
specialiųjų atašė vizitas. Svečiai aplankė Panevėžio įmones „Metalistas LT“, „Schmitz Cargobull Baltic“, 
„Devold“, laisvąją ekonominę zoną.  G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje surengta konferencija, kurioje 
pristatyti miesto infrastruktūros projektai, mokslo institucijų bendradarbiavimo su pramone sėkmės 
pavyzdžiai. Diskutuota apie tai, kaip Panevėžiui tapti Šiaurės Europos pramonės lyderiu. 
 
50. Verslui Panevėžyje visos galimybės augti… // AINA [Elektroninis išteklius]. – 2016, geg. 27. 

Užsienio reikalų ministerijos iniciatyva į Panevėžį atvyko per trisdešimt diplomatų ir specialiųjų atašė. 
Jiems pristatyta miesto investicinė aplinka, infrastruktūros projektai, verslo ir mokslo bendradarbiavimo 
skatinimo iniciatyvos. 
 
51. Kinus domina verslo galimybės Panevėžyje. – Iliustr. // AINA [Elektroninis išteklius]. – 2016, geg. 30. 

Panevėžio meras Rytis Račkauskas dalyvavo Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmuose 
vykusiame susitikime su Kinijos Šenjango (Shenyang) miesto delegacija. Jos atstovai domisi Lietuvos rinka, 
bendradarbiavimo galimybėmis. Susitikime dalyvavo Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis, Panevėžio 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Sigitas Gailiūnas, generalinis direktorius Visvaldas 
Matkevičius, miesto verslininkai. 
 
52. „Via Baltica“ trasoje pradėta rekonstruoti Ūtos sankryža, dėl darbų taikomi eismo ribojimai. – Iliustr. // 
AINA [Elektroninis išteklius]. – 2016, rugpj. 24. 

AB „Panevėžio keliai“ įgyvendina projektą „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A17 Panevėžio 
aplinkkelis trišalės sankryžos su magistraliniu keliu A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga rekonstravimo į 
turbožiedinę sankryžą techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir statybos darbų 
atlikimas“. 
 
53. Verslo ir sporto bendradarbiavimas aptartas Panevėžio PPAR konferencijoje // AINA [Elektroninis 
išteklius]. – 2016, lapkr. 4. 

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų verslo forumas Panevėžio krašto verslo ir sporto 
atstovus pakvietė bendrai diskusijai tema „Verslas ir sportas“. 
 
54. Kelių inžinerijos studijos Panevėžio krašto jaunimui taps pasiekiamos ranka. – Iliustr. // AINA 
[Elektroninis išteklius]. – 2016, lapkr. 7. 

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie LR susisiekimo ministerijos, Panevėžio kolegija ir AB 
„Panevėžio keliai“ 2016 m. lapkričio 7 d. pasirašė trišalę sutartį dėl strateginio bendradarbiavimo kuriant ir 
organizuojant tikslinę studijų programą, kurios išdavoje rinkoje atsirastų reikalingų kompetencijų specialistų. 
Sutartis įgalina ir įpareigoja parengti ir įregistruoti naują statybos inžinerijos krypties studijų programą 
„Keli ų inžinerija“. 
 
55. Panevėžio pramonės atstovus ESO kvietė diegti energetinio efektyvumo sprendimus. – Iliustr. // AINA 
[Elektroninis išteklius]. – 2016, lapkr. 19. 
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Apie Panevėžyje vykusią energetinio efektyvumo konferenciją „Tiek, kiek reikia pramonei 2016“, 
konferencijos organizatorius – AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO). 
 
56. „Lietuvos metų gaminio“ medaliai – ir panevėžiečiams. – Iliustr. // AINA [Elektroninis išteklius]. – 
2016, gruod. 16. 

Aukso medalis už alų „Kalnapilis Royal Select“ skirtas UAB „Kalnapilio – Tauro grupė“, už VGTU 
A. Gustaičio aviacijos instituto Kyviškių skrydžių praktikų bazės kilimo ir tūpimo taką – AB „Panevėžio 
keliai“ ir VGTU, Ukmergės–Molėtų kelio ruožų rekonstrukciją – AB „Panevėžio keliai“, Klaipėdos miesto 
vyriausiojo policijos komisariato pastato ir pagalbinių statinių statybos ir projektavimo darbus – Panevėžio 
statybos trestui. 
 

„Kelio žmonės“: AB „Panevėžio keliai“ leidinys 
 
57. „Panevėžio keliai“ įvertinti už skaidraus verslo plėtotę ir socialines programas. – Iliustr. // Kelio žmonės. 
– ISSN 2345-0517. – 2016, birželis (Nr. 28), p. 2. 

LR Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Petras Narkevičius „Panevėžio kelių“ bendrovei 
įteikė padėką už socialinę atsakomybę liudijančią veiklą. 

 
58. „Panevėžio kelių“ bendrovei – apdovanojimas už BIM panaudojimą susisiekimo infrastruktūroje / 
[parengė] Kristina Savickaitė ; [su Premjero A. Butkevičiaus, ūkio ministro E. Gusto komentarais ir AB 
„Panevėžio keliai“ technologinio skyriaus vadovo T. Bačiūno pasisakymu]. – Iliustr. // Kelio žmonės. – 
ISSN 2345-0517. – 2016, birželis (Nr. 28), p. 1, 4-6. 

Statybos parodoje „Resta“ vyko konkurso „Lietuvos BIM projektai 2016“ apdovanojimai. Komisijos 
sprendimu, kategorijoje „BIM susisiekimo infrastruktūroje“ nugalėjo AB „Panevėžio keliai“ įgyvendintas 
projektas „Statinio informacinio modeliavimo ir automatinių mechanizmų valdymo sistemų panaudojimas 
kelio Nr. 115 Ukmergė-Molėtai ruožų rekonstrukcijai“. 
 
59. „Panevėžio keliai“ jubiliejaus proga išleido knygą „Kelio žmonės II“. – Iliustr. // Kelio žmonės. – ISSN 
2345-0517. – 2016, birželis (Nr. 28), p. 17. 

AB „Panevėžio keliai“ veiklos 50-mečio proga išleido knygos „Kelio žmonės“ antrąją dalį. 
 
60. 2016 metų sezono naujiena: pradėjome darbus Švedijoje / Rasa Čepienė. – Iliustr. // Kelio žmonės. – 
ISSN 2345-0517. – 2016, birželis (Nr. 28), p. 3, 16, 18. 

Apie AB „Panevėžio keliai“ 2016 m. projektus, tarp kurių – „Panevėžio kelių“ dukterinės įmonės „PK 
Road“ pradėtas vykdyti projektas Švedijoje (geležinkelio rekonstrukcija Malmės regione). 
 
61. Verslas iš universitetų tikisi sisteminio bendradarbiavimo : [diskusija] / [parengė] Kristina Savickaitė. – 
Iliustr. – Aut.: A. Daniūnas, S. Leonavičius, A. Čenys, V. Puidokas // Kelio žmonės. – ISSN 2345-0517. – 
2016, birželis (Nr. 28), p. 14-15. 

Apie Vilniaus Gedimino technikos universitete vykusią diskusiją, kurioje dalyvavo VGTU rektorius, 
prof. dr. A. Daniūnas, UAB „Traidenis“ generalinis direktorius S. Leonavičius, VGTU mokslo prorektorius, 
prof. habil. dr. A. Čenys, AB „Panevėžio keliai“ generalinis direktorius V. Puidokas, diskusiją vedė Ūkio 
ministerijos viceministras M. Skarupskas. 
 

„Panevėžio balsas“: Panevėžio miesto laikraštis 
 
62. Nauji investuotojai nusiteikę rimtai / Daiva Savickienė. – Nuotr. // Panevėžio balsas. – ISSN 1392-8201. 
– 2016, saus. 18-24, p. 5. 

