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. gruodžio mėn. ATASKAITA
Priemonės pavadinimas

Priemonės įgyvendinimas

Naujų verslo rinkų ir verslo partnerių paieška
1. Nustatyti prioritetines rinkas siekiant įvairinti Priemonė įgyvendinta 2014 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,  AB „Vilniaus degtinė“ dalyvavo parodoje „Alimentaria“ San Paule (Brazilija). Lietuvos
verslo misijose ir kituose eksporto plėtros
Respublikos (toliau – LR) Generalinis konsulatas San Paule suteikė įmonei informacinę pagalbą,
renginiuose (Lietuvos dienos, Lietuvos gaminių
padėjo su marketinginės medžiagos vertimu į portugalų kalbą, išsiuntinėjo pakvietimussalelės ar panašiai)
pristatymus Brazilijos importuotojams, maisto importo asociacijoms, žiniasklaidos atstovams.
 Jerevano tarptautinės moterų asociacijos (IWAY) organizuotoje labdaringoje Kalėdinėje mugėje
buvo pristatyta Lietuvos įmonių AB „Žemaitijos pienas“, UAB „Rūta“, AB „Volfas Engelman“,
Zarasų paukštyno, UAB „Biovela“ produkcija.
 Per prestižiniame Delio klube (Indijos tarptautiniame centre) vykusį renginį, skirtą K. Donelaičio
300 gimimo metinėms paminėti, buvo pristatyti lietuviški maisto produktai.
 Kasmetinėje labdaringoje Kalėdinėje mugėje Moldovoje buvo pristatyta Lietuvos maisto
gamintojų produkcija (AB „Žemaitijos pieno“ sūriai, Švenčionių vaistažolių arbata ir kt.).
 Su LR Garbės konsulu Maroke derinami Lietuvos maisto pramonės įmonių verslo misijos į
Maroką kitų metų birželio mėn. klausimai. Verslo misiją numatoma organizuoti tarptautinės
maisto pramonės gamintojų ir distributorių parodos „Marocofood, Premier salon international
BtoB du commerce et de la distribution alimentaire“ metu.
 VšĮ „Versli Lietuva“ suorganizavo Eksporto klubą apie Jungtines Amerikos Valstijas (toliau –
JAV), kurio metu buvo pristatytos eksporto plėtros galimybės šioje šalyje, maisto produktų
sertifikavimo ir įėjimo į rinką ypatumai, mėsos produktų sertifikatų gavimo planai, pasidalinta
Lietuvos įmonių patirtimi.
 LR komercijos atašė Azerbaidžane ir Turkmėnistanui susitiko su UAB „Biržų duona“, UAB
„Rūta“, UAB „Biovela“, UAB „Gudobelė“ atstovais ir aptarė šių įmonių produkcijos eksporto į
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Azerbaidžano rinką plėtros galimybes.

3.

4.

5.

6.

 Konsultuojamasi su parodos „Summer Fancy Food Show 2015“ organizatoriais dėl Lietuvos
įmonių dalyvavimo minėtoje parodoje 2015 m. birželio mėnesį.
Teikti žemės ūkio produkcijos, maisto prekių ir Per š. m. gruodžio mėn. VšĮ „Versli Lietuva“ su 9 Lietuvos įmonėmis pasirašė sutartis dėl nemokamo
logistikos sektoriaus įmonėms nemokamą verslo verslo partnerių paieškos paslaugų teikimo.
partnerių paieškos paslaugą
Teikti specialias konsultacijų ir rinkos tyrimų VšĮ „Versli Lietuva“ ir toliau nuosekliai įgyvendina individualių rinkų parinkimo planus 3 įmonėms*.
paslaugas žemės ūkio produkcijos, maisto Pagal apibrėžtus kriterijus nustatyti potencialių rinkų sąrašai. Pagal 1 įmonės* pateiktą pageidaujamų
prekių ir logistikos įmonėms, norinčioms rinkų sąrašą jai pateikti trijų rinkų aprašai.
persiorientuoti į kitas eksporto rinkas
Rengiant tarpvyriausybinių bendradarbiavimo Gruodžio mėnesį dvišalių tarpvyriausybinių bendradarbiavimo komisijų posėdžiai nevyko.
komisijų posėdžius, drauge suorganizuoti verslo
forumus (misijas), užtikrinti aktyvų Lietuvos
verslo atstovų dalyvavimą juose
Pakviesti į Lietuvą užsienio prekybos agentus, Italijos įmonė “MEGAMENTE” paprašė Italijos – Lietuvos prekybos rūmų padėti surasti Lietuvoje
dirbančius individualiai su įmonėmis ir edamer, cagliata, mozzarella, maasdam ir emmental sūrius gaminančias įmones, ir kurios būtų
siekiančius padėti jų gaminiams patekti į suinteresuotos ilgalaikiu eksporto į Italiją kontraktu. Todėl buvo susisiekta su AB "Vilkyškių
užsienio prekybos tinklus
pieninė", UAB "Bagaslaviškio pieninė", AB "Pieno žvaigždės", AB "Žemaitijos pienas", UAB
"Rokiškio pienas", tačiau nei viena iš šių įmonių pageidaujamų sūrio rūšių negamina.
VšĮ „Versli Lietuva“ „You in the Middle East“ projekto vykdytojams – Dubai Chamber of Commerce
atstovams Baltijos šalyse, atstovaujantiems Jungtinių Arabų Emyratų (toliau – JAE) distrubucinę
kompaniją organizavo susitikimus su šokolado gamintojais*.

