DARBŲ, NUVEIKTŲ PAGAL LRV REKOMENDACIJAS, 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
2014 m. lapkričio mėn. ATASKAITA
Priemonės pavadinimas

Priemonės įgyvendinimas

Naujų verslo rinkų ir verslo partnerių paieška
1. Nustatyti prioritetines rinkas siekiant įvairinti Priemonė įgyvendinta š.m. spalio mėn.
žemės ūkio produkcijos, maisto prekių ir Ekonominės diplomatijos tarybos darbo grupės posėdyje buvo aptartos alternatyvios rinkos mėsos ir
logistikos sektoriaus eksportą
pieno sektorių įmonėms.
2. Organizuoti įmonių dalyvavimą parodose, Lietuvos Respublikos (toliau – LR) ambasada Japonijoje aktyviai dirbo su Lietuvos žemės ūkio ir
verslo misijose ir kituose eksporto plėtros maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuvos įmonėmis ir Japan Management Asociation
renginiuose (Lietuvos dienos, Lietuvos gaminių dėl Lietuvos stendo ir Lietuvos įmonių dalyvavimo kitų metų parodoje FOODEX. Dalyvaus 8
salelės ar panašiai)
Lietuvos žemės ūkio ir maisto pramonės įmonės.
Japonijoje surengti du renginiai, kurių metu pristatyti lietuviški maisto produktai bei pirmoji knyga
apie lietuvišką virtuvę japonų kalba (dalyvavo daugiau nei 150 dalyvių).
LR ambasada Armėnijoje kartu su Lietuvos maisto eksportuotojų asociacija „Litmea“ surengė verslo
misiją į Armėniją. Misijoje dalyvavo 6 Lietuvos įmonių atstovai. Buvo susitikta su Jerevano Prekybos
ir pramonės rūmų vadovybe ir nariais, vyko individualūs susitikimai su stambiausių Armėnijos
prekybos tinklų („Carrefour“, „Parma, „SAS“, „Krpak“), įvairių importo, logistikos įmonių
vadovybe, kitais stambiais Armėnijos verslininkais, Armėnijos plėtros agentūros vadovybe ir
Jerevano meru.
Oficiali Lietuvos delegacija dalyvavo Abu Dabyje (JAE) rengiamoje „SIAL Middle East“ parodoje,
LR žemės ūkio ministrės vadovaujama delegacija susitiko su JAE vandens ir aplinkos ministru ir
kitais auštais pareigūnais.
LR ambasadoje Indijoje vykusioje didžiausio Indijos dienraščio „Times of India“ žurnalisto K. Sinha
fotografijos parodoje svečiams pristatyti lietuviški maisto produktai.
Dėl Lietuvos gamintojų galimybių dalyvauti Čekijoje vykstančioje mugėje „Víno a delikatesy / Wine
& Delicacies Fair“, buvo susitikta su mugės rengėjais.
Lietuviški maisto produktai pristatyti Budapešte vykusioje tradicinėje diplomatų sutuoktinių
asociacijos surengtoje labdaros mugėje ir Airijoje veikiančių diplomatinių atstovybių labdaros
mugėje.
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AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – LG) lapkričio 18-21 d. Stambule (Turkija) su įmonės stendu
dalyvavo transporto ir logistikos parodoje LOGITRANS, kurios metu įvyko LG delegacijos
susitikimai su Turkijos uostų ir Turkijos geležinkelių atstovais. Buvo pasirašytas bendradarbiavimo
memorandumas su Turkijos logistikos kompanija GEFCO. Taip pat vyko susitikimai su Ukrainos
įmonės Ukrferry agentu Turkijoje ir stambiais Ukrainos vežėjais.
Asociacija LINAVA su 18 įmonių grupe dalyvavo tarptautinėje parodoje „ISRAFOOD 2014“
Izraelyje.
VšĮ "Linavos mokymo centras“ su 5 įmonių grupe dalyvavo tarptautinėje parodoje "TransUzbekistan
2014".
Žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM) numato dalinai finansuoti ūkio subjektų dalyvavimo 2015 m.
tarptautinėse parodose (kurios vyks JAV, Kinijoje, Japonijoje, JAE, Vokietijoje, Azerbaidžane,
Olandijoje, Rusijoje, Uzbekistane) organizavimą. Penkių tarptautinių parodų metu numatoma
organizuoti ir verslo misijas.
3. Teikti žemės ūkio produkcijos, maisto prekių ir VšĮ „Versli Lietuva“ su 12 Lietuvos įmonių pasirašė neatlygintinai teikiamų potencialių prekybos
logistikos sektoriaus įmonėms nemokamą verslo partnerių kontaktų paieškos paslaugų sutartis.
partnerių paieškos paslaugą
4. Teikti specialias konsultacijų ir rinkos tyrimų
paslaugas žemės ūkio produkcijos, maisto
prekių ir logistikos įmonėms, norinčioms
persiorientuoti į kitas eksporto rinkas

VšĮ „Versli Lietuva“ nuosekliai įgyvendina individualių rinkų parinkimo planus įmonėms*. Pagal
apibrėžtus kriterijus yra nustatyti preliminarūs rinkų sąrašai. Pagal nustatytą perspektyvių rinkų sąrašą
pabaigti teikti rinkų aprašai 1 įmonei*. Tęsiamas įmonių* rinkos aprašų rengimas ir rinkų parinkimo
kriterijų tikslinimas.