2015 metais pasikeitė „Panevėžio stiklo“ įmonės akcininkai: jos pagrindiniu akcininku tapo fizinis 
asmuo Aivaras Sirusas, o daugiau nei 24 procentus akcijų įsigijo UAB „Kauno stiklas“, įmonei sugrąžintas 
ilgametis pavadinimas – AB „Panevėžio stiklas“, naujuoju įmonės vadovu paskirtas Gintautas Masiliūnas; 
UAB „Kauno stiklas“ generalinis direktorius Evaldas Sauliūnas apie įmonės plėtrą ir ateities planus. 
 
63. Regionams – daugiau vilčių / Daiva Savickienė. – Nuotr. // Panevėžio balsas. – ISSN 1392-8201. – 
2016, saus. 25-31, p. 8-9. 
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Panevėžio Prekybos, pramonės ir amatų rūmų surengtoje konferencijoje „Lietuvos regioninė politika: 
integruotas požiūris į vietos plėtrą“ dalyvavę Lietuvos premjeras Algirdas Butkevičius, vidaus reikalų 
viceministras Julius Morkūnas, SEB banko prezidento patarėjas Gitanas Nausėda, Panevėžio prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius Visvaldas Matkevičius ir SEB banko Panevėžio finansinių 
paslaugų centro direktorius Redas Valaitis apie regionų plėtrą, jos politiką, finansinę pagalbą smulkiajam 
verslui ir pradedantiesiems verslininkams. 
 
64. Vis sudėtingesni transporto inžinerijos sprendimai / Daiva Savickienė. – Nuotr. // Panevėžio balsas. – 
ISSN 1392-8201. – 2016, vas. 8-14, p. 7. 

Apie Panevėžyje veikiančią vokiečių koncerno „Schmitz Cargobull AG“ UAB „Schmitz Cargobull 
Baltic“, standartinių izoterminių kėbulų gamintoją  pasakoja įmonės pardavimo vadovas Andrius Eiva. 
 
65. Jau gamina ir išmaniuosius vonios kambarių modulius / Inga Smalskienė. – Nuotr. // Panevėžio balsas. – 
ISSN 1392-8201. – 2016, vas. 15-24, p. 7. 

Norvegų įmonių grupės „Otterlei group“ veikiančios Panevėžyje UAB „Norac“ vadovas Tadas 
Petronis apie bendrovę, gaminančią antžeminius vonios kambarių modulius naujai statomiems ir 
renovuojamiems gyvenamiesiems namams ar viešbučiams Norvegijoje. 
 
66. „Adax“ rengiasi žengti į naują erą / Inga Smalskienė. – Nuotr. // Panevėžio balsas. – ISSN 1392-8201. – 
2016, vas. 22-28, p. 7. 

Norvegų įmonių grupei „Otterlei group“ priklausančios elektrinių šildytuvų gamintojos „Adax“ 
Panevėžyje vadovas Jonas Klybas apie įmonę ir jos ateitį – gaminti ne tik aukštesnius ekologiškumo ir 
ekonomiškumo standartus atitinkančią produkciją, bet ir išmaniosiomis ryšio priemonėmis valdomus 
šildytuvus; gamybos statistika. 
 
67. Investuoja į trasas ir katilines / Daiva Paulauskienė. – Nuotr. // Panevėžio balsas. – ISSN 1392-8201. – 
2016, vas. 29-kovo 6, p. 9. 

AB „Panevėžio energija“ generalinis direktorius Petras Diksa apie siekius ir priemones kuo 
mažesnėmis sąnaudomis gaminti šilumą ir tiekti ne tik Panevėžio, bet ir Rokiškio, Kėdainių, Kupiškio, 
Pasvalio, Zarasų miestų ir rajonų vartotojams: trasų modernizavimas, katilinių rekonstrukcijos, kuo daugiau 
naudoti biokuro šilumos gamybai. 
 
68. Verslą vienijanti organizacija / Daiva Savickienė. – Nuotr. // Panevėžio balsas. – ISSN 1392-8201. – 
2016, kovo 7-13, p. 7. 

Apie Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmus, jų veiklą Aukštaitijos regione. 
 

69. Panevėžio stiklo meistrai papuošė Liepoją. – Nuotr. // Panevėžio balsas. – ISSN 1392-8201. – 2016, 
kovo 7-13, p. 7. 

AB „Panevėžio stiklas“ Liepojoje, Latvijoje, daugiafunkcei koncertų salei „Lielais Dzintars“ („Great 
Amber“) pagamino išskirtinio dizaino stiklo fasadą. 
 
70. Įgyjama ir patirties, ir naujų ryšių / Marta Minsonaitė. – Nuotr. // Panevėžio balsas. – ISSN 1392-8201. 
– 2016, geg. 2-8; geg. 16-22. 

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų gen. direktorius Visvaldas Matkevičius apie projekto 
„Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų eksporto skatinimo iniciatyvos“, skirto verslininkams, 
ieškantiems naujų rinkų, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų, įgyvendinimą; apie verslo 
misijas Vokietijoje, Izraelyje ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose. 
 
71. Britų „dovana“ Lietuvos verslui – nežinia ir netikrumas / Daiva Savickienė. – Nuotr. // Panevėžio balsas. 
– ISSN 1392-8201. – 2016, liep. 4-10, p. 4-5. 

Lietuvos pramonininkų konfederacijos Ekonominės ir socialinės verslo aplinkos skyriaus vadovas 
Juozapas Preikša, DNB banko analitikas Povilas Stankevičius ir Žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus 
Stančikas apie permainas, neigiamą įtaką Lietuvos ekonomikoje, versle, žemės ūkyje, Panevėžio UAB 
„Lietkabelis“ vadovas Sigitas Gailiūnas apie Jungtinės Karalystės „Brexit‘o“ padarinius įmonės eksportui. 
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72. „Kalnapilio“  kolekcijoje – dar du aukso medaliai. – Nuotr. // Panevėžio balsas. – ISSN 1392-8201. – 
2016, rugpj. 29-rugs. 4, p. 2. 

Vyriausiasis „Kalnapilio“ aludaris ir alaus someljė Ričardas Barakūnas apie Didžiojoje Britanijoje 
vykusiuose prestižiniuose „Pasaulio alaus apdovanojimuose“ („Wolrd Beer Awards“) Panevėžio 
„Kalnapilio“ alaus daryklos alaus „Grand Select“ ir „Kalnapilis Original“ aukščiausius įvertinimus 
pelniusius dviejose šviesiojo lager alaus kategorijose – „Dortmunder“ ir „Helles“. 
 
73. [Panevėžio] Regiono stiprybė – pramonės plėtra / Dainius Šukys. – Nuotr. // Panevėžio balsas. – ISSN 
1392-8201. – 2016, spal. 24-30, p. 7. 

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius Visvaldas Matkevičius, Lietuvos 
pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis, krakmolo ir glitimo, gliukozės sirupo gamintojos 
AB „Amilina“ bendraturtis, valdybos pirmininkas Danas Tvarijonavičius apie Panevėžio miesto, rajono ir 
regiono pramonės plėtrą, perspektyvas. 
 
74. Įgyvendinami projektai atveria naujus kelius / Daiva Savickienė. – Nuotr. // Panevėžio balsas. – ISSN 
1392-8201. – 2016, spal. 31-lapkr. 6, p. 7. 

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius Visvaldas Matkevičius apie rūmų 
filial ų veiklą apskrityje ir įgyvendinamą projektą „Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų eksporto 
skatinimo iniciatyvos“, dalyvavimą tarptautinėse parodose Vokietijoje ir Prancūzijoje, verslo misijas 
Izraelyje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir Omane. 
 
75. Kompresorių gamintojai susidūrė su dideliais iššūkiais / Marta Minsonaitė. – Nuotr. // Panevėžio balsas. 
– ISSN 1392-8201. – 2016, lapkr. 7-13, p. 7. 