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
9. Spartinti

mažų

ir

vidutinių

įmonių

Taip pat kartu su VšĮ „Versli Lietuva“ atstove Nyderlanduose organizuoja mažmeninio Nyderlandų
tinklo „De Kweker“ atstovų vizitą į Lietuvą 2015 m. sausio mėn.
Parengta techninė komerciniais pagrindais samdomų konsultantų paslaugų viešųjų pirkimų
procedūros specifikacija. Ieškomi konsultantai, galintys padėti Lietuvos verslininkams įsiskverbti į
trečiųjų šalių rinkas: JAV, Kanadą, Japoniją, Pietų Korėją, Honkongą, JAE, Saudo Arabiją, Maroką,
Uzbekistaną, Kazachstaną, Turkmėnistaną, Tadžikistaną. Derinami susitikimai su svarbiausių
Prancūzijos bei tarptautinių mažmeninių prekybos tinklų atstovais pieno produktų bei atvėsintų maisto
produktų kategorijose (susitikimai planuojami 2015 m. vasario mėn.).
Š. m. gruodžio 12 d. organizuotas pasitarimas dėl aukštų pareigūnų vizitų ir verslo misijų planų
2015 metais. Pasitarime dalyvavo Užsienio reikalų ministerijos (toliau – URM), Žemės ūkio
ministerijos (toliau – ŽŪM), Ūkio ministerijos (toliau – ŪM), Susisiekimo ministerijos (toliau – SM),
VšĮ „Versli Lietuva“, Lietuvos asocijuotų verslo organizacijų atstovai.
Parengtas ir Finansų ministerijai (toliau – FM) pateiktas derinti 2014-2020 m. Europos Sąjungos
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tarptautiškumą didinančių projektų („Expo (toliau – ES) struktūrinių fondų priemonių įgyvendinimo planas, į kurį įeina ir šių 2-ų priemonių
sertifikatas LT“, „Expo konsultantas LT“) aprašymai ir pagrindimai. Kartu pateikti priemonių kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų
įgyvendinimą
sudarymo planai su informacija apie 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 Priemonė įgyvendinta 2014 m. lapkričio mėn.
programų tikslinių rinkų keitimą, kreipiantis į Europos Komisija (toliau – EK) atsižvelgė į Lietuvos prašymą ir, kol nėra galimybės eksportuoti į
Europos Komisiją (trečiųjų šalių rinkų Rusiją tam tikrų maisto produktų, laikinai sustabdytas vienos iš programų, kurios tikslinė rinka yra
paieška)
Rusija, vykdymas.
Finansinės priemonės
11. Padidinti įmonių tarptautiškumą didinančios
priemonės „Naujos galimybės“ finansavimą ir
pagal šią priemonę finansuojamų projektų
skaičių