5. Rengiant tarpvyriausybinių bendradarbiavimo
komisijų posėdžius, drauge suorganizuoti verslo
forumus (misijas), užtikrinti aktyvų Lietuvos
verslo atstovų dalyvavimą juose

Lapkričio 12 d. Ekonominės diplomatijos tarybos darbo grupės posėdyje aptarti klausimai dėl naujų
tarpvyriausybinių prekybinio–ekonominio bendradarbiavimo komisijų (TVK) steigimo tvarkos.
Svarstytas naujų TVK su Armėnija, Kirgizija ir Tadžikistanu steigimo tikslingumas, nutarta pritarti
siūlymui įsteigti Lietuvos – Moldovos TVK, prijungiant prie jos Lietuvos – Moldovos
Eurointegracinę komisiją.
Įvyko Lietuvos ir Kazachstano dvišalės komisijos kelių transporto klausimais posėdis, kurio metu
buvo aptarti vežėjams aktualūs klausimai, susitarta padidinti Lietuvos vežėjams preliminarią
tarptautinio krovinių vežimo leidimų 2015 m. kvotą ir apsikeista papildomais tarptautinio krovinių
vežimo leidimais 2014 metais.
Lietuvos vežėjų problemos taip pat aptartos Lietuvos ir Baltarusijos premjerų susitikime bei atskiroje
Lietuvos – Baltarusijos verslo forumo diskusijoje. Baltarusijos transporto ministro pirmam
pavaduotojui įteiktas LR Susisiekimo ministro laiškas, skirtas perduoti Baltarusijos transporto ir
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komunikacijų ministrui.
6. Pakviesti į Lietuvą užsienio prekybos agentus, VšĮ „Versli Lietuva“ suorganizavo Švedijos agentų B2B susitikimus su Lietuvos įmonėmis.
dirbančius individualiai su įmonėmis ir Moldovos mažmeninio tinklo Green Hills Market atstovai susitiko su 12 Lietuvos įmonių*.
siekiančius padėti jų gaminiams patekti į
Įmonei RIASNOJUS JLT (Dubajus, JAE), tarpininkaujančiai dėl Jungtinių Tautų kontrakto mėsos
užsienio prekybos tinklus
produktams tiekti, padėta susisiekti su 4 Lietuvos įmonėmis*, turinčiomis Halal sertifikatus, ir
perduoti jų kontaktai.
7. Pasitelkti komerciniais pagrindais samdomus
konsultantus, mokančius tam tikros šalies kalbą,
išmanančius šalies specifiką ir padedančius
Lietuvos verslininkams patekti į tos šalies rinką

Tęsiant bendradarbiavimą su konsultacine bendrove „Wabel – Private Labeling Sourcing“, Paryžiuje
organizuotas Lietuvos bakalėjos–gastronomijos sektoriaus pristatymas ir šio sektoriaus 2 įmonių*
individualūs susitikimai su didžiųjų Prancūzijos, Belgijos, Jungtinės Karalystės prekybos tinklų
pirkimų vadovais.

8. Koordinuoti aukštų pareigūnų vizitų planų
peržiūrą ir pateikti rekomendacijas, ar tikslinga
juos derinti su verslo misijomis
9. Spartinti
mažų
ir
vidutinių
įmonių
tarptautiškumą didinančių projektų („Expo
sertifikatas LT“, „Expo konsultantas LT“)
įgyvendinimą

Lapkričio 25 d. URM įvyko tarpinstitucinis pasitarimas dėl aukštų pareigūnų vizitų ir verslo misijų
2015 m. planų.
Parengtas ir pateiktas derinti Finansų ministerijai (toliau – FM) 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų
priemonių įgyvendinimo planas, į kurį įeina ir šių 2-ų priemonių aprašymai ir pagrindimai. Kartu
pateikti priemonių kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų sudarymo planai su informacija
apie Ūkio ministerijos (toliau – ŪM) per 3 ateinančius metus planuojamus skelbti kvietimus teikti
paraiškas, valstybės ir regionų projektų sąrašų sudarymą ir planuojamus finansavimo šaltinius.

10. Inicijuoti informavimo ir pardavimų skatinimo Europos Komisija (toliau – EK) atsižvelgė į Lietuvos prašymą, todėl, kol nėra galimybės eksportuoti į
programų tikslinių rinkų keitimą, kreipiantis į Rusiją tam tikrų maisto produktų, ir toliau lieka laikinai sustabdytas vienos iš programų, kurios
Europos Komisiją (trečiųjų šalių rinkų tikslinė rinka yra Rusija, vykdymas.
paieška)
Finansinės priemonės
11. Padidinti įmonių tarptautiškumą didinančios
priemonės „Naujos galimybės“ finansavimą ir
pagal šią priemonę finansuojamų projektų
skaičių

Priemonė įgyvendinta š.m. rugsėjo mėn.
Buvo padidintas priemonės „Naujos galimybės“ finansavimas 12,27 mln. Lt ir buvo finansuotos visos
teigiamai įvertintos šios priemonės 5-ojo kvietimo paraiškos. 256 paraiškoms buvo paskirstyta 26,77
mln. Lt (buvo planuota skirti 14,5 mln. Lt). Iš viso pagal priemonę „Naujos galimybės“ finansavimas
jau skirtas 1069 projektams, skirta 137,3 mln. Lt. 577 projektai jau yra įgyvendinti.

12. Pasiūlyti lengvatinių paskolų, paskolų Priemonė įgyvendinta š.m. rugsėjo mėn.
garantijų
ir
palūkanų
kompensavimo LR ūkio ministro įsakymu buvo patvirtinta lengvatinė paskolų, paskolų garantijų ir palūkanų
priemones verslui, nukentėjusiam nuo Rusijos kompensavimo verslui, nukentėjusiam nuo Rusijos sankcijų, tvarka. Iki 2014-10-31 palūkanos buvo
sankcijų
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kompensuotos 4250 įmonių (50,41 mln. Lt).
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

Dar šiais metais numatoma paskelbti kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „EXPO
SERTIFIKATAS LT“, kuri finansuojama ES struktūrinių fondų lėšomis. Parama teikiama labai mažų,
mažų ir vidutinių įmonių planuojamiems eksportuoti gaminiams ir paslaugoms sertifikuoti (iki 50 %
projekto tinkamų išlaidų). Šiuo metu su FM derinami šios priemonės specialieji ir prioritetiniai
projektų atrankos kriterijai.
LR žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 3D-877 „Dėl Dalies palūkanų, sumokėtų
už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų
fondo garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo” suteikiama galimybė kaimo vietovėje
veikiantiems subjektams, pirminei žemės ūkio produktų gamybai ir kitai veiklai vykdyti imantiems iš
kredito įstaigų investicinius kreditus ar perkantiems lizingu, kompensuoti 30 % (jauniesiems
ūkininkams – 40 %) per pirminį kredito grąžinimo ar lizingo sutartyje nustatytos kainos mokėjimo
laikotarpį kredito įstaigai ar lizingo bendrovei sumokėtų palūkanų už ne ilgesnį kaip 36 mėnesių
laikotarpį nuo kredito sutarties ar lizingo sutarties pasirašymo dienos. Didžiausia metinė palūkanų
norma, kurios dalis kompensuojama - 4 %.
Baigiamas derinti LRV 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų
fondo“ pakeitimo projektas, kuriuo siūloma numatyti galimybę Bendrovei teikti kredito įstaigoms iki
80 % garantijas dėl kreditų, skirtų ūkio subjektams, užsiimantiems žemės ūkio veikla, imantiems
kreditus trumpalaikiam turtui įsigyti ir (ar) sumokėti už paslaugas žemės ūkiui.
Baigiamas derinti LR žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius
kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo
garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ projektas.