UAB „Panevėžio Aurida“ vadovas Redas Klupšas apie įmonės veiklos plėtojimą – automobilių 
kompresorių projektavimą, gamybą, pardavimą. 
 
76. Montuotojams patiki ir sudėtingiausius objektus / Daiva Savickienė. – Nuotr. // Panevėžio balsas. – 
ISSN 1392-8201. – 2016, lapkr. 14-20, p. 6. 

Lietuviško kapitalo AB „Montuotojas“ Panevėžio filialo direktorius Antanas Katinas apie 
specializuotų montavimo paslaugų – pramoninės statybos, specialiųjų montavimo darbų, technologinių 
įrenginių, vamzdynų, rezervuarų, slėginių indų gamybos – teikimą Lietuvoje ir užsienyje. 
 
77. „Adax“  suplanuotas šuolis – dar šįmet / Inga Smalskienė. – Nuotr. // Panevėžio balsas. – ISSN 1392-
8201. – 2016, lapkr. 21-27, p. 5. 

Norvegų įmonių grupei „Otterlei group“ priklausančios elektrinių šildytuvų gamintojos Panevėžio 
UAB „Adax“ generalinis direktorius Jonas Klybas apie užsibrėžtų planų įgyvendinimą – gamybos apimties 
plėtrą ir rinkai pristatytus išmaniosiomis priemonėmis valdomus šildytuvus. 
 
78. „Kalnapilio-Tauro  grupė“: Panevėžys yra mūsų verslo namai. – Nuotr. // Panevėžio balsas. – ISSN 
1392-8201. – 2016, lapkr. 21-27, p. 4. 

„Kalnapilio“ alaus daryklos vyriausiasis aludaris Ričardas Barakūnas apie daugiau kaip prieš šimtmetį 
užsimezgusias aludarystės tradicijas, klestinčias iki šiol, produkciją, sulaukusią aukščiausių įvertinimų 
pasaulyje. 
 
79. Besiplečianti  „Norac“ sukurs naujų darbo vietų / Inga Smalskienė. – Nuotr. // Panevėžio balsas. – ISSN 
1392-8201. – 2016, gruod. 5-11, p. 7. 

Norvegų įmonių grupei „Otterlei group“ priklausančios Panevėžio UAB „Norac“, gaminančios 
montuojamus vonios kambarių modulius laivams, namams, viešbučiams, direktorius Tadas Petronis apie 
plėtrą – naujo pastato statybą ir naujų darbuotojų paieškas. 
 
80. Panevėžio energija – tai gamtos subrandinta energija jums! – Diagr. // Panevėžio balsas. – ISSN 1392-
8201. – 2016, gruod. 12-18, p. 7. 

AB „Panevėžio energija“ kuro struktūros kitimas šilumos gamybos šaltiniuose 2010 ir 2016 metais; 
statistika. 
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81. Reikiamos paslaugos vienose rankose : [pokalbis su Panevėžio UAB „Šiaurės verslo grupė“ teisininku, 
laikinai einančiu direktoriaus pareigas Egidijumi Snicoriumi / kalbėjosi] Daiva Savickienė. – Nuotr. // 
Panevėžio balsas. – ISSN 1392-8201. – 2016, gruod. 19-26, p. 7. 

Apie pradedantiesiems verslininkams teikiamas teisines bei finansines paslaugas, pritaikomus 
sprendimus. 
 

„Panevėžio kraštas“: laikraštis 
 
82. Iš elektrinės staiga – vieni nuostoliai / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-
2386. – 2016, vas. 2, p. 5. 

Pasikeitus šalies energetikos krypčiai ir Vyriausybei panaikinus elektros supirkimo kvotas, Panevėžio 
termofikacinė elektrinė tapo nuostolinga. 
 
83. Apdovanojimas – savivaldybės įmonei. – Iliustr. – „Panevėžio krašto“ inf. // Panevėžio kraštas. – ISSN 
2424-5100. – 2016, lapkr. 17, p. 3. 

Šalies pakuočių sektoriaus metinėje konferencijoje paskelbti šio sektoriaus lyderiai – atliekų tvarkytojų 
kategorijoje už gyventojus rūšiuoti paskatinusią iniciatyvą trečioji vieta skirta „Panevėžio specialaus 
autotransporto“ bendrovei, dėl šio apdovanojimo dideli nuopelnai priskiriami ilgamečiam vadovui Valentui 
Bakšiui. 
 

„Sekundė“: Panevėžio dienraštis 
 
84. Verslioms moterims durys atsivėrė dar plačiau / Daiva Savickienė. – Iliustr. // Sekundė. – ISSN 1392-
3951. – 2016, vas. 10, p. 4. 

Verslo moterų tinklo Panevėžio grupė bei užsienio investuotojų asociacija „FIBAssociation“ 
organizavo verslo moterų misiją į Norvegiją. 
 
85. „Lytagros“  vadovas – Panevėžį įsimylėjęs kaunietis / Inga Smalskienė. – Iliustr. // Sekundė. – ISSN 
1392-3951. – 2016, vas. 19, p. 4. 

Penkerius metus „Panevėžio Lytagroje“ dirbęs Erinijus Aksomaitis tapo visos „Lytagros“ įmonių 
grupės vadovu. 
 
86. Rengiasi sudrebinti Panevėžio rinką / Inga Kontrimavičiūtė. – Iliustr. // Sekundė. – ISSN 1392-3951. – 
2016, kovo 9, p. 2. 

Apie bendrovės „Lidl Lietuva“ planuojamą plėtrą Panevėžyje. 
 
87. Verslininkai dalijosi įžvalgomis apie Panevėžio perspektyvas / Brigita Sabaliauskaitė. – Iliustr. // 
Sekundė. – ISSN 1392-3951. – 2016, kovo 17, p. 4. 

Panevėžio statybos trestas organizavo Panevėžio spaudos klubo renginį, kuriame susirinkę verslininkai 
ieškojo atsakymo, ko trūksta Panevėžiui, kad žmonės norėtų čia dirbti ir gyventi. 
 
88. Naujasis „Kalnapilio 4,5 Select“ alus: pasaulio alaus tendencijos pasiekė Lietuvą. – Iliustr. // Sekundė. – 
ISSN 1392-3951. – 2016, kovo 26, p. 4. 
 
89. Panevėžyje – ekonomikos diplomatų desantas / Inga Kontrimavičiūtė. – Iliustr. // Sekundė. – ISSN 
1392-3951. – 2016, geg. 20, p. 3. 

Gegužės 19 d. Panevėžyje viešėjo daugiau nei 30-ies Lietuvos diplomatų užsienio valstybėse bei 
specialiųjų atašė, svečiai lankėsi bendrovėse „Metalistas LT“, „Schmitz Cargobull Baltic“, „Devold“. 
 
90. Panevėžio termofikacinei elektrinei duos šansą / Inga Smalskienė. – Iliustr. // Sekundė. – ISSN 1392-
3951. – 2016, liep. 20, p. 3. 

Apie LR energetikos viceministro Roko Baliukovo, LR Seimo Energetikos komisijos pirmininko 
Ričardo Sargūno ir LR Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko Petro Narkevičiaus lankymąsi 
Panevėžyje, susitikimus su AB „Panevėžio energija“ vadovu Petru Diksa, UAB „Automatikos sistemos“ 
vadovu Gyčiu Preidžiu. 
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91. Įgyti ryšiai ir informacija – plėtros garantija / Marta Minsonaitė. – Iliustr. // Sekundė. – ISSN 1392-3951. 
– 2016, liep. 26, p. 4. 

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai įgyvendina projektą „Panevėžio prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų eksporto skatinimo iniciatyvos“. Europinės paramos pinigais remiamas projektas suteikia 
verslininkams daugiau galimybių rasti naujų, patrauklių rinkų, išplėsti verslą, pasisemti patirties ir idėjų. 
 