Priemonė įgyvendinta 2014 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. 258 paraiškoms buvo paskirstyta 26,98
mln. Lt (buvo planuota skirti 14,5 mln. Lt). Iš viso pagal priemonę „Naujos galimybės“ finansavimas
jau skirtas 1064 projektams, skirta 136,8 mln. Lt. 588 projektai jau yra įgyvendinti.
12. Pasiūlyti lengvatinių paskolų, paskolų Priemonė įgyvendinta 2014 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
kompensuotos 4250 įmonių (50,41 mln. Lt).
13. Kompensuoti
sertifikatų
įteisinimo,
Parama pagal priemonę „EXPO SERTIFIKATAS LT“, kuri finansuojama ES struktūrinių fondų
klausimynų, teisės aktų ir kitų reikiamų
lėšomis, bus teikiama labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių planuojamiems eksportuoti gaminiams ir
dokumentų vertimo, oficialių trečiųjų šalių
paslaugoms sertifikuoti (iki 50 % tinkamų finansuoti projekto išlaidų). Priemonės projektų atrankos
pareigūnų vizitų rengimo ir laboratorinių
kriterijai buvo patvirtinti 2014-12-11 Stebėsenos komiteto posėdyje. Tačiau vienam iš pateiktų
tyrimų pagal trečiųjų šalių reikalavimus
specialiųjų atrankos kriterijų, kuris numato, kad „Projektas atitinka Lietuvos eksporto plėtros 2014–
diegimo išlaidas
2020 metu gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 458 „Dėl Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių patvirtinimo“, nuostatas“ buvo pritarta su
sąlyga, kad Ekonominės diplomatijos taryba pasiūlys ribojimų formuluotes, kurios bus įtrauktos į
2014 m. sausio 27 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymą Nr. 4-58 "Dėl Lietuvos eksporto
plėtros 2014-2020 metais gairių patvirtinimo". Todėl laukiama Ekonominės diplomatijos tarybos
darbo grupės sprendimo. Posėdis numatytas 2015 m. sausio 5 d. Šios priemonės projektų finansavimo
sąlygų aprašo projektas pateiktas derinti Finansų ministerijai, pastabos dar negautos, todėl kvietimą
teikti paraiškas numatoma paskelbti 2015 m. pradžioje.
14. Pasinaudoti uždarosios akcinės bendrovės LR žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-977 patvirtintos Dalies palūkanų,
Žemės ūkio paskolų garantijų fondo sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio
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teikiamomis garantijomis ir atkurti palūkanų paskolų garantijų fondo (toliau – Bendrovė) garantija, kompensavimo taisyklės, pagal kurias kaimo
subsidijavimo žemės ūkio produkcijos vietovėje veikiantiems subjektams, pirminei žemės ūkio produktų gamybai vykdyti imantiems iš
gamintojams priemonę
kredito įstaigų investicinius kreditus ar perkantiems lizingu be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų
fondo garantijos, numatoma kompensuoti 30 proc. (jauniesiems ūkininkams – 40 proc.) 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.
Su FM, Europos teisės departamentu prie LR teisingumo ministerijos, Konkurencijos taryba ir
Teisingumo ministerija suderintas ir pateiktas svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei 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 proc. garantijas dėl
kreditų, skirtų ūkio subjektams, užsiimantiems žemės ūkio veikla, imantiems kreditus trumpalaikiam
turtui įsigyti ir (ar) sumokėti už paslaugas žemės ūkiui.
15. Inicijuoti derybas su Europos Komisija dėl Priemonė įgyvendinta 2014 m. lapkričio mėn.
leidimo pradėti intervencinius žemės ūkio ŽŪM raštu kreipėsi į EK dėl rinkos reguliavimo priemonių aktyvavimo. EK pratęsė sviesto ir lieso
produkcijos pirkimus ir imtis kitų rinkos pieno miltelių intervencijos laikotarpį iki š. m. gruodžio 31 d. ir numato pratęsti jį dar dviem
reguliavimo priemonių
mėnesiams; tad privataus sandėliavimo parama bus galima iki 2015 m. vasario 28 d.
Lietuvos pieno perdirbimo įmonės sudarė privataus sandėliavimo paramos sutartis dėl 139 t sviesto,
2841 t lieso pieno miltelių bei 170 t sūrių.
16. Surengti konsultacijas su bankais ir kitomis Priemonė įgyvendinta 2014 m. rugsėjo mėn.
kredito įstaigomis dėl galimybės transporto Tarp FM, Susisiekimo ministerijos (toliau – SM), Ūkio ministerijos (toliau – ŪM) ir bankų, lizingo
įmonėms, nukentėjusioms nuo sankcijų, taikyti bendrovių, Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos LINAVA, Lietuvos nacionalinės
lizingo įmokų ir palūkanų už įsigytas ekspeditorių ir logistų asociacijos LINEKA, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ atstovų vykusių
transporto priemones lengvatas ar atidėti jų konsultacijų metu bankų asociacijos atstovai pasiūlė Vyriausybei išnagrinėti galimybę derėtis su EK
mokėjimą, naudojant įvairių verslo skatinimo dėl nuostolių kompensavimo transporto įmonėms, nukentėjusioms nuo sankcijų, taip pat pažymėjo,
programų lėšas
jog atsižvelgiant į susidariusią situaciją, jos yra pasirengusios šiais klausimais bendradarbiauti su
transporto įmonėmis.
17. Atnaujinti valstybės atsargų fondus (inicijuoti Priemonė įgyvendinta 2014 m. spalio mėn.
teisės aktų pakeitimus, nustatančius galimybę Valstybės rezervo atnaujinimo klausimas buvo apsvarstytas LRV pasitarime.
supirkti į rezervą greitai negendančius mėsos ir
pieno produktus, numatant jų realizavimo
galimybes)
18. Plačiau informuoti mokesčių mokėtojus apie Priemonė įgyvendinta 2014 m. rugsėjo mėn.
mokesčių mokėjimo terminų atidėjimo Informacija visuomenei parengta ir patalpinta Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI)
(išdėstymo tam tikrais laiko tarpais) galimybes
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interneto svetainėje www.vmi.lt. Joje detaliai aprašyta, ką mokesčių mokėtojas turėtų pateikti VMI
norėdamas sudaryti mokestinės paskolos sutartį.
19. Paankstinti 2014 metų nacionalinės paramos Nacionalinė parama pradėta mokėti nuo 2014 m. gruodžio 1 d. Šiais metais pieno gamintojams
mokėjimą
pieno
ir
mėsos
žaliavos numatyta išmokėti 62 mln. Lt. Iki gruodžio 16 d. išmokėta 61,8 mln. Lt.
gamintojams, ieškant galimybių tai atlikti dar Nuo 2014 m. spalio mėn. pradėtos mokėti avansinės ES tiesioginės išmokos. Bendra specialiosios
2014 metais
paramos už pieną suma – 42,36 mln. Lt, 2014 m. numatyta išmokėti 34,73 mln. Lt. Nuo gruodžio 1 d.
pradėta mokėti pagrindinė tiesioginių išmokų dalis. Iki gruodžio 16 d. tiesioginių išmokų išmokėta
apie 819 mln. Lt, specialiosios paramos už pieną – 17,9 mln. Lt.
Diplomatinės priemonės ir ekonominio atstovavimo užsienyje stiprinimas
20. 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