15. Inicijuoti derybas su Europos Komisija dėl
leidimo pradėti intervencinius žemės ūkio
produkcijos pirkimus ir imtis kitų rinkos
reguliavimo priemonių

ŽŪM raštu kreipėsi į EK dėl rinkos reguliavimo priemonių aktyvavimo. EK pratęsė sviesto ir lieso
pieno miltelių intervencijos laikotarpį iki š. m. gruodžio 31 d. ir numato pratęsti jį dar dviem
mėnesiams, tad privataus sandėliavimo parama bus galima iki 2015 m. vasario 28 d.

16. Surengti konsultacijas su bankais ir kitomis
kredito įstaigomis dėl galimybės transporto
įmonėms, nukentėjusioms nuo sankcijų, taikyti
lizingo įmokų ir palūkanų už įsigytas
transporto priemones lengvatas ar atidėti jų
mokėjimą, naudojant įvairių verslo skatinimo

Priemonė įgyvendinta š.m. rugsėjo mėn.

Lietuvos pieno perdirbimo įmonės sudarė privataus sandėliavimo paramos sutartis dėl 139 t sviesto,
2841 t lieso pieno miltelių bei 170 t sūrių.
Tarp FM, Susisiekimo ministerijos (toliau – SM), Ūkio ministerijos (toliau – ŪM) ir bankų, lizingo
bendrovių, Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos LINAVA, Lietuvos nacionalinės
ekspeditorių ir logistų asociacijos LINEKA, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ atstovų vykusių
konsultacijų metu bankų asociacijos atstovai pasiūlė Vyriausybei išnagrinėti galimybę derėtis su EK
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programų lėšas

dėl nuostolių kompensavimo transporto įmonėms, nukentėjusioms nuo sankcijų, taip pat pažymėjo,
jog atsižvelgiant į susidariusią situaciją, jos yra pasirengusios šiais klausimais bendradarbiauti su
transporto įmonėmis.

17. Atnaujinti valstybės atsargų fondus (inicijuoti
teisės aktų pakeitimus, nustatančius galimybę
supirkti į rezervą greitai negendančius mėsos ir
pieno produktus, numatant jų realizavimo
galimybes)
18. Plačiau informuoti mokesčių mokėtojus apie
mokesčių mokėjimo terminų atidėjimo
(išdėstymo tam tikrais laiko tarpais) galimybes

Priemonė įgyvendinta š.m. spalio mėn.

19. Paankstinti 2014 metų nacionalinės paramos
mokėjimą
pieno
ir
mėsos
žaliavos
gamintojams, ieškant galimybių tai atlikti dar
2014 metais

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. lapkričio 19 d. priėmė nutarimą Nr. 1289 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl 2014 metų Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo“,
kuriuo perskirstomi 2014 m. patvirtinti biudžeto asignavimai ir iš FM numatytų asignavimų
papildomai šiais metais nacionalinės paramos išmokoms skiriama 62 mln. litų. Dar 55, 014 mln. litų,
suplanuotų 2014 m. nacionalinės paramos išmokoms, numatoma išmokėti 2015 m. pradžioje.

Valstybės rezervo atnaujinimo klausimas buvo apsvarstytas LRV pasitarime.

Priemonė įgyvendinta š.m. rugsėjo mėn.
Informacija visuomenei parengta ir patalpinta Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI)
interneto svetainėje www.vmi.lt. Joje detaliai aprašyta, ką mokesčių mokėtojas turėtų pateikti VMI
norėdamas sudaryti mokestinės paskolos sutartį.

2014 m. lapkričio 12 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-854 patvirtintos 2014 m. pereinamojo
laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklės. Nacionalinės paramos už pieną dydis –
52 Lt/t (maksimalus leistinas paramos dydis). Parama bus pradėta mokėti nuo 2014 m. gruodžio 1 d.
Numatoma pieno gamintojams dar šiais metais išmokėti 62 mln. Lt.
Nuo š. m. spalio pradėtos mokėti avansinės ES tiesioginės išmokos. EK leidus padidinti avansinių
išmokų mokėjimą Lietuvoje ir Latvijoje iki 70 %, šiuo metu mokamos tokios ES avansinės tiesioginės
išmokos: už pieną – 22,26 Lt/t, už deklaruotus plotus – 260 Lt/ha ir už pirmuosius 30 hektarų – 60
Lt/ha.
Diplomatinės priemonės ir ekonominio atstovavimo užsienyje stiprinimas
20. Aktyviau naudoti diplomatines priemones URM per LR ambasadas aktyviai dirba su valstybių – potencialių eksporto partnerių atitinkamomis
(įskaitant instrukcijų Lietuvos diplomatinėms institucijomis žemės ūkio ir maisto produktų eksporto klausimais:
atstovybėms, komercijos, žemės ūkio ir
 URM ir LR ambasados Indijoje iniciatyva Delyje (Indija) surengtas Lietuvos garbės konsulų
transporto atašė, „Versli Lietuva“ atstovams
regioninis suvažiavimas, kuriame dalyvavo LR garbės konsulai iš 6 Pietryčių ir Pietų Azijos
užsienyje parengimą ir aukštų pareigūnų
valstybių. Suvažiavimo metu LR garbės konsulams buvo pristatytas Lietuvos žemės ūkio ir maisto
vizitus) alternatyviose prioritetinėse rinkose,
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siekiant rasti jose nišų Lietuvos žemės ūkio ir
maisto produktų eksportuotojams, aktyviau
bendrauti su garbės konsulais

pramonės potencialas, žemės ūkio mokslo, konsultavimo ir kaimo turizmo tinklo veiklos
galimybės.