92. Atsakingi darbuotojai Panevėžį iškėlė į aukštumas. – Iliustr. // Sekundė. – ISSN 1392-3951. – 2016, 
rugpj. 27, p. 5. 

Apie pasaulinės „PKC Group“ kompanijos Panevėžio padalinio veiklą (vadovas Tomas Buziliauskas). 
 
93. „Kalnapilio“  kolekcijoje – dar du aukso medaliai. – Iliustr. // Sekundė. – ISSN 1392-3951. – 2016, 
rugpj. 27, p. 4. 

Didžiojoje Britanijoje vykusiuose prestižiniuose „Pasaulio alaus apdovanojimuose“ „Kalnapilio“ alaus 
daryklos alus „Grand Select“ ir „Kalnapilis Original“ aukščiausius įvertinimus pelnė dviejose šviesiojo lager 
alaus kategorijose. 
 
94. Žinia darbdaviams: keiskite požiūrį / Inga Smalskienė. – Iliustr. // Sekundė. – ISSN 1392-3951. – 2016, 
rugs. 30, p. 2-3. 

Apie verslą, darbo rinką, investicijas Lietuvoje ir Panevėžyje; Panevėžio įmonių vadovų, Lietuvos 
darbo rinkos tyrimų instituto direktoriaus Boguslavo Gruževskio, Laisvosios rinkos instituto viceprezidento 
Vytauto Žukausko komentarai. 
 
95. Parodoje – dėmesys jaunimui ir krepšiniui / Inga Smalskienė. – Iliustr. // Sekundė. – ISSN 1392-3951. – 
2016, spal. 1, p. 2-3. 

Apie Panevėžio „Cido“ arenoje Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų surengtą parodą „Expo 
Aukštaitija 2016“; minima jaunimui organizuota konferencija „Jaunimas ir verslas“, „Lietkabelio“ stendas 
bei krepšininkų D. ir K. Lavrinovičių apsilankymas, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios 
bibliotekos stendas ir kt. 
 
96. „Expo Aukštaitija 2016“ – geriausia, ką turi Panevėžio regionas : parodoje „Expo Aukštaitija 2016“ savo 
veiklą ir gaminius pristato mieste ir regione veikiančios bendrovės, verslo įmonės, valstybinės įstaigos, 
smulkieji verslininkai, amatininkai. – Iliustr. // Sekundė. – ISSN 1392-3951. – 2016, spal. 1, p. 5-8. 
 
97. Alaus čempionatas Japonijoje: pipirų alus ir žemės drebėjimai : [pokalbis su vyriausiuoju „Kalnapilio“ 
aludariu Ričardu Barakūnu, neseniai grįžusiu iš alaus čempionato Japonijoje]. – Iliustr. // Sekundė. – ISSN 
1392-3951. – 2016, spal. 15, p. 5. 
 
98. Sportas subūrė verslininkus / Inga Daukintytė. – Iliustr. // Sekundė. – ISSN 1392-3951. – 2016, spal. 29, 
p. 3-4. 

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų organizuotoje konferencijoje „Verslas ir sportas“ buvo 
svarstoma, kaip pagerinti Panevėžio krepšinio klubo „Lietkabelis“ veiklą ir padėti jam pasiekti geriausių 
rezultatų, renginyje taip pat inauguruoti nauji Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariai bei 
išrinktas geriausias 2016 metų Panevėžio bosas – nugalėtoja tapo  bendrovės „SDG“ Panevėžio skyriaus 
direktorė Laura Kaminskaitė, UAB „Aukštaitijos būstas“ vadovas Ipolitas Skukauskas sulaukė daugiausia 
balsų iš „Sekundės“ ir „Panevėžio balso“ skaitytojų. 
 
99. Prognozuojami rekordiniai „Cido“ arenos metai. – Iliustr. // Sekundė. – ISSN 1392-3951. – 2016, lapkr. 
4, p. 8. 

Panevėžio „Cido“ arenos generalinis direktorius Tomas Inčikas ir Panevėžio pramonės ir amatų rūmų 
generalinis direktorius Visvaldas Matkevičius apie arenoje 2016 metais vykusius bei planuojamus renginius. 
 
100. Bendrovė „IOCO PACKAGING“ surado sėkmės formulę. – Iliustr. // Sekundė. – ISSN 1392-3951. – 
2016, lapkr. 12, p. 4-5. 
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Apie Panevėžyje įsikūrusios UAB „IOCO PACKAGING“ (buvusi „Panoden“) plėtrą pasakoja įmonės 
steigėjas ir pirmasis direktorius Gvidas Drobužas, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas Kęstutis 
Klimanskis bei vyriausiasis technologas Linas Venckus; su prierašu apie įmonės istoriją. 
 
101. Įvertintos geriausios rajono verslo įmonės. – Iliustr. – Panevėžio rajono savivaldybės inf. // Sekundė. – 
ISSN 1392-3951. – 2016, gruod. 3, p. 4. 

Panevėžio rajono savivaldybė surengė Verslo dieną, kurioje pagerbė ir apdovanojo „Geriausios 
Panevėžio rajono įmonės“ nominantus – „Dominari“, „Raguvos baldai ir Ko“, „Baltgina“, „Linoteka“. 
 
102. Iššūkiai  alaus pramonei. – Iliustr. – „Sekundės“ inf. // Sekundė. – ISSN 1392-3951. – 2016, gruod. 7, p. 
3. 

„Kalnapilio-Tauro grupės“ generalinis direktorius Marijus Kirstukas surengtoje spaudos konferencijoje 
pateikė alaus daryklos strategines veiklos kryptis. 
 
103. Sveikiname ir didžiuojamės: 2016-ųjų Metų panevėžiečiai. – Iliustr. // Sekundė. – ISSN 1392-3951. – 
2016, gruod. 13, p. 5. 

Pristatomi 2016-ųjų Metų panevėžiečiai, tarp kurių ir  AB „Kalnapilio-Tauro grupė“ gamybos vadovas 
Antanas Laučys. 
 
104. Sėkmingos veiklos garantas  – darbuotojai / Marta Minsonaitė. – Iliustr. // Sekundė. – ISSN 1392-3951. 
– 2016, gruod. 30, p. 3. 

Apie Panevėžyje veikiančią, krovinių pervežimo paslaugas teikiančią įmonę „Transfera“. 
 

„Šiaurės Rytai“: nepriklausomas Biržų krašto laikraštis 
 
105. Panevėžio apskritis – atsigaunantis pramonės centras su rimtais persitvarkymo, nedarbo ir emigracijos 
iššūkiais. – Iliustr. – „Swedbank“ Finansų instituto informacija // Šiaurės Rytai. – ISSN 1392-9240. – 2016, 
birž. 30, p. 2. 

„Swedbank“ Finansų instituto lyginamosios Lietuvos savivaldybių analizės duomenys. 
 

„T ėvynė“: Panevėžio rajono laikraštis 
 
106. Lininiai kilimai – natūralumą vertinantiems namų šeimininkams / Birutė Kronienė. – Iliustr. // Tėvynė. 
– ISSN 1392-849X. – 2016, bal. 9, p. 1, 5. 

UAB „Linoteka“ (Staniūnai, Panevėžio r.) pradėjo austi natūralaus lino kilimus. 
 
107. Panevėžio rajone atidaryta „Dominari“ gamykla. – Iliustr. – JP.lt informacija // Tėvynė. – ISSN 1392-
849X. – 2016, rugpj. 20, p. 3. 
 

2.3. Iš Panevėžio pramonės ir verslo istorijos 
 
108. Lietuvių prekybininko Prano Vanago parduotuvė Panevėžyje / Donatas Pilkauskas. – Iliustr. – Rubrika: 
Istorijos puslapiai // AINA [Elektroninis išteklius]. – 2016, bal. 23. 
 