URM per LR ambasadas aktyviai dirba su valstybių – potencialių eksporto partnerių atitinkamomis
institucijomis žemės ūkio ir maisto produktų eksporto klausimais:


LR ambasada JAV dalyvavo LR Garbės konsulato Naujajame Orleane atidaryme, kur buvo
surengti susitikimai su žemės ūkio ir maisto pramonės verslininkais.



LR Generalinio konsulato San Paule iniciatyva vyko individualūs susitikimai su Brazilijos
įmonėmis dėl Lietuvos įmonių* produktų pristatymo. Taip pat dalyvauta dviejose pagrindinėse
maisto pramonės parodose Brazilijoje. Grūdų perdirbimo asociacijai perduota detali informacija ir
kontaktai dėl kviečių importo į Braziliją; įmonei* - detali informacija dėl kiaušinių importo į
Braziliją galimybių.



LR ambasados Vengrijoje iniciatyva lankytasi Skopjėje (Makedonija), susitikta su LR Garbės
konsulu, aptartos dvišalio verslo plėtros galimybės ir perduota informacija apie Lietuvos įmones*.



LR ambasada Ispanijoje dalyvavo Lietuvos ekonomikos ir verslo pristatymuose Meridoje bei
Valjadolide, skirtuose didinti Lietuvos verslo žinomumą Ispanijos regionuose, taip siekiant
įvairinti Lietuvos eksporto kryptis.



LR ambasados Danijoje iniciatyva susitikta su INCO prekybos tinklo, aptarnaujančio
didmenininkus, restoranus ir kavines, atstovais ir aptartos lietuviškų maisto produktų importo į
Daniją galimybės. Susitikimo metu buvo išreikštas susidomėjimas lietuviškos šviežios jautienos,
specifinių sūrių gaminiais, alaus ir sidro produkcija. Interesas bendradarbiauti buvo perduotas
Lietuvos įmonėms. Taip pat buvo susitikta su „Super Best“ prekybos tinklo importuotojais.



