LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS REKOMENDACIJOS, KAIP 2014–2015 METAIS ĮVAIRINTI LIETUVOS EKSPORTĄ
IR SUMAŽINTI NUOSTOLIUS, PATIRIAMUS DĖL RUSIJOS FEDERACIJOS PASKELBTO KAI KURIŲ PREKIŲ IMPORTO IŠ
EUROPOS SĄJUNGOS IR KITŲ UŽSIENIO VALSTYBIŲ DRAUDIMO
Priemonės pavadinimas
Naujų verslo rinkų ir verslo partnerių paieška
1. Nustatyti prioritetines rinkas siekiant įvairinti
žemės ūkio produkcijos, maisto prekių ir logistikos
sektoriaus eksportą
2. Organizuoti įmonių dalyvavimą parodose, verslo
misijose ir kituose eksporto plėtros renginiuose
(Lietuvos dienos, Lietuvos gaminių salelės ar
panašiai)
3. Teikti žemės ūkio produkcijos, maisto prekių ir
logistikos sektoriaus įmonėms nemokamą verslo
partnerių paieškos paslaugą (5 kontaktų paslauga)
4. Teikti specialias konsultacijų ir rinkos tyrimų
paslaugas žemės ūkio produkcijos, maisto prekių ir
logistikos įmonėms, norinčioms persiorientuoti į
kitas eksporto rinkas
5. Rengiant tarpvyriausybinių bendradarbiavimo
komisijų (TVK) posėdžius, drauge suorganizuoti
verslo forumus (misijas), užtikrinti aktyvų Lietuvos
verslo atstovų dalyvavimą juose
6. Pakviesti į Lietuvą užsienio prekybos agentus,
dirbančius individualiai su įmonėmis ir siekiančius
padėti jų gaminiams patekti į užsienio prekybos
tinklus
7. Pasitelkti komerciniais pagrindais samdomus
konsultantus, mokančius tam tikros šalies kalbą,
išmanančius šalies specifiką ir padedančius
Lietuvos verslininkams patekti į tos šalies rinką
8. Koordinuoti aukštų pareigūnų vizitų planų peržiūrą
ir pateikti rekomendacijas, ar tikslinga juos derinti
su verslo misijomis

INFORMACIJA
VERSLUI
Šis klausimas bus svarstomas EDT DG posėdyje, vyksiančiame 2014 09 02.
Kontaktai – Užsienio reikalų ministerija, EDT DG sekretoriatas, el. paštas: iesd@urm.lt
Kontaktai – Žemės ūkio ministerija, Ekonomikos ir tarptautinio bendradarbiavimo
departamentas, Tarptautinio bendradarbiavimo ir viešųjų ryšių skyrius, atsakingas asmuo –
Rimutė Kėkštienė tel. 852391122, el. paštas: rimute.kekstiene@zum.lt
VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra
Kontaktai – VšĮ „Versli Lietuva“, atstovybių koordinatorius – Evaldas Daukša,
tel. Nr.852045814, el. paštas: e.dauksa@verslilietuva.lt
Kontaktai – VšĮ „Versli Lietuva“, Eksporto departamentas, vyr. analitikas – Justas
Jurevičius, tel. 8 5 2045824, el. paštas: j.jurevicius@verslilietuva.lt
TVK Azerbaidžane planuojama su verslo misija, kreiptis į EDT DG sekretoriatą el. paštas
iesd@urm.lt
Kontaktai – VšĮ „Versli Lietuva“, Eksporto departamentas, vyr. projektų vadovė – Rasa
Narušaitytė, tel. 8 5 2649076, el. paštas: r.narusaityte@verslilietuva.lt
Kontaktai – VšĮ „Versli Lietuva“, Eksporto departamentas, atsakingas asmuo – Jurgita
Butkevičienė, tel. 8 5 219314, el. paštas : Jurgita.Butkeviciene@verslilietuva.lt
Kontaktai – EDT DG sekretoriatas, el. paštas: iesd@urm.lt
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9. Spartinti mažų ir vidutinių įmonių tarptautiškumą Kontaktai – Ūkio ministerija, Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamentas,
didinančių projektų („Expo sertifikatas LT“, „Expo Struktūrinės paramos politikos skyrius, atsakingas asmuo – Olga Celova, tel. 870664795,
konsultantas LT“) įgyvendinimą
el. paštas: olga.celova@ukmin.lt
10. Inicijuoti informavimo ir pardavimų skatinimo Kontaktai – Žemės ūkio ministerija, Ekonomikos ir tarptautinio bendradarbiavimo
programų tikslinių rinkų keitimą, kreipiantis į departamentas, Tarptautinio bendradarbiavimo ir viešųjų ryšių skyrius, atsakingas asmuo –
Europos Komisiją (trečiųjų šalių rinkų paieška)
Kristina Dubikovaitė, tel. 2391345, el. paštas: kristina.dubikovaite@zum.lt
VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra (bendrasis agentūros
tel. – 8 (5) 2 68 50 50)
Finansinės priemonės
11. Padidinti įmonių tarptautiškumą didinančios Kontaktai – Ūkio ministerija, Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamentas,
priemonės „Naujos galimybės“ finansavimą ir Struktūrinės paramos valdymo skyrius, atsakingas asmuo – Laura Baškytė, tel. 870664710,
pagal šią priemonę finansuojamų projektų
el. paštas laura.baskyte@ukm.lt
12. Pasiūlyti lengvatinių paskolų, paskolų garantijų ir
palūkanų kompensavimo priemones verslui,
nukentėjusiam nuo Rusijos sankcijų
13. 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
14. Pasinaudoti uždarosios akcinės bendrovės Žemės
ūkio paskolų garantijų fondo teikiamomis
garantijomis ir atkurti palūkanų subsidijavimo
žemės ūkio produkcijos gamintojams priemonę