LR garbės konsulų regioninio suvažiavimo Delyje metu LR žemės ūkio viceministras S. Cironka
susitiko su Indijos Žemės ūkio ministerijos sekretoriumi. Susitikimo metu S. Cironka pakvietė
Indijos vyriausybę kuo greičiau suderinti ir pasirašyti dvišalį memorandumą dėl bendradarbiavimo
žemės ūkio srityje.



Lapkričio 4 d. Mogiliove susisiekimo ministras Ministro Pirmininko delegacijos sudėtyje
dalyvavo 10-jame Lietuvos-Baltarusijos ekonomikos forume. Viena iš pagrindinių diskutuotų
temų buvo bendradarbiavimas transporto ir logistikos srityje. Buvo išsakyta Lietuvos pozicija dėl
būtinumo plėsti bendrą logistikos sistemą, kurti bendrą logistikos tinklą ir kartu dalyvauti
transporto srautų Rytų-Vakarų koridoriuje formavime.



LR ambasados Indijoje iniciatyva susitikta su Indijos maisto produktų distribucinės kompanijos
„MFN“ vadovais, pristatyti galimo eksporto į Indiją produktai. Minėta Indijos kompanija suderino
ir patvirtino savo atstovų vizitą į Lietuvą ir susitikimus AB „Žemaitijos pienas“ grupės įmonėse
bei su „Vichy“ mineralinio vandens gamintojais.



LR ambasada Japonijoje perdavė Japonijos asocijuotoms verslo struktūroms Lietuvos diplomatų
surinktus Lietuvos įmonių komercinius siūlymus.



LR ambasados Airijoje prašymu Lietuvos komercijos rūmai Airijoje savo tinklapyje platina
Lietuvos įmonių užklausas, prekių katalogus bei kitą, Lietuvos diplomatų surinktą informaciją.



LR ambasados Danijoje iniciatyva susitikta su Danijos ir Lietuvos Ekonominio komiteto
Danijos-Lietuvos darbo grupės nariais – diskutuota dėl galimybių organizuoti lietuviškų maisto
produktų pristatymą prekybos tinklui, aptarnaujančiam didmenininkus, restoranus ir kavines.



LR ambasados Jungtinėje Karalystėje iniciatyva susitikta:

-

su 3 Lietuvos įmonėmis* nutarta artimiausiu metu atlikti rinkos tyrimą, identifikuoti potencialius
šių kompanijų partnerius Jungtinėje Karalystėje;

-

su didžiausio parduotuvių tinklo Jungtinėje Karalystėje, kuris specializuojasi Rytų Europos
virtuvėje, „Lituanica“ atstovais - nuspręsta, kad „Lituanica“ nustatys maisto produktų grupes,
kurias šis tinklas yra labiausiai suinteresuotas plėsti;



LR ambasados JAV iniciatyva susitikta:

-

su „US Imports LLC“ kompanijos prezidentu dėl bendradarbiavimo tarp Lietuvos įmonių ir
importuotojo statusą turinčių JAV kompanijų plėtojimo;
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-

su JAV Gyvūnų ir augalų sveikatos kontrolės (APHIS) atstove Lietuvos Grūdų asociacijos
prašymu išsiaiškinti grūdų (kviečių) importo į JAV reikalavimus;

-

su „Cauthen and Associates“ konsultacine kompanija iš Alabamos valstijos dėl prekybos
lietuviškais žemės ūkio ir maisto produktais partnerių paieškos;

-

su JAV Maisto ir Vaistų kontrolės tarnybos (FDA) atstove išsiaiškinti importo į JAV licencijų
gavimo ir mėginių atvežimo į tarptautinę parodą reikalavimus.



LR ambasados Azerbaidžane iniciatyva susitikta:

-

su AZPROMO (Azerbaidžano eksporto ir investicijų skatinimo agentūros) viceprezidentu aptarti
2015 m. planuojamų bendrų renginių;

-

su pagrindiniu lietuviškų produktų importuotoju Azerbaidžane ir aptartos lietuviškos produkcijos
įvežimo problemos, galima LR ambasados pagalba, būsimos pardavimų skatinimo akcijos.

-

su ITECA AZ vadovais dėl parodos WorldFood2015 Lietuvos nacionalinio stendo įsirengimo
sąlygų;

-

su vieno stambiausių Azerbaidžano koncerno „Azersun“ vadovais ir susitarta dėl koncerno
delegacijos vizito į Lietuvą, aplankant pieno ir mėsos gamintojus;

-

su didžiausiu konditerijos importuotoju Azerbaidžane „Koroglu LTD“ ir aptartos Lietuvos
gamintojų produkcijos importo į Azerbaidžaną galimybės.



LR generalinis konsulatas Brazilijoje vienam iš Brazilijos prekybos tinklų (St. Marche) perdavė 2
Lietuvos įmonių* produkcijos pavyzdžius.



LR ambasados Rusijos Federacijoje atstovai dalyvavo neformalioje vakarienėje Norvegijos
ambasadoje Maskvoje, kur buvo aptarta esama situacija Rusijos rinkoje, žemės ūkio produkcijos
importo į Rusiją embargas, trečiųjų šalių eksporto plėtros galimybės.



LR ambasados Švedijoje iniciatyva, siekiant padėti Lietuvos gamintojams rasti partnerių
Švedijoje, buvo atlikta šalies mažmeninės maisto produktų rinkos analizė ir, atsižvelgiant į tai, kad
85 % rinkos yra kontroliuojama tokių prekybos tinklų, kaip ICA, COOP, „AxFood“, „City Gross“,
„Lidl“ ir „Netto“, bus siekiama užmegzti kontaktus su šiomis įmonėmis.



LR ambasada Vengrijoje Bosnijos ir Hercegovinos ambasadoriui Vengrijoje perdavė 3 Lietuvos
įmonių* prašymus padėti surasti bendradarbiavimo partnerius.



