VYRIAUSYBĖS 2015 M. VEIKSMAI, SIEKIANT ĮVAIRINTI LIETUVOS EKSPORTĄ IR SUMAŽINTI LIETUVOS
ĮMONIŲ NUOSTOLIUS DĖL RUSIJOS FEDERACIJOS PASKELBTO KAI KURIŲ PREKIŲ IMPORTO IŠ EUROPOS
SĄJUNGOS IR KITŲ UŽSIENIO VALSTYBIŲ DRAUDIMO
Priemonės pavadinimas

Vykdytojas

Rezultatas

Terminas

Naujų verslo rinkų ir verslo partnerių paieška
1. Organizuoti įmonių dalyvavimą parodose, verslo misijose ir kituose eksporto
plėtros renginiuose (Lietuvos dienos, Lietuvos gaminių salelės ar panašiai)

ŪM, URM, ŽŪM
(informuojant
EDT DG)

2. Įgyvendinti su žemės ūkio produkcijos, maisto prekių ir logistikos sektoriaus
įmonėms 2014 metais pasirašytas sutartis dėl nemokamų verslo partnerių
paieškos paslaugų teikimo

ŪM, VšĮ „Versli
Lietuva“

3. Rengiant tarpvyriausybinių bendradarbiavimo komisijų posėdžius, drauge
suorganizuoti verslo forumus (misijas), užtikrinti aktyvų Lietuvos verslo
atstovų dalyvavimą juose
4. Pakviesti į Lietuvą užsienio prekybos agentus, dirbančius individualiai su
įmonėmis ir siekiančius padėti jų gaminiams patekti į užsienio prekybos tinklus
5. Pasitelkti komerciniais pagrindais samdomus konsultantus, mokančius tam
tikros šalies kalbą, išmanančius šalies specifiką ir padedančius Lietuvos
verslininkams patekti į tos šalies rinką
6. Organizuoti įmonių įsiliejimo į užsienio rinkas ir vadybinių gebėjimų
stiprinimo seminarus, konsultuoti įmones prekių ženklų kūrimo ir jų žinomumo
didinimo klausimais per VšĮ „Versli Lietuva“ eksporto plėtros skatinimo
projektus:
6.1. „Eksporto klubas“: organizuoti seminarus apie užsienio rinkas, aptariant
konkrečios šalies specifiką, ekonominius, politinius ir kultūrinius aspektus

URM, ŪM
ŪM, VšĮ „Versli
Lietuva“
ŪM, VšĮ „Versli
Lietuva“

Suorganizuotas
Lietuvos ūkio subjektų
pristatymas
10
tarptautinių parodų;
Suorganizuotos 5 verslo
misijos ir 8 papildomos
iniciatyvos.
Pagal 33 pasirašytas
sutartis
suteiktos
paslaugos
Suorganizuotos verslo
misijos per TVK
posėdžius
Pakviesti 7 verslo
agentai
Numatyti reikiamas
lėšas iš dalies apmokėti
paslaugas

ŪM, VšĮ „Versli
Lietuva“
VšĮ „Versli
Lietuva“

6.2. „Eksporto akademija“: eksportuotojų mokymo programa, skirta tobulinti VšĮ „Versli

2015 m. I-IV ketv.

2015 m. I-II ketv.

2015 m. I-IV ketv.

2015 m. I-IV ketv.
2015 m. I-IV ketv.

2015 m. I-IV ketv.

3 renginiai,
3 webinarai
(internetiniai seminarai)
3 bendrieji renginiai,

2015 m. I –II ketv.

2015 m. III ketv.
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Lietuvos įmonių eksporto įgūdžius ir įmonės eksporto strategijai paruošti ir Lietuva“
įgyvendinti, siekiant padidinti įmonės konkurencingumą ir eksporto apimtis
užsienio rinkose
6.3. „BrandLab“: organizuoti konsultacijas dėl prekės ženklų kūrimo ir jų VšĮ „Versli
žinomumo stiprinimo
Lietuva“
7. Reguliariai (kiekvieną ketvirtį) peržiūrėti aukštų pareigūnų vizitų planus ir,
esant poreikiui, juos koreguoti

2 specializuoti renginiai

1 bendrasis renginys,
2 specializuotos
konsultacijos

URM, ŪM,ŽŪM,
SM

2015 III ketv.

2015 m. I-IV ketv.

Finansinės priemonės
8.

9.