Kontaktai – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, atsakingas asmuo – Agnė
Mačiulienė, tel. +370 5 278 0372, el. paštas: agne.maciuliene@invega.lt
Kontaktai – Žemės ūkio ministerija, Ekonomikos ir tarptautinio bendradarbiavimo
departamentas, Tarptautinio bendradarbiavimo ir viešųjų ryšių skyrius, atsakingas asmuo –
Rimutė Kėkštienė tel. 852391122, el.paštas: rimute.kekstiene@zum.lt

Kontaktai:
1. Dėl garantijų teikimo kreiptis į kredito įstaigą arba UAB Žemės ūkio paskolų garantijų
fondą, konsultuojantis UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo asmuo – Inga Balžekaitė,
tel. Nr. 8 5 264 9712, el. paštas: inga.balzekaite@garfondas.lt
2. Dėl palūkanų kompensavimo taisyklės šiuo metu yra rengiamos, atsakingas asmuo –
Sonata Bartkutė, tel. Nr. 8 5 239 1068

15. Inicijuoti derybas su Europos Komisija dėl Atsakinga Žemės ūkio ministerija, Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamentas,
leidimo pradėti intervencinius žemės ūkio tel. 8 5 239 11 31, el. paštas: zum@zum.lt
produkcijos pirkimus ir imtis kitų rinkos
reguliavimo priemonių
16. Surengti konsultacijas su bankais ir kitomis Finansų ministerija, bendrasis tel. 8 5 239010
kredito įstaigomis dėl galimybės transporto
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įmonėms, nukentėjusioms nuo sankcijų, taikyti
lizingo įmokų ir palūkanų už įsigytas transporto
priemones lengvatas ar atidėti jų mokėjimą,
naudojant įvairių verslo skatinimo programų lėšas
17. Atnaujinti valstybės atsargų fondus (inicijuoti Atsakinga – Žemės ūkio ministerija, Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės
teisės aktų pakeitimus, nustatančius galimybę departamentas, tel. 8 5 239 11 31, el. paštas: zum@zum.lt
supirkti į rezervą greitai negendančius mėsos ir
pieno produktus, numatant jų realizavimo
galimybes)
18. Plačiau informuoti mokesčių mokėtojus apie Informacija parengta ir paviešinta Valstybinės mokesčių inspekcijos komunikavimo su
mokesčių mokėjimo terminų atidėjimo (išdėstymo mokesčių mokėtojais priemonėmis.
tam tikrais laiko tarpais) galimybes
19. Paankstinti 2014 metų nacionalinės paramos Finansų ministerija, bendrasis tel. 8 5 239010
mokėjimą pieno ir mėsos žaliavos gamintojams,
ieškant galimybių tai atlikti dar 2014 metais
Diplomatinės priemonės ir ekonominio atstovavimo užsienyje stiprinimas
20. Aktyviau naudoti diplomatines priemones Kontaktai:
(įskaitant instrukcijų Lietuvos diplomatinėms Užsienio reikalų ministerija, Išorinių ekonominių santykių departamentas, direktorius S.
atstovybėms, komercijos, žemės ūkio ir transporto Šatūnas, tel. 8 5 236 2973, el. paštas: iesd@urm.lt;
atašė, „Versli Lietuva“ atstovams užsienyje Žemės ūkio ministerija, Ekonomikos ir tarptautinio bendradarbiavimo departamentas,
parengimą
ir
aukštų
pareigūnų
vizitus) Tarptautinio bendradarbiavimo ir viešųjų ryšių skyrius, atsakingas asmuo – Rimutė
alternatyviose prioritetinėse rinkose, siekiant rasti Kėkštienė tel. 852391122, el. paštas: rimute.kekstiene@zum.lt
jose nišų Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų
eksportuotojams, aktyviau bendrauti su garbės
konsulais
21. Optimizuoti ekonominio atstovavimo užsienyje Kontaktai – Užsienio reikalų ministerija, Išorinių ekonominių santykių departamentas,
išdėstymo planą – skirti žmogiškuosius išteklius į direktorius S. Šatūnas, tel. 8 5 236 2973, el. paštas: iesd@urm.lt
alternatyvių prioritetinių rinkų šalis
22. Pagal kompetenciją atlikti vertinimą, o nustačius Atsakinga – Žemės ūkio ministerija, Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės
labiausiai nuo Rusijos Federacijos paskelbtų žemės departamentas; Ekonomikos ir tarptautinio bendradarbiavimo departamentas
ūkio produkcijos importo draudimo nukentėjusias
ūkio šakas ir galimus nuostolius atitinkamoms Finansų ministerija pagal kompetenciją atlieka atitinkamo poveikio BVP vertinimą
ministerijoms derėtis su Europos Komisija dėl
nuostolių kompensavimo iš ES biudžeto
23. Stebėti grupinių atleidimų iš įmonių mastą (taip Kontaktai – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Europos Sąjungos Struktūrinės paramos
pat ir darbuotojų, atleistų iš jų tiekėjų ar tolesnės departamentas, Struktūrinės paramos valdymo skyrius, atsakingas asmuo –
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gamybos grandies įmonėse) ir įvertinus situacijos
atitiktį Reglamente nustatytiems kriterijams, rengti
paraišką gauti finansinę paramą iš Europos
prisitaikymo prie globalizacijos (EGF) fondo nuo
sankcijų nukentėjusių įmonių darbuotojams remti
24. 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
25. Siekti ES valstybių narių politinio sutarimo ES
lygiu dėl Rusijos Federacijos taikomų sankcijų
26. Koordinuojant veiksmus su kitomis ES
valstybėmis narėmis ir Europos Komisija, siekti
sprendimų ES lygiu dėl trečiųjų šalių rinkų
atvėrimo, įskaitant priemones Pasaulio prekybos
organizacijos kontekste
27. Spręsti naujų tarpvyriausybinių susitarimų
sudarymo procedūrų spartinimo 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