LR ambasados Ukrainoje iniciatyva suorganizuotas susitikimas su Ukrainoje esančiais LR garbės
konsulais, surengta jų Skype (skambučiais tarp kompiuterių) konferencija su Lietuvos verslo
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atstovais, išsakyti Lietuvos verslininkų pageidavimai garbės konsulams.


LR ambasados Moldovoje iniciatyva susitikta su Moldovos mažmeninio parduotuvių tinklo
„Greenhills“ generaliniu direktoriumi ir aptarta galimybė plėsti lietuviškų prekių, parduodamų
tinklo parduotuvėse, asortimentą bei sutarta, kad lietuviškos prekės bus pristatytos moldavams
Kalėdinėje labdaros mugėje „Moldexpo“.

Tarpparlamentinės grupės vizito į Hamburgą ir Heseną metu LR ambasada Vokietijoje kartu su VšĮ
„Versli Lietuva“ suorganizavo susitikimą su korporacijos EDEKA Zentrale AG & Co KG
(korporacija jungia per 4000 prekybos centrų bei užima 26 % Vokietijos mažmeninės prekybos
rinkos) atstovais, kuriems buvo pristatytas Lietuvos maisto sektorius, keturi didieji šalies pieno
gamintojai, pateikti katalogai bei produkcijos pavydžiai. Siekiant išgryninti abiejų pusių interesus ir
suorganizuoti produktyvius susitikimus, šiai korporacijai teikiama informacija apie įvairias kitas
produktų kategorijas (mėsos produktus ir kt.) galinčias pasiūlyti šalies įmones.
To paties vizito metu buvo susitikta su Food Active klasterio, vienijančio 33 kompanijas, atstovais ir
susitarta dėl abipusių interesų nustatymo, siekiant suaktyvinti dvišalę prekybą. Po šio susitikimo dvi
klasterio narės pradėjo derybas su Lietuvos įmone*.
21. Optimizuoti
ekonominio
atstovavimo
užsienyje
išdėstymo
planą
–
skirti
žmogiškuosius
išteklius
į
alternatyvių
prioritetinių rinkų šalis
22. Pagal kompetenciją atlikti vertinimą, o
nustačius labiausiai nuo Rusijos Federacijos
paskelbtų žemės ūkio produkcijos importo
draudimo nukentėjusias ūkio šakas ir galimus
nuostolius atitinkamoms ministerijoms derėtis
su
Europos
Komisija
dėl
nuostolių
kompensavimo iš ES biudžeto

Nuo š.m. gruodžio mėnesio pradės darbą LR komercijos atašė Vokietijos Federacinėje Respublikoje.

23. Stebėti grupinių atleidimų iš įmonių mastą
(taip pat ir darbuotojų, atleistų iš jų tiekėjų ar
tolesnės 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

Teritorinės darbo biržos atlieka įmonių, turinčių riziką patirti Rusijos Federacijos taikomų sankcijų
poveikį (toliau – rizikos įmonės), apklausas ir kas savaitę teikia informaciją Lietuvos darbo biržai.
Apibendrinta savaitinė situacijos apžvalga pateikiama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau
– SADM).

Lietuvai, kartu su Latvija ir Estija, pavyko įrodyti, kad Baltijos šalių pieno sektoriai yra labiausiai
nukentėję nuo Rusijos embargo ir pieno gamintojams reikalinga skubi finansinė parama. Š.m.
lapkričio 26 d. EK priėmė Komisijos deleguotąjį reglamentą Nr. 1263/2014, kuriuo numatoma laikina
išskirtinė pagalba Estijos, Latvijos ir Lietuvos pieno gamintojams. Pagal šį reglamentą Baltijos šalių
pieno gamintojams skirta 28 mln. eurų, iš jų Lietuvai skirta 14 mln. eurų (48,59 mln. Lt). Reglamente
numatyta galimybė ir iš nacionalinio biudžeto skirti kompensaciją pieno gamintojų nuostoliams
kompensuoti, bet ne didesnę, kaip ES skirta suma.

Per lapkričio mėn. darbo rinkoje ryškesnių pokyčių neįvyko. Taikomi kai kurių prekių importo
draudimai, kol kas neturėjo reikšmingos įtakos šalies darbo rinkai, taip pat nėra pastebimas
reikšmingas atskirų regionų ar ekonominės veiklos sektorių darbo jėgos poreikio sumažėjimas,
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neišaugo grupės darbuotojų atleidimų skaičius:
 Per lapkričio mėnesį gauti du pranešimai apie grupės darbuotojų atleidimus iš duonos gamybos

įmonės bei reabilitacijos paslaugas teikiančios įmonės.
Grupės darbuotojų atleidimų per š.m. sausio – lapkričio mėn. buvo 1,6 karto mažiau nei tuo pačiu
laikotarpiu 2013 m.: šiais metais gauti 37 pranešimai apie numatomą 1722 darbuotojų atleidimą
(per praėjusių metų tą patį laikotarpį - 62 pranešimai, įspėti 2801 darbuotojas).
 Rizikos įmonės nuo rugpjūčio iki lapkričio 24 d. atleido 250 darbuotojų, iš jų 219 - iš penkių
transporto, 27 – iš penkių maisto produktų gamybos, 4 – iš žemės ūkio ir žuvininkystės įmonių
(daugiausia buvo atleista iki lapkričio, t.y. 237 darbuotojai, per lapkritį – tik 13). Dauguma
darbuotojų atleisti šalių susitarimu arba nepratęsus terminuotų darbo sutarčių.
 Rizikos įmonių, planuojančių darbuotojų atleidimus, skaičius per lapkritį sumažėjo nuo 10 iki 7.
Tokios įmonės planuoja atleisti 48 darbuotojus. Daugiausia tarp atleidimus numatančių yra
transporto įmonių, dvi medinės taros gamybos įmonės ir dvi žemės ūkio įmonės. Didžiausias
planuojamas atleisti iš vienos įmonės skaičius – 20 darbuotojų (transporto įmonėje).
 Nevisiškas užimtumas palietė 80 transporto įmonių darbuotojų (yra nemokamose atostogose).
Š.m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto posėdyje vyko
pasitarimas su EK atstovais tema „Rusijos embargas: poveikis ekonomikai ir užimtumui Europos
Sąjungoje“. Nors EK atstovai konstatavo, kad Rusijos embargo sukelti padariniai formaliai neatitinka
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo numatytų kriterijų, diskusijos dar bus
tęsiamos.
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.