109. Panevėžio cukraus fabriko pastatai / [Donatas Pilkauskas]. – Iliustr. – Rubrika: Istorijos puslapiai // 
AINA [Elektroninis išteklius]. – 2016, spal. 22. 

Apie Panevėžio cukraus fabriko statybą 1940 m. 
 
110. Amerikos lietuvių prekybos akcinė bendrovė ir jos skyrius Panevėžyje / Elena Markuckytė, Donatas 
Pilkauskas. – Iliustr. // Mūsų Respublika. – ISSN 2351-5872. – 2016, bal. 22-28 (Nr. 16), p. 12. 

Apie Amerikos lietuvių akcinę bendrovę, įkurtą 1921 m. Lietuvoje, 1928 m. rugpj. 20 d. įkurtą skyrių 
Panevėžyje, bendrovės tikslas – padėti atkurti ir modernizuoti Lietuvą. 
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111. Antano Hokušo šeimos liejykla : nacionalinių vertybių rinkimai 2016 / Elena Markuckytė, Donatas 
Pilkauskas. – Iliustr. // Mūsų Respublika. – ISSN 2351-5872. – 2016, geg. 6-12 (Nr. 18), priedas „Žalgiris“, 
p. 4. 

Apie 1908 m. Panevėžyje įkurtą liejyklą. 
 
 

3. Publikacijos apie verslą ir pramonę kituose Panevėžio apskrities rajonuose 
 

3.1. Biržai 
 
112. Audrius Jukna: „Sėkmės receptas – geri darbuotojai ir įtemptas darbas“ : [pokalbis su Biržų rajono 
Medeikių kaime veikiančios šveicarų pieno produktų gamybos bendrovės „HOCHDORF Baltic Milk“ 
vadovu] / [kalbėjosi] Sigutė Kvetkienė. – Iliustr. // Biržiečių žodis. – ISSN 1392-7531. – 2016, saus. 5, p. 1, 
4. 

Bendrovė „HOCHDORF Baltic Milk“ buvo viena iš šešių įmonių Panevėžio apskrityje, Mokesčių 
inspekcijos atrinktų ir apdovanotų. Apdovanojimai buvo skirti skaidriai, stabiliai dirbančioms ir didžiausius 
atlyginimus mokančioms bendrovėms. 
 
113. „Biržų žemtiekimas“ apdovanotas už reikšmingą bendradarbiavimą modernizuojant studijų 
infrastruktūrą Aleksandro Stulginskio universitete. – Iliustr. // Šiaurės Rytai. – ISSN 1392-9240. – 2016, 
saus. 9, p. 9. 

Aleksandro Stulginskio universitete naujametiniame rektoriaus sveikinimo renginyje „Biržų 
žemtiekimas“ buvo pagerbtas ir apdovanotas už universitetui padovanotą Sumaniosios gyvulininkystės 
laboratoriją. 
 
114. Respublikinis ekonomikos ir verslo žinių konkursas / Violeta Vilkelienė. – Iliustr. // Šiaurės Rytai. – 
ISSN 1392-9240. – 2016, vas. 2, p. 9. 

Konkursas „Verslo žinios karjeros sėkmei 3“ vyko Biržų technologijų ir verslo mokymo centro 
Vabalninko skyriuje (BTVMC). Nugalėtojais tapo VšĮ Alantos technologijų ir verslo mokyklos moksleivis 
Deividas Gaigalas, BTVMC Vabalninko skyriaus moksleivis Julius Juozauskas ir Panevėžio prekybos ir 
paslaugų verslo mokyklos moksleivė Odeta Petriškytė. 
 
115. Mokykloje įkurta bendrovė klesti / Jurgita Vitkauskienė. – Iliustr. // Šiaurės Rytai. – ISSN 1392-9240. 
– 2016, vas. 11, p. 1, 7. 

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos devintokai įsteigė mokomąją uždarąją akcinę bendrovę. Jos 
nariai mokykloje atidarė kavinę, kuri sėkmingai veikia jau antrus metus. Bendrovės iniciatorės ir akcininkės 
– mokytojos Sandra Slapšienė, Rosita Jablonskienė, Daiva Šinkevičienė. 
 
116. Sėkmės istorija Biržuose: apie duoną ir provinciją : [pasakoja A. Kurganovas, šeimos valdomos 
bendrovės „Biržų duona“ komercijos vadovas] / [parengė] Beatričė Laurinavičienė. – Iliustr. // Verslo žinios. 
– ISSN 1392-2807. – 2016, bal. 1, p. 13-15. 
 
117. „Biržų alus“ švenčia 330 aludarystės metų : [pokalbis su UAB „Biržų alus“ gen. direktoriumi J. 
Narinkevičiumi]. – Iliustr. // Šiaurės Rytai. – ISSN 1392-9240. – 2016, geg. 28, p. 9. 
 
118. Duonos kelias : verslas / Kazimieras Šliužas. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2016, 
birž. 16, p. 8. 

Apie konkurenciją juodos duonos kepyklų rinkoje Lietuvoje – žurnalistinis tyrimas. Duomenys ir apie 
UAB „Biržų duona“. 
 
119. Vokiška kokybė ir aptarnavimas žaibo greičiu / Ilona Kerienė. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – ISSN 
1021-4526. – 2016, spal. 1, p. 12. 

Augalininkystės, gyvulininkystės ir miško pramonės ūkiams skirta technika prekiaujančiai UAB 
„Biržų žemtiekimas“ šie metai ypatingi – nupirktas 70-asis „Deutz-Fahr“ traktorius Lietuvoje. 
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3.2. Kupiškis 

 
120. Žmogui gera ten, kur jis vertinamas / Vanda Vasiliauskaitė. – Portr., iliustr. // Žemėtvarka ir 
hidrotechnika. – ISSN 1648-3014. – 2016, Nr. 1, p. 10-14. 

Apie hidrotechninių statinių bei melioracijos sistemų statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbų įmonę 
UAB „Nodama“, Kupiškio rajonas. 
 
121. Rokiškio verslo klubo nariai svečiavosi pas Kupiškio rajono merą / Nataša Aleksiejeva. – Iliustr. // 
Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2016, bal. 1, p. 3. 

Rokiškio verslo klubo nariai Kupiškio mero D. Bardausko kvietimu aptarė galimas verslo plėtros 
galimybes rajone. 
 
122. Kupiškėnų tikslas – tapti patrauklesniems verslui ir turizmui. – Portr., iliustr. – Aut.: Dainius 
Bardauskas, Aurimas Martinka, Marius Mališauskas // Savivaldybių žinios. – ISSN 1392-2467. – 2016, Nr. 
23/24 (rugs. 3), p. 8-9. 

Apie Kupiškio rajono savivaldybės vadovų pastangas, kad miestelis taptų jaukesnis, saugesnis, 
patrauklesnis verslui ir turizmui. 
 

3.3. Pasvalys 
 
123. Gaminti modernią techniką galima ir Pasvalyje / Edvardas Balčiūnas. – Iliustr. – Rubrika: Pasvalio 
krašto „deimančiukų“ paieškos // Darbas. – ISSN 1392-8287. – 2016, kovo 3, p. 1-2. 

Apie pasvalietį verslininką Sigitą Zajarską, vieną iš pirmųjų krašte, 1993 metais, įsteigusį žemės ūkio 
verslą aptarnaujančią įmonę UAB „Pasvalio agrodileris“, kuri gamina ir didelę paklausą turinčius modernius 
purkštuvus. 
 
124. Padėkota labiausiai nusipelniusiems šalies darbdaviams / Edvardas Balčiūnas. – Iliustr. // Darbas. – 
ISSN 1392-8287. – 2016, bal. 26, p. 2. 

Lietuvos darbo biržos nominacija už jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą įteikta Pasvalio 
rajono UAB „Ustukių malūnas“ (direktorius Giedrius Uždavinys). 
 