Ieva Būdvytytė, tel. 870668230, el. paštas: ieva.budvytyte@socmin.lt

Kontaktai – Užsienio reikalų ministerija, Išorinių ekonominių santykių departamentas,
direktorius S. Šatūnas, tel. 8 5 236 2973, el. paštas: iesd@urm.lt

Užsienio reikalų ministerijos, Ūkio ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos, Žemės ūkio ministerijos ir kitų valstybės institucijų
aukščiausio rango pareigūnai
Kontaktai :
Užsienio reikalų ministerija, Išorinių ekonominių santykių departamentas, direktorius
S. Šatūnas, tel. 8 5 236 2973, el.paštas: iesd@urm.lt;
Žemės ūkio ministerija, Ekonomikos ir tarptautinio bendradarbiavimo departamentas,
Tarptautinio bendradarbiavimo ir viešųjų ryšių skyrius, atsakingas asmuo – Kristina
Dubikovaitė, tel. 2391345, el. paštas: kristina.dubikovaite@zum.lt
Kontaktai – Užsienio reikalų ministerija, Ekonominio saugumo politikos departamentas,
direktorė G. Grigaitytė, el. paštas: espd@urm.lt

Kitos priemonės
28. Kas mėnesį teikti Ūkio ministerijai, Užsienio
reikalų ministerijai, Susisiekimo ministerijai ir
Žemės ūkio ministerijai preliminarius duomenis:

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos
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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
29. Paspartinti Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės
įstatymo pakeitimą dėl ritualinio skerdimo
įteisinimo
30. Koordinuoti sustiprintą nelegalios maisto
produktų apyvartos vidaus rinkoje kontrolę
31. 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
32. Tobulinti skolų Valstybinio socialinio draudimo
fondo biudžetui mokėjimo atidėjimo procesą –
nustatyti, kad fondo valdybos teritoriniai skyriai
patys turėtų teisę atidėti draudėjo valstybinio
socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo, ne
didesnio kaip 100 000 litų, mokėjimą
33. Išanalizuoti tikslingumą ir galimybes
supaprastinta tvarka atleisti nukentėjusias nuo
sankcijų įmones nuo apskaičiuotų delspinigių
mokėjimo į Valstybinio socialinio draudimo
fondo biudžetą
34. Išanalizuoti tikslingumą ir galimybes sumažinti
įmonėms, nukentėjusioms nuo sankcijų,
palūkanas už laiku nesumokėtų įmokų,
delspinigių ir baudų skolos sumokėjimo atidėjimo

Atsakinga – Žemės ūkio ministerija, Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamentas
Vyriausybės kanceliarija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė mokesčių
inspekcija prie Finansų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus
reikalų ministerijos, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Muitinės
departamentas prie Finansų ministerijos
Kontaktai – Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Užimtumo
rėmimo skyrius, atsakingas asmuo – Roma Narečionienė, tel. 852360790,
el. paštas: Roma.Narecioniene@ldb.lt ;
Kreiptis į teritorinių darbo biržų skyrius

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ūkio ministerija, Žemės ūkio ministerija,
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ūkio ministerija, Žemės ūkio ministerija,
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
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laikotarpį
Priemonės bus finansuojamos iš nacionalinio biudžeto ir ES paramos fondų lėšų.
__________________________