Skatinti įmonių tarptautiškumą naudojant 2014 - 2020 m. ES fondų
investicijas ir finansuojant projektus, skirtus naujų užsienio rinkų paieškai ir
esamų rinkų plėtrai:
8.1. „Naujos galimybės LT“

ŪM

8.2. „Verslo klasteris“

ŪM

Pasiūlyti lengvatinių paskolų, paskolų garantijų ir palūkanų kompensavimo
priemones verslui, nukentėjusiam nuo Rusijos sankcijų

ŪM

10. Kompensuoti sertifikatų įteisinimo, klausimynų, teisės aktų ir kitų reikiamų
dokumentų vertimo, oficialių trečiųjų šalių pareigūnų vizitų rengimo ir
laboratorinių tyrimų pagal trečiųjų šalių reikalavimus diegimo išlaidas:
10.1. Teikti paramą labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių planuojamiems
eksportuoti gaminiams ir paslaugoms sertifikuoti

10.2. Prisidėti organizuojant Maroko kompetentingos institucijos atstovų
vizitą į Lietuvą 2015 m. kovo mėn. įvertinti Lietuvos valstybinę maisto ir
veterinarinės kontrolės sistemą

ŪM

Įvertintos paraiškos ir
pasirašytos sutartys su
projektų vykdytojais
Projektų finansavimo
procedūros (kvietimo
suma 4,6 mln. eurų).
Projektų finansavimo
procedūros (kvietimo
suma 3,6 mln. eurų)
Dalinis palūkanų
kompensavimas
įmonėms pagal poreikį

2015 m. I-IV ketv.

2015 m. IV ketv.

2015 m. III ketv.

2015 m. I-III ketv.

2015 m. I-IV ketv.
ŪM

ŪM, VšĮ „Versli
Lietuva“

Pagal priemonę „ Expo
sertifikatas LT“ skirti
0,6 mln. Eurų.
Paraiškos pagal š. m.
sausio 21 d. paskelbtą
pirmąjį kvietimą gali
būti teikiamos iki š.m.
balandžio 21 d.
Suorganizuotas
Maroko
kompetentingos

2015 m. I-IV ketv.

2015 m. I ketv.
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10.3. Prisidėti verčiant klausimynus, teisės aktus ir kitus dokumentus,
reikalingus eksporto leidimams gauti bei organizuojant su eksporto
leidimų gavimu susijusių oficialių trečiųjų šalių kompetentingų institucijų
atstovų vizitus
10.4. Prisidėti žmogiškaisiais resursais ruošiant sertifikatus, pildant
klausimynus ir organizuojant trečiųjų šalių kompetentingų institucijų
atstovų vizitus į Lietuvą dėl tų šalių rinkų atvėrimo bei padengti tokių
vizitų transporto išlaidas šalies viduje

ŽŪM,

VMVT

institucijos atstovų
vizitas
Numatyti 150 000 eurų

2015 m. I-IV ketv.

Suderinti veterinarijos
2015 m. I-IV ketv.
sertifikatai, užpildyti
klausimynai, apmokėtos
trečiųjų šalių
kompetentingų
institucijų atstovų
kelionės po Lietuvą
išlaidos

Diplomatinės priemonės ir ekonominio atstovavimo užsienyje stiprinimas
11. Aktyviau naudoti diplomatines priemones (įskaitant instrukcijų Lietuvos
diplomatinėms atstovybėms, komercijos, žemės ūkio ir transporto atašė,
„Versli Lietuva“ atstovams užsienyje parengimą ir aukštų pareigūnų vizitus)
alternatyviose prioritetinėse rinkose, siekiant rasti jose nišų Lietuvos žemės
ūkio ir maisto produktų eksportuotojams, aktyviau bendrauti su garbės
konsulais
12. Peržiūrėti ir esant poreikiui optimizuoti specialiųjų atašė užsienyje išdėstymą

URM
(koordinuojant su
ŪM, ŽŪM, SM)

13. Teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Užsienio reikalų ministerijai
informaciją apie techninių barjerų pašalinimą ir problemas, su kuriomis
susiduriama siekiant gauti leidimus eksportuoti produkciją į naujas trečiųjų
šalių rinkas; pateikti Užsienio reikalų ministerijai kitą informaciją, kurios
reikia rinkoms įvairinti.
Aktyvinti diplomatinius veiksmus, remiant Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos pastangas gauti leidimus įvežti maisto produktus į trečiąsias šalis.
14. Koordinuojant veiksmus su kitomis ES valstybėmis narėmis ir Europos
Komisija, siekti sprendimų ES lygiu dėl trečiųjų šalių rinkų atvėrimo ir
Rusijos Federacijos ES šalims taikomų sankcijų atšaukimo

ŽŪM, Valstybinė
maisto ir
veterinarijos
tarnyba (VMVT),

ŪM, ŽŪM, SM,
URM

2015 m. I-IV ketv.

Optimizuotas
specialiųjų atašė
užsienyje išdėstymas
Atsivėrę trečiųjų šalių
rinkos

2015 m. I-IV ketv.

Sprendimai ES lygiu
dėl palankesnių sąlygų
įvairinti eksporto rinkas
ir išvengti

2015 m. I-IV ketv.

2015 m. I-IV ketv.