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – VMVT) siekiant gauti leidimus įvežti lietuviškus
maisto produktus į trečiąsias šalis, URM suaktyvino diplomatinius veiksmus ir š. m. lapkričio 6 d.
išsiuntė instrukcijas Lietuvos ambasadoms Lenkijoje (dėl Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos,
Filipinų Respublikos, Irano Islamo Respublikos), Danijoje (dėl Tailando Karalystės ir Maroko
Karalystės), Švedijoje (dėl Angolos Respublikos), Vokietijos (dėl Ganos Respublikos), Rusijos (dėl
Dramblio Kauno Kranto Respublikos), Egipte (dėl Kataro Valstybės), Jungtinėje Karalystėje (dėl
Omano Sultonato) ir Turkijoje, prašydama išsiaiškinti, kokios yra Lietuvos Respublikos mėsos ir jos
gaminių eksporto galimybės bei priminė, kad laukiama atsakymų į užsienio šalims išsiųstas notas,
kuriose prašyta pateikti informaciją apie procedūras, kurias reikia atlikti norint eksportuoti mėsą ir jos
gaminius į aukščiau nurodytas šalis.
Atsakymai apie įvykusius arba planuojamus įvykti susitikimus buvo gauti iš visų ambasadų:


Kataro Valstybė – LR ambasada Egipte išsiuntė priminimo notą Kataro ambasadai bei prašė
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susitikimo su Kataro diplomatais Kaire. Kol kas susitikimo laikas nėra paskirtas, tačiau 2014 m.
lapkričio 14 d. LR ambasada Vokietijoje gavo notą, kuria perduota informacija dėl mėsos ir jos
produktų eksporto į Katarą sertifikatų išdavimo procedūros.


Omano Sultonatas – LR komercijos atašė Jungtinėje Karalystėje dar š. m. gruodį planuoja vizitą į
Omano Sultonatą, kur aptars eksporto galimybių klausimus tiesiogiai su atsakingomis
institucijomis.



Dramblio Kaulo Kranto Respublika – LR ambasada Rusijos Federacijoje suorganizavo susitikimą
su Dramblio Kaulo Kranto Respublikos ambasados atstovais, kurių buvo paprašyta sužinoti,
kokioje stadijoje yra dokumentų dėl veterinarinių sertifikatų/eksporto leidimų svarstymas.
Dramblio Kaulo Kranto Respublikos ambasados atstovai žadėjo pasidomėti ir informuoti LR
ambasadą Rusijos Federacijoje.



Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika – Alžyro ambasada Lenkijoje informavo, kad
informacijos šiuo klausimu laukia iš Alžyro.



Irano Islamo Respublika - Irano Islamo Respublikos ambasada Lenkijoje pranešė, kad Irano
Užsienio reikalų ministerija prieš mėnesį persiuntė LR notą Irano Islamo Respublikos Žemės ūkio
ministerijai.



Filipinų Respublika – Filipinų Respublikos ambasada Lenkijoje perdavė paklausimus
atitinkamoms Filipinų institucijoms bei paprašė jų suteikti Lietuvos VMVT informaciją apie
procedūras, kurias reikia atlikti norint pradėti mėsos ir jos gaminių eksportą .



Turkija – Turkijos ambasada informavo, kad Turkijos Žemės ūkio ministerija artimiausiu metu
atsakys dėl inspektorių apsilankymo LR.



Ganos Respublika – LR ambasadorius Vokietijoje informavo, kad šiuo metu yra derinamas
susitikimo su Ganos Respublikos ambasados atstovais laikas.



Maroko Karalystė – LR ambasada Danijoje informavo, kad kol kas dar derinamas susitikimo su
Maroko Karalystės ambasados atstovais laikas.



Tailando Karalystė – LR ambasados Danijoje atstovai susisiekė su Tailando Karalystės ambasada
Danijoje, kuri informavo, kad išsiaiškins ir informuos LR ambasadą mėsos ir jos produktų s
eksporto į Tailandą galimybes.



Angolos Respublika – Angolos ambasada laukia atsakingos Angolos institucijos atsakymo, kurį
gavusi suderins susitikimo su LR atstovais laiką.