125. Rinkūnietės rankdarbiai iškeliauja ir į Norvegiją, Angliją, Kiprą… / Asta Bitinaitė. – Iliustr. // Darbas. 
– ISSN 1392-8287. – 2016, liep. 21, p. 1, 3. 

Gražinos Maselskienės verslas, Rinkūnai, Pasvalio rajonas.. 
 
126. Penktasis „Verslo žiedo“ ir vietos valdžios susitikimas: mintys, pasiūlymai, pastabos / Sigitas 
Kanišauskas. – Iliustr // Darbas. – ISSN 1392-8287. – 2016, lapkr. 22, p. 1, 3. 

Apie Pasvalio rajono savivaldybėje įvykusį penktąjį rajono verslininkų asociacijos „Verslo žiedas“ ir 
Savivaldybės vadovų susitikimą – apskritojo stalo diskusiją. 
 

3.4. Rokiškis 
 
127. Smulkusis ir vidutinis verslas domėjosi šių metų mokesčių naujovėmis. – „G.R.“ informacija // 
Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2016, vas. 6, p. 2. 

Rokiškio įmonių vadovams ir buhalterijos darbuotojams vyko VšĮ „Versli Lietuva“ organizuotas 
seminaras „Verslo naujienos ir aktualijos 2016“. 
 
128. Kaziuko mugėje Vilniuje – būrys Rokiškio amatininkų ir verslininkų / Agnė Mackuvienė. – Iliustr. // 
Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2016, kovo 5, p. 1, 5. 
 
129. „Rokiškio pienas“ išrinktas Lietuviškiausiu metų tiekėju. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-
7740. – 2016, bal. 30, priedas „Rokiškio sūris“, p. 6. 

Lietuvos prekybos įmonių asociacijos skelbtame kasmetiniame „Populiariausios prekės“ 
apdovanojime, UAB „Rokiškio pienas“ išrinkta Lietuviškiausiu metų tiekėju. 
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130. Rokiškėnai plečia verslo geografiją: taikinyje – Vietnamas, Australija, Pietų Afrikos Respublika / Lina 
Dūdaitė. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2016, geg. 5, p. 3. 

Įmonės „Rokiškio pragiedruliai“ vadovas V. Maslovas apie produkto – augalinės kilmės maisto 
papildo – pasaulinę rinką. 
 
131. Kuria maisto pramonės ir žemės ūkio revoliuciją : šiuo metu nėra nacionalinių teisės aktų / Matas 
Miknevičius. – Iliustr. // Verslo žinios. – ISSN 1392-2807. – 2016, geg. 18, p. 20. 

Apie beveik 0,45 mln. Eur ES paramą gavusi ir modernią laboratoriją Rokiškyje įsirengusios įmonės 
„Rokiškio pragiedruliai“ gaminamas netradicines trąšas ir maisto papildus iš maumedžiuose esančių 
flavonoidų, planus produkciją eksportuoti į Vietnamą, JAV, Australijos, PAR ir kt. šalių rinkas; nurodoma, 
kad Lietuvoje šiuo metu nėra nacionalinių teisės aktų, nustatančių trąšų identifikavimo kokybės 
reikalavimus, kad šią spragą turėtų užpildyti mokslininkų, žemdirbių, konsultantų grupės rengiamas 
Dirvožemio įstatymas; pateikiami „Rokiškio pragiedrulių“ savininko V. Maslovo komentarai. 
 
132. Jubiliejaus proga – Rokiškio verslo klubo padėka. – Iliustr. – „Rokiškio Sirena“ inform. // Rokiškio 
sirena. – ISSN 2351-7433. – 2016, geg. 27, p. 2. 

Rokiškio verslo klubo prezidentas I. Tarvydis ir koordinatorė N. Aleksiejeva lankėsi Panevėžio 
teritorinės darbo biržos Rokiškio skyriuje ir jo vedėjui V. Strazdui įteikė padėką už bendradarbiavimą. 
 
134. Ambasados komercijos atašė domėjosi Rokiškio rajono verslais ir turizmu / Aldona Minkevičienė. – 
Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2016, geg. 31, p. 2. 

Rokiškio rajone su oficialiu vizitu viešėjo Lietuvos ambasados Vokietijoje komercijos atašė Daina 
Lipps, kur domėjosi verslo, turizmo galimybėmis ir jų plėtra bei ryšiais. 
 
135. Rokiškio verslas nepasiduoda masinei psichozei / Agnė Mackuvienė. – Iliustr. – Turinys: Kas bus po 
dvejų metų, niekas nenuspės / D. Trumpa. Dalykinis bendradarbiavimas išliks / V. Kanopa. Populistinės 
nuotaikos vyrauja ne tik Europoje / R. Bernackas // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2016, birž. 28, 
p. 4. 

Rokiškio rajono verslininkų nuomonės apie Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES pasekmes. 
 
136. Kaimo turizmo sodybos nesiskundžia – kai kuriose vietų nebėra net kitai vasarai… / Agnė Mackuvienė. 
– Iliustr. – Rubrika: Verslas // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2016, rugpj. 6, p. 6. 

Rokiškio rajono kaimo turizmo sodybos, paklausa, kainos, užsakymai. 
 

137. UAB „Lašų duona“ pasididžiavimas – moderniausia grūdų džiovykla // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-
7433. – 2016, rugpj. 5, p. 

UAB „Lašų duona“ pasistatė naują modernų elevatorių. 
 
138. Smulkioji verslininkė Milda Klišytė: „Reikia atsikelti ir, į viską pažvelgus kitomis akimis, eiti pirmyn“ 
: [pokalbis su kraštiete verslininke Milda Klišyte] / [kalbėjosi] Agnė Raščiūtė. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 
– ISSN 1822-7740. – 2016, rugpj. 20, p. 6. 
 
139. Lenkų verslininkai atvyko ne tuščiomis / Nida Šulcienė. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-
7740. – 2016, rugs. 20, p. 1, 4. 

Kadenciją baigęs Lenkijos Respublikos prezidentas B. Komorovskis Rokiškyje viešėjo su verslininkų 
delegacija, siekiančia užmegzti ryšių. 
 
140. Galimybių yra, reikia tik ryžto / Nida Šulcienė. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 
2016, spal. 13, p. 5. 

Apie verslo skatinimą jauniems žmonėms, galimybes, rajono savivaldybės Pagalbos smulkaus ir 
vidutinio verslo subjektams fondui iš biudžeto skirtas lėšas pasakoja savivaldybės strateginio planavimo ir 
investicijų skyriaus vedėja J. Blaževičiūtė, VšĮ „Versli Lietuva“ atstovė Rokiškio regionui I. Smalinskienė, 
VVG  pirmininkė R. Stankevičiūtė-Vilimienė. 
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141. Naujoje erdvėje darbo ieškančiam jaunimui – rokiškėnų sėkmės istorijos / Dalia Zibolienė. – Iliustr. // 
Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2016, spal. 15, p. 7-8. 

Panevėžio teritorinės darbo biržos Rokiškio skyriuje įkurtas Jaunimo darbo centras. 
 
142. Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis: „Didžiuojuosi savo miesto Verslo klubu“ : [pokalbis su rajono 
meru]. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2016, lapkr. 10, p. 3. 
 
143. Antanas Vagonis: „Ar tikrai tarp rajono valdžios ir verslo yra konfliktas?“. – Iliustr. // Rokiškio sirena. 
– ISSN 2351-7433. – 2016, saus. 29, p. 4. 

Rokiškio rajono meras A. Vagonis apie tariamą konfliktą tarp rajono valdžios ir verslininkų, įtarimus 
situacijos politizavimu ir kiršinimu. 
 
144. Pomėgį pavertė verslu / Justas Kačerauskas. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2016, 
kovo 25, p. 4. 

Apie aplinkotvarkos paslaugų verslu užsiimantį rokiškėną L. Pauliuką. 
 