URM
URM,
(koordinuojant su
ŪM, SM, ŽŪM,
VMVT)
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15. Spręsti naujų tarpvyriausybinių susitarimų sudarymo procedūrų spartinimo URM, SM
klausimus, kol Rusijos Federacija draudžia kai kurių produktų importą;
inicijuoti dvišalius susitikimus su užsienio valstybių kompetentingomis
institucijomis, siekiant užtikrinti, kad būtų gauta pakankamai tarptautinių
krovinių vežimo leidimų

diskriminacijos trečiųjų
šalių rinkose
Pasiekti susitarimai,
gauti leidimai

2015 m. I-IV ketv.

Kitos priemonės
16. Kas mėnesį teikti Ūkio ministerijai, Užsienio reikalų ministerijai, Susisiekimo
ministerijai ir Žemės ūkio ministerijai preliminarius duomenis:
apie dvišalę prekybą su Rusijos Federacija, Kazachstanu, Baltarusija ir kitomis
muitų sąjungos valstybėmis (bendrus duomenis ir pagal prekių grupes,
išskiriant lietuviškos kilmės eksportą);
apie prekybos uždraustomis importuoti į Rusijos Federaciją prekėmis su
kitomis šalimis pokyčius
17. Stebėti grupinių atleidimų iš įmonių mastą (taip pat ir darbuotojų, atleistų iš jų
tiekėjų ar tolesnės gamybos grandies įmonėse) atleistiems darbuotojams
taikyti darbo rinkos priemones

Muitinės
departamentas

Pateiktos statistinės
ataskaitos

2015 m. I-IV ketv.
kas mėnesį

SADM,
LDB

2015 m. I-IV ketv.

18. Plėtoti dėl sankcijų bedarbiais tapusių ar įspėtų apie atleidimą iš darbo
darbingo amžiaus asmenų profesinį mokymą, siekiant padėti jiems įgyti ar
tobulinti kvalifikaciją, kad jie galėtų įsidarbinti į laisvas darbo vietas ar pradėti
dirbti savarankiškai, o įspėti apie atleidimą iš darbo – liktų dirbti tose pačiose
darbovietėse

SADM, LDB

Priimti sprendimai dėl
aktyvios darbo rinkos
politikos priemonių
taikymo ir pateiktos
ataskaitos.
Atleisti iš darbo
įmonėse, patiriančiose
nuostolius dėl Rusijos
Federacijos paskelbto
kai kurių prekių
importo iš Europos
Sąjungos ir kitų
užsienio valstybių
draudimo, darbuotojai
pasiųsti į profesinio
mokymo kursus
įgyvendinant ESF
projektą „Įgyk
paklausią profesiją“.

2015 m. I-IV ketv.
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19. Išanalizuoti informaciją, gaunamą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos, Lietuvos darbo biržos ir Valstybinės darbo inspekcijos, apie
darbuotojų atleidimų skaičiaus pokyčius pagal skirtingus DK nurodytus
atvejus, taip pat atkreipiant dėmesį į grupės darbuotojų atleidimus bei
gaunamus skundus; pateikti išvadas ir pasiūlymus dėl galimų veiksmų darbo
santykių srityje
20. Parengti Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo pakeitimo projektą.
Pakeitimo tikslas įmonių metinių pajamų ir balanse nurodyto turto vertės ribųs,
pagal kurias įmonės priskiriamos smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV)
subjektams, sulyginimas su 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos
rekomendacijoje 2003/361/EB dėl mikro, mažų ir vidutinių įmonių (toliau –
Rekomendacija) nustatyta leistina aukščiausia riba bei nuostatomis,
reglamentuojančiomis valstybės paramos SVV subjektams teikimo formas ir
būdus.

SADM
SODRA
LDB
VDI
ŪM

Įspėtiems apie atleidimą
iš darbo darbingo
amžiaus darbuotojams
profesinis mokymas bus
finansuojamas
Užimtumo fondo
lėšomis.
Priimti sprendimai
2015 m. I-IV ketv.
taikyti veiksmus darbo
santykių srityje ir
pateiktos ataskaitos.

Parengtas Smulkiojo ir
vidutinio verslo plėtros
įstatymo pakeitimo
projektas.
Priimtas įstatymas turės
teigiamos įtakos
verslui, nes padidinus
įmonių metinių pajamų
ir balanse nurodyto
turto vertės ribas, pagal
kurias įmonės
priskiriamos SVV
subjektams, daugiau
SVV subjektų galės
pasinaudoti valstybės
parama.

Priemonės bus finansuojamos iš nacionalinio biudžeto ir Europos Sąjungos paramos fondų lėšų.

2015 m. I-IV ketv.
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Ūkio ministerijos
Investicijų ir eksporto departamento
Eksporto skyriaus vyresnioji specialistė
Gintara Viskantė