URM š.m. lapkričio 21 d. notas dėl mėsos produktų eksporto galimybių diplomatiniais kanalais
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išsiuntė į Egipto Arabų Respubliką, Indonezijos Respubliką, Jemeno Respubliką, Juodkalniją, Kataro
Valstybę, Kuveito Valstybę, Tuniso Respubliką, Jordanijos Hašimitų Karalystę, Irako Respubliką. Be
to, išsiuntė instrukcijas LR ambasadoms, prašydama išsiaiškinti dėl kiaulienos ir jautienos produktų
eksporto galimybių į Vietnamą, žuvininkystės produktų ir mėsos produktų – į Saudo Arabijos
Karalystę, gyvūninio maisto produktų eksporto į Bosniją ir Hercegoviną, Korėjos Respubliką,
Azerbaidžano Respubliką, Jungtinius Arabų Emyratus.
LR ambasados Japonijoje iniciatyva susitikta su Japonijos sveikatos apsaugos, darbo ir gerovės
ministerijos (MHLW) Importuojamo maisto saugos biuro direktoriumi, kuris informavo, jog Lietuvos
pateikto užpildyto klausimyno dėl mėsos importo į Japoniją nagrinėjimas yra užbaigtas ir priimta
teigiama išvada. Sekantis etapas – Japonijos Žemės ūkio ministerijos ekspertų inspekcija į Lietuvą,
kuri planuojama kitų metų pavasarį.
LR ambasadorius Japonijoje kreipėsi į Australijos ambasadorių su prašymu pagreitinti atsakymą į
Lietuvos VMVT kreipimąsi dėl pieno ir žuvies produktų importo į Australiją galimybes.
LR ambasados JAV iniciatyva buvo surengtas susitikimas su USDA (Žemės ūkio departamento)
Maisto saugos ir kontroles tarnybos (FSIS) atstovu, kurio metu buvo aptartas reglamento dėl mėsos
importo leidimų į JAV projekto parengimo paspartinimo klausimas. Taip pat buvo surengtas
susitikimas su Meksikos Ambasadoje žemės ūkio klausimus kuruojančiais pareigūnais ir paprašyta
tarpininkauti spartinant lietuviškų pieno produktų importo į Meksiką leidimų išdavimo procedūras.
Kazachstano Respublikos ambasados ir VMVT kvietimu, Lietuvos maisto pramonės asociacijų ir
atskirų gamybos įmonių atstovai aptarė perspektyvas ir galimybes plėtoti dvišalius verslo ryšius.
Š.m. lapkričio 6. į Lietuvą atvyko Brazilijos Federacinės Respublikos žemės ūkio, gyvulininkystės ir
aprūpinimo maistu ministerijos (MAPA) delegacija susipažinti su Lietuvoje vykdoma valstybine
maisto ir veterinarine kontrole. Susitikimo su VMVT metu aptartos lietuviškų produktų eksporto
galimybės. Be to, šiai ministerijai išsiųstas oficialus raštas dėl žuvininkystės ir pieno produktų
eksporto į Braziliją galimybių.
VMVT suorganizavo Ukrainos valstybinės veterinarijos ir fitosanitarijos tarnybos inspektorių vizitą į
Lietuvą, siekiant sudaryti inspektoriams galimybę vietoje susipažinti su vykdoma valstybine kontrole,
kad būtų galima gauti leidimus importuoti į Ukrainą mėsos produktus ir gyvūnų ėdalą.
25. Siekti ES valstybių narių politinio sutarimo ES ES atsakas į RF taikomą žemės ūkio ir maisto produktų embargą taikant bendrą ES paramą bei
lygiu dėl Rusijos Federacijos taikomų sankcijų nacionalinės priemonės nukentėjusiems eksportuotojams ir bendri ES veiksmai Pasaulio prekybos
organizacijoje aptariami daugelyje dvišalių susitikimų:


Lapkričio 5 d. Užsienio reikalų viceministro R. Kriščiūno susitikime su Estijos užsienio reikalų
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ministro pavaduotoju, atsakingu už ekonomikos ir vystomojo bendradarbiavimo klausimus.


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

Lapkričio 20 d. Užsienio reikalų viceministro R. Kriščiūno susitikime su EP Tarptautinės
prekybos komiteto (INTA) nariu G. Landsbergiu, raginant, kad EP taip pat būtų aktyvesnis ir
siektų, kad EK toliau spręstų verslo problemas.

Dalyvauta ES Rinkos atvėrimo Sanitarinių ir fitosanitarinių klausimų darbo grupės posėdyje. EK ir
ES šalys narės pasikeitė nuomonėmis dėl Rusijos taikomo maisto produktų embargo, taip pat trečiųjų
šalių rinkų atvėrimo patirtimi. EK informavo, kad Brazilijos sanitarinės tarnybos inspektoriai atliko
inspekcinį vizitą į Lietuvą dėl žuvies ir jos produktų eksporto į Braziliją. EK žiniomis pagal
neformalią preliminarią informaciją įvertinimas turėtų būti teigiamas.

27. Spręsti naujų tarpvyriausybinių susitarimų Gautas LR Užsienio reikalų ministerijos pritarimas (toliau – URM) dėl tikslingumo sudaryti Lietuvos
sudarymo procedūrų spartinimo klausimus, kol Respublikos Vyriausybės ir Turkmėnistano Vyriausybės susitarimą dėl tarptautinio krovinių ir
Rusijos Federacija draudžia kai kurių produktų keleivių vežimo.
importą; inicijuoti dvišalius susitikimus su
užsienio
valstybių
kompetentingomis
institucijomis, siekiant užtikrinti, kad būtų
gauta pakankamai tarptautinių krovinių
vežimo leidimų
Kitos priemonės
28. 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
29. Paspartinti Lietuvos Respublikos gyvūnų
gerovės įstatymo pakeitimą dėl ritualinio
skerdimo įteisinimo

Muitinės departamentas nurodytoms institucijoms pateikė preliminarius statistinius spalio mėnesio
užsienio prekybos su Rusija uždraustomis prekėmis duomenis.
Informacija analizuojama.