145. Susitikime su Baltarusijos ambasadoriumi – saujelė verslininkų / Justas Kačerauskas. – Iliustr. // 
Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2016, geg. 17, p. 2. 

Rokiškyje lankėsi Baltarusijos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje A. Korolis. 
 
146. Jubiliejaus proga – Rokiškio verslo klubo padėka. – Iliustr. – „Rokiškio Sirena“ inform. // Rokiškio 
sirena. – ISSN 2351-7433. – 2016, geg. 27, p. 2. 

Rokiškio verslo klubo prezidentas I. Tarvydis ir koordinatorė N. Aleksiejeva lankėsi Panevėžio 
teritorinės darbo biržos Rokiškio skyriuje, jo vedėjui V. Strazdui įteikė padėką už bendradarbiavimą. 
 
147. Tęsiasi diplomatinių atstovų vizitai: Rokiškyje viešėjo Moldovos ambasadorius [Valeriu Frija] / Justas 
Kačerauskas. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2016, birž. 17, p. 2. 
 
148. Piniginę galima papildyti dirbant namuose / Onė Žiaugraitė. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-
7433. – 2016, birž. 24, p. 4. 

Rokiškėnai Ž. ir M. Rupšlaukiai apie savo darbą namuose tarptautinėje kompanijoje Global interGold, 
užsiimančią internetine prekyba. 
 
149. Vizitai: Rokiškyje lankėsi Izraelio ambasadorius / Justas Kačerauskas. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – 
ISSN 2351-7433. – 2016, liep. 29, p. 2. 

Rokiškyje lankėsi ir su verslininkais susitiko Izraelio nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius 
Lietuvoje A. Maimonas. 
 
150. Apie darbo rinką – verslininkų lūpomis. – Iliustr. – „Rokiškio Sirena“ inform. // Rokiškio sirena. – 
ISSN 2351-7433. – 2016, liep. 29, p. 3. 

Rokiškio verslo klubas kartu su Panevėžio teritorinės darbo biržos Rokiškio skyriaus specialistais 
surengė renginį abiturientams ir absolventams „Nuo diplomo iki darbo sutarties. Pokalbis su darbdaviu“. 
 
151. Skubantiems miestelėnams – duris atvers greito maisto restoranas „Dream City“ / Justina Daščioraitė. 
– Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2016, rugs. 9, p. 2. 

Rokiškyje R. Antanavičius rengiasi atidaryti naują, šiuolaikiško dizaino greito maisto restoraną 
„Dream City“. 
 
152. Rokiškio verslo klube – VSD fondo valdybos specialistų susitikimas su klubo narių darbuotojais. – 
Iliustr. – Rokiškio verslo klubo inform. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2016, rugs. 23, p. 4. 

Rokiškio verslo klubas kartu su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus 
specialistais surengė susitikimą su klubo narių darbuotojais. 
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153. Diskusijos metu absolventai rado patrauklias darbo vietas. – Iliustr. – Rokiškio verslo klubo ir 
Panevėžio teritorinės darbo biržos Rokiškio skyriaus inform. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2016, 
rugs. 30, p. 2. 

Rokiškio verslo klubas kartu su Panevėžio teritorinės darbo biržos Rokiškio skyriaus specialistais 
surengė renginį abiturientams ir absolventams „Pokalbis su darbdaviu. Sužinok ką gali“. 
 
154. Verslo klubo viešnagė Klaipėdoje. – Iliustr. – Verslo klubo inform. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-
7433. – 2016, spal. 11, p. 3. 

Rokiškio verslo klubo nariai lankėsi Klaipėdoje, susitiko su Vytautu Pauliumi, VPA įmonių steigėju ir 
akcininku. 
 
155. Lietuvos mados guru Juozas Statkevičius kolekciją siuvo iš Juodupės audinių / Dalia Zibolienė. – 
Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2016, gruod. 3, p. 1, 6. 

Lietuvos dizaineris, teatro kostiumų dailininkas J. Statkevičius pristatė 2017 m. pavasario-vasaros 
kolekciją, kurioje dauguma kolekcijos drabužių, aksesuarų, galvos apdangalų sukurta iš Juodupėje 
veikančios įmonės „Lanalita“ pagamintų vilnonių audinių. 
 

3.4.1. AB „Rokiškio sūris“ 
 

156. AB Rokiskio Suris [interaktyvus] / MarketLine Company Profile. – London (United Kindom), 2016. – 
14 p. – Prieiga internete: <http://web.a.ebscohost.com/ehost/resultsadvanced?sid=0947c494-c04b-414e-
8cc5-900f15eed71d%40sessionmgr4009&vid=19&hid=4112&bquery=(rokiskio+AND+suris> [Žiūrėta 
2017-01-31]. 

Leidinyje – AB „Rokiškio sūris“ istorija, produkcija, veiklos sritys, vadovaujantys darbuotojai. 
 
157. „Rokiškio sūrio“ akcininkų kare – užtarėjų ir kritikų balsai : „East Capital“ neslepia, kad išsireikalavę 
pinigų nebeieškotų teisybės / Paulius Čiulada. – Iliustr., diagr., portr. // Verslo žinios. – ISSN 1392-2807. – 
2016, saus. 5, p. 18-19. 

Viena didžiausių Lietuvos pieno perdirbimo įmonių „Rokiškio sūris“ (RS) paskelbė, kad vykdydamas 
smulkiojo bendrovės akcininko – Švedijos investicijų bendrovės „East Capital“ – prašymą pritaikyti 
laikinąsias apsaugos priemones, Panevėžio apygardos teismas areštavo 11,5 mln. Eur vertės pagrindinio RS 
akcininko A. Trumpos turto; apie ginčo tarp bendrovės akcininkų priežastis ir aplinkybes; pateikiami RS 
valdybos pirmininko D. Trumpos, „East Capital“ atstovės E. Fredriksson komentarai. 
 
158. Investuoja ir ruošiasi eksporto į Kinij ą startui : apsisprendė, kuriuos savo gaminius siūlys didžiausiai 
pasaulio rinkai / Matas Miknevičius. – Iliustr. // Verslo žinios. – ISSN 1392-2807. – 2016, saus. 13, p. 5. 

Apie didžiųjų pieno gamintojų „Rokiškio sūris“, „Vilkyški ų pieninė“ ir „Pieno žvaigždės“ planuojamą 
plėtrą, numatomas investicijas į įrenginius, skirtus produkcijos kokybei gerinti bei gaminti naujoms rinkoms, 
viltis, siejamas su Kinijos rinka; pateikiami „Rokiškio sūrio“, „Vilkyški ų pieninės“ ir „Pieno žvaigždžių“ 
vadovų D. Trumpos, A. Statulevičiaus, G. Bertašiaus komentarai. 
 
159. Ruošiasi nutraukti sutartis // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2016, kovo 26, p. 11. 

AB „Rokiškio sūris“ vadovo D. Trumpos pasisakymai apie įmonės ketinimą nutraukti sutartis su pieno 
tiekėjais, jeigu įsigalios Seimo priimtas pieno supirkimo kainų reguliavimo įstatymas; pateikiamas žemės 
ūkio ministrės V. Baltraitienės, kuri laikosi nuomonės, kad įstatymas turėtų apginti smulkiuosius pieno 
gamintojus, komentaras. 
 
160. Ar valstybės užmojis įstatymu reguliuoti pieno supirkimo kainas išgelbės smulkiuosius pieno ūkius? / 
Agnė Mackuvienė. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2016, bal. 2, p. 5. 

Apie Seimo priimtas pieno kainų reguliavimo įstatymo pataisas. Komentuoja AB „Rokiškio sūris“ 
direktoriaus pavaduotojas D. Trumpa. 
 