Priemonė įgyvendinta š.m. spalio mėn.
Ritualinis skerdimas bus įteisintas nuo 2015 metų. Sudaryta darbo grupė dėl poįstatyminių teisės aktų
rengimo.
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30. Koordinuoti sustiprintą nelegalios maisto Lapkričio mėnesį Lietuvos policijos įstaigų pareigūnai, vykdydami maisto prekių gabenimo keliais
produktų apyvartos vidaus rinkoje kontrolę
kontrolę, iš viso patikrino 422 transporto priemones. Kartu su Valstybinės mokesčių inspekcijos
(toliau –VMI) teritorinių padalinių pareigūnais atliktos 58, o su teritorinių VMVT pareigūnais 66
automobilių patikros.
Vykdant į vidaus rinką įvežančių maisto produktus ir juos realizuojančių ūkio subjektų kontrolę,
policijos įstaigos patikrino 51 fizinį ir juridinį asmenį. Buvo nustatyta 15 pažeidimų.
Šalies policijos įstaigos atliko 113 patikrinimų turgavietėse ir prekyvietėse. Turgaviečių kontrolės
veiksmai atlikti bendradarbiaujant su VMI ir VMVT teritoriniais padaliniais, o 39 patikrinimus
turgavietėse policija atliko savarankiškai). Turgavietėse policijos pareigūnai taip pat vykdė neviešus
stebėjimus. Nustatyta 14 pažeidimų.
Šalies policijos įstaigos yra pasirengusios suteikti neatidėliotiną pagalbą VMI, VMVT ir Valstybinės
augalininkystės tarnybų teritoriniams padaliniams užtikrinant transporto priemonių stabdymą ir
vykdant ūkio subjektų kontrolę.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau –
FNTT) tęsia didmenininkų patikrinimus, taip pat gauna iš institucijų informaciją, kurią analizuoja.
Pradėti du ikiteisminiai tyrimai: pagal LR BK 202 str. 1 d. (Neteisėtas vertimasis ūkine, komercine,
finansine ar profesine veikla) ir pagal LR BK 222 str. 1 d. (Apgaulingas apskaitos tvarkymas).
Per š.m. lapkričio mėnesį VMI gavo 91 pranešimą iš vykusių patikrų keliuose, atliko 27 patikrinimus,
kurių metu buvo nustatytas 1 neregistruotą veiklą vykdęs asmuo ir 1 nelegalus darbuotojas. Už
patikrinimų metu nustatytus pažeidimus surašyta 15 administracinių teisės pažeidimų protokolų
(toliau – ATPP), skirta 0,5 tūkst. Lt administracinių baudų.
Vykdant ūkio subjektų, į vidaus rinką įvežančių ir realizuojančių maisto produktus, kontrolę, VMI
įvertino VMVT pateiktą informaciją apie prekyvietėse asmenų parduotų į Lietuvos Respubliką įvežtų
mėsos produktų kiekius per laikotarpį nuo 2014-01-24 iki 2014-06-09 bei atliko 18 rizikingų įmonių
patikrinimus, siekiant nustatyti galimai neapskaitomas pajamas už parduodamą įvežtą į Lietuvos
Respubliką kiaulienos skerdieną ir mėsos produktus, o taip pat atliko 39 ūkio subjektų, tiekiančių
maisto produktus turgaviečių prekeiviams, patikrinimus. Mokesčių mokėtojai patikslino mokesčių
deklaracijas 13 tūkst. Lt suma. Už nustatytus pažeidimus surašyti 23 ATPP, skirta 0,7 tūkst. Lt
administracinių baudų.
Kontroliuojant maisto prekių realizavimą turgavietėse, buvo atlikta 116 vizitavimų, 208 operatyvūs
patikrinimai; mokesčių mokėtojai patikslino mokesčių deklaracijas 5 tūkst. Lt suma, taip pat nustatyti
6 neregistruotą veiklą vykdę asmenys, už nustatytus pažeidimus surašyti 77 ATPP, skirta 5,6 tūkst. Lt
administracinių baudų.
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Iš viso, nuo rekomendacijų įgyvendinimo pradžios, vykdant sustiprintą maisto produktų rinkos
kontrolę, VMI gavo 108 pranešimus apie patikras keliuose, atliko 601 operatyvų patikrinimą, buvo
nustatyti 33 neregistruotą veiklą vykdę asmenys bei 1 nelegalus darbuotojas. Surašyti 196 ATPP
(įmonėms - dėl kasos taisyklių pažeidimų, kvitų neišdavimo, pinigų likučių neatitikimo kasos
operacijų vietose, licencijavimo tvarkos pažeidimų, nelegalaus darbo, veiklos vietos nedeklaravimo,
buhalterinės apskaitos taisyklių pažeidimų, o gyventojams - dėl kvitų neišdavimo, neregistruotos
veiklos, apskaitos pažeidimų), skirta 14,5 tūkst. Lt administracinių baudų.
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

Ši priemonė iš dalies finansuojama ir 2014-2020 m. veiksmų programos lėšomis:
Lietuvos darbo birža parengė ir pateikė SADM paraišką dėl naujo projekto, skirto plėtoti dėl sankcijų
bedarbiais tapusių asmenų profesinį mokymą, siekiant padėti jiems įgyti ar tobulinti kvalifikaciją, kad
jie galėtų įsidarbinti į laisvas darbo vietas ar pradėti dirbti savarankiškai. Nuo š.m. gruodžio mėnesio
pradedamas šio projekto įgyvendinimas.
Atsižvelgiant į Valstybinės darbo inspekcijos pateiktą informaciją apie ekonominės veiklos rūšis,
patiriančias nuostolius dėl Rusijos paskelbto embargo, parengtas SADM ministro įsakymo projektas,
kuriuo yra nustatomos ekonominės veiklos sritys, patiriančios nuostolius dėl Rusijos paskelbto kai
kurių prekių importo iš ES ir kitų užsienio valstybių draudimo. Vykdant minėtą ES lėšomis
finansuojamą projektą, šiuose sektoriuose dirbusiems ir tapusiems bedarbiais asmenims bus
organizuojamas profesinis mokymas.
Asmenims, įspėtiems apie atleidimą, Užimtumo fondo lėšomis organizuojamuose profesiniuose
mokymuose jau dalyvavo 17 asmenų iš 7 įmonių, kurios dėl paskelbto Rusijos embargo patyrė
sunkumus. Dauguma šių asmenų dalyvavo C,CE kategorijos vairuotojų mokymuose.

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

Parengtas ir 2014-11-26 Vyriausybėje apsvarstytas Valstybinio socialinio draudimo įstatymo
atitinkamų straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, kuris pateiktas Seimui kartu su patikslintu
Valstybinio socialinio draudimo fondo 2015 m. biudžeto projektu.

Atsižvelgiant į tai, kad galiojanti atleidimo nuo apskaičiuotų delspinigių mokėjimo į Valstybinio
socialinio draudimo fondo biudžetą tvarka palanki tiek nuo sankcijų nuketėjusioms įmonėms, tiek kitų
sunkumų turinčioms įmonėms, nustatyti naują supaprastintą atleidimo nuo delspinigių tvarką
netikslinga.
Atsižvelgiant į tai, kad galiojančios palūkanos už laiku nesumokėtų įmokų, delspinigių ir baudų
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sumažinti
įmonėms, nukentėjusioms nuo skolos sumokėjimo atidėjimo laikotarpį atitinka nūdienos situaciją tiek nuo sankcijų nuketėjusioms
sankcijų, palūkanas už laiku nesumokėtų įmonėms, tiek kitų sunkumų turinčioms įmonėms, dar labiau sumažinti palūkanas nuo sankcijų
įmokų,
delspinigių
ir
baudų
skolos nuketėjusioms įmonėms netikslinga.
sumokėjimo atidėjimo laikotarpį
* Lietuvos Respublikos Vyriausybei teiktoje ataskaitoje nurodyti ir įmonių pavadinimai