161. Naujiena! Parduotuvių lentynose pasirodė „Rokiškio Baltic Blue“. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – 
ISSN 1822-7740. – 2016, bal. 30, priedas „Rokiškio sūris“, p. 6. 
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Parodoje „AgroBalt 2016“ UAB „Rokiškio sūris“ pristatė naują produktą – „Rokiškio Baltic Blue“ 
pelėsinį sūrį; tai italų sūrių eksperto Angelo Frosio ir AB „Rokiškio sūris“ Ukmergės įmonės technologų 
kūrinys. 
 
162. Didžiulės investicijos // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2016, geg. 27, p. 11. 

Žinutė, kuria informuojama, kad pieno perdirbimo įmonė „Rokiškio sūris“ į gamybos modernizavimą 
ir rinkodarą investuos 27 mln. eurų. 
 
163. Milijoninis  ieškinys sūrininkui / Paulius Janiūnas ; Dainiaus Labučio nuotr. // Vakaro žinios. – ISSN 
1648-7435. – 2016, geg. 31, p. 1, 5. 

7,2 milijono eurų – tokios sumos iš akcinės bendrovės „Rokiškio sūris“ vadovo A. Trumpos reikalauja 
priteisti Liuksemburge registruota investicinė įmonė“ East Capital Baltic (LUX) Baltic Fund“ (ECB LUX 
BF), tokį įmonės smulkios akcininkės užmojį rokiškėnai sūrininkai atvirai vadina šantažu, nes ieškovo 
teigimu, nuo 1992 m. vadovavęs bendrovei A. Trumpa pažeidė Akcinių bendrovių įstatymą „Rokiškio sūris“ 
vardu sudarydamas paskolos sutartis su kita savo paties kontroliuojama bendrove UAB „Pieno pramonės 
investicijų valdymas“, kuri už šiuos pinigus pirko „Rokiškio sūrio“ akcijas ir taip esą vadovas net 50 proc. 
pasididino tiesiogiai ir netiesiogiai valdomą akcijų paketą. 
 
164. Kinų siena pagaliau pramušta. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2016, rugpj. 25, p. 10. 

Kinija patvirtino septyniolikos Lietuvos pieno perdirbimo įmonių, galinčių eksportuoti į šią milžinišką 
rinką, sąrašą (pateikti Vilkyškių pieninės vadovo ir savininko G. Bertašiaus, „Rokiškio sūrio“ valdybos 
pirmininko D. Trumpos, VMVT vadovo pavaduotojo D. Kliučinsko, Lietuvos ambasadorės Kinijoje I. 
Marčiulionytės komentarai). 
 
165. Auksinis „Rokiškio sūrio“ amžius : [pokalbis su bendrovės „Rokiškio sūrio“ ilgamečiu direktoriumi 
Antanu Trumpa] / [kalbėjosi] Rasa Stamkauskienė. – Iliustr. // Verslo klasė. – ISSN 1648-6374. – 2016, Nr. 
11 (lapkritis), p. 76-77. 

Apie AB „Rokiškio sūris“ veiklą, pokyčius ir vadybą. 
 
166. Rokiškyje gaminamo maisto prekinis ženklas – su legendomis / Aldona Minkevičienė. – Iliustr. // 
Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2016, lapkr. 17, p. 1-2. 

AB „Rokiškio sūris“ vyko rajono verslininkų susitikimas dėl prekinio ženklo naudojimo ant Rokiškyje 
gaminamos produkcijos. Pirmieji savo produkciją pradėjo ženklinti tautinio paveldo maisto gamintojai. Savo 
nuomones tuo klausimu išsakė P. Stumbrys, R. Nagelė, J. Simutis, D. Trumpa. 
 
167. Rokiškio rajono garsinimui – išskirtinis mūsų krašto maisto paveldas / Justas Kačerauskas. – Iliustr. // 
Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2016, lapkr. 18, p. 2. 

Rokiškio krašto verslo įmonės, gaminančios maisto produktus, susirinkę AB „Rokiškio sūris“ 
konferencijų salėje diskutavo, kaip bendrovių produkcija gali reprezentuoti Rokiškio kraštą, rajono meras A. 
Vagonis pristatė jau sukurtą maisto paveldo logotipą. 
 
168. Nueinantys metai: darbai, džiaugsmai, galimybės ir siekiai – viskas kartu : [pokalbis su AB „Rokiškio 
sūris“ įmonės valdybos pirmininku D. Trumpa]. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2016, 
gruod. 22, priedas „Rokiškio sūris“, p. 8. 
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4. Dalykinė rodykl ė 
 
A 

„Adax“, UAB  41, 46, 66, 77 

„Amilina“, AB  73 

„Aukštaitijos būstas“, UAB  98 

„Aukštaitijos vandenys“, UAB  46 

„Automatikos sistemos“, UAB  90 

B 

„Baltgina“, UAB  101 

„Biržų alus“, UAB  117 

„Biržų duona“, UAB  9, 116, 118 

„Biržų žemtiekimas“, UAB  113, 119 

C 

„Cido“ arena  46, 95, 99 

D 

„Devold“, UAB  5, 8, 49, 89 

„Dominari“, UAB  101, 107 

„Dream City“  151 

E 

„Energijos taupymo centras“, UAB  39 

G 

„Glasremis“, UAB  25 

„Global interGold“  148 

H 

„HOCHDORF Baltic Milk“, UAB  112 

I 

„IOCO PACKAGING“, UAB  100 

„Intermarket.lt“  29 

J 

„Jaukurai“, UAB  4 

K 

„Kalnapilio-Tauro grupė“, UAB  7, 23, 24, 46, 56, 

72, 78, 88, 93, 97, 102, 103 

L 

„Lanalita“, UAB  155 

„Lašų duona“, UAB  137 

 „Lidl Lietuva“, UAB  86 

„Lietkabelis“, AB  18, 19, 26, 42, 43, 71, 95 

„Linas Agro Group“, AB  15, 45 

„Linoteka“, UAB  101, 106 

M 

„Metalistas LT“, UAB  49, 89 

„Montuotojas“, AB  46, 76 

N 

„Niuansai“, UAB  44 

„Nodama“, UAB  120 

„Norac“, UAB  46, 65, 79 

O 

„Oppenhejm & Jansson“  48 

P 

„Panevėžio Aurida“, AB  75  

„Panevėžio energija“, AB  67, 80, 90  

„Panevėžio keliai“, AB  52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61 

Panevėžio krašto pramonininkų asociacija  36 

„Panevėžio Lytagra“,  85 

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai  16, 

20, 31, 34, 46, 51, 53, 63, 68, 70, 73, 74, 91, 98  

„Panevėžio regiono keliai“, VĮ  10, 11, 12  

„Panevėžio regiono taupomoji kasa“, kredito unija  

46  

„Panevėžio specialus autotransportas“, AB  83  

Panevėžio statybos trestas, AB  6, 56, 87  

„Panevėžio stiklas“, AB  62, 69  

Panevėžio termofikacinė elektrinė  13, 82  

„Pas Katiną“, UAB  30  

„Pasvalio agrodileris“, UAB  123 

„PKC Group“, UAB  21, 38, 92 

R 

„Raguvos baldai ir Ko“, UAB  101 

RYO  35 
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„Rokiškio pienas“, UAB  129 

„Rokiškio pragiedruliai“, UAB  130, 131 

„Rokiškio sūris“, AB  1, 2, 3, 156, 157, 158, 159, 

160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 

Rokiškio verslo klubas  121, 132, 142, 146, 150, 

152, 153, 154 

S 

„Scan Sorlie Baltic“, UAB  17 

„Schmitz Cargobull Baltic“, UAB  33, 40, 49, 64, 89 

„SDG“, Panevėžio skyrius, UAB  98 

Š 

„Šiaurės verslo grupė“, UAB  46, 81 

T 

„Transfera“, UAB  104 

U 

„Ustukių malūnas“, UAB  124 

V 

„Viking Malt“, UAB  32 

„Vit ėja“  14 

 

 
 
 
 
 