LR ambasados Armėnijoje iniciatyva susitikta su „Soglasije-Armenia“ atstovais. Ši įmonė domisi
galimybėmis steigti bendras įmones Lietuvoje ir Armėnijoje bei padėti Lietuvos įmonėms parduoti
savo produkciją Irano ir Rusijos rinkose. Susitikimo metu LR ambasados atstovai perdavė detalią
informaciją apie verslo Lietuvoje galimybes, tarpininkavo užmezgant kontaktus su Lietuvos
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įmone*.


LR ambasados Azerbaidžane ir Turkmėnistanui ambasadorius V. Lastauskas susitiko su
Turkmėnistano URM ministru ir viceministru, parlamento pirmininke, prekybos viceministre,
prekybos ir amatų rūmų atstovais, verslo atstovais. Susitikimų metu buvo aptarti ekonominių ryšių
plėtros galimybių (taip pat maisto produktų sektoriuje) bei būsimo tarpvyriausybinės
bendradarbiavimo komisijos posėdžio klausimai.



LR ambasados Indijoje iniciatyva susitikta su kompanijos „Sindeco ir Co.“ vadovu ir aptartos
lietuviškų maisto produktų eksporto bei kito galimų bendradarbiavimo, siekiant įeiti į Indijos
rinką, galimybės; tarpininkauta Lietuvos įmonei* užmezgant kontaktą su „Sindeco ir Co.“
atstovais. Taip pat dalyvauta Indijos Prekybos ir pramonės rūmų rengtoje metinėje sesijoje,
kurioje renkasi didžiausi Indijos verslo atstovai, ir užmegzti kontaktai, kurie ateityje būtų naudingi
lietuviškų prekių eksportui ir kitoms iniciatyvoms skatinti.



LR ambasados Moldovoje atstovai susitiko su Moldovos Žemės ūkio ir maisto pramonės
ministrais ir aptarė Lietuvos ir Moldovos dvišalės prekybos plėtojimo galimybes bei įvesto maisto
produktų importo į Rusiją embargo klausimus.



LR ambasados Airijoje atstovai susitiko su Airijos komercijos rūmų Vidurio Europos šalims
prezidentu ir aptarė Lietuvos maisto produktų eksporto plėtros šioje šalyje galimybes. Taip pat LR
žemės ūkio ministrė susitiko su Airijos ambasadoriumi Lietuvoje, diskutavo apie
bendradarbiavimo plėtrą RF paskelbus embargą.



LR transporto atašė Rusijos Federacijoje (toliau – RF) dalyvavo Šiaurės matmens transporto ir
logistikos partnerystės Aukšto lygio susitikime, kuriame pristatė padėtį ES-RF ir Baltarusijos
pasienyje ir paprašė RF komentaro šiuo klausimu.



LR žemės ūkio ministrė susitiko su Vokietijos ambasadore Lietuvoje, diskutavo apie RF taikomą
embargą ir galimybę kartu skverbtis į Kinijos rinką.



LR žemės ūkio ministrė susitiko su JAV konsulato atstovais JAE, atsakingais už prekybą ne tik
JAE, bet taip pat ir Kuveite, Katare bei Omane. Jie itin susidomėjo Lietuvoje gaminama
produkcija.



LR žemės ūkio viceministras susitiko su Zambijos Parlamento nariais ir aptarė bendradarbiavimo
galimybes.



LR ambasadoje Vokietijoje vyko tradicinė Advento vakaronė, o kasmetiniame LR žemės ūkio
atašė priėmime vaišinta lietuviškais maisto produktais. Šių renginių metu Lietuva sulaukė kaip
niekada didelio Vokietijos politikų ir vyriausybės atstovų dėmesio. Taip pat vyko tradicinis
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renginys – žemės ūkio diplomatų metinis priėmimas, kuriame nacionalinius maisto produktus
pristatė įvairių pasaulio šalių atstovai.
21. Optimizuoti
ekonominio
atstovavimo Pradėjo darbą LR komercijos atašė Vokietijos Federacinėje Respublikoje.
užsienyje
išdėstymo
planą
–
skirti
žmogiškuosius
išteklius
į
alternatyvių
prioritetinių rinkų šalis
22. Pagal kompetenciją atlikti vertinimą, o
2014 m. lapkričio mėn. EK priėmė Komisijos deleguotąjį reglamentą, kuriuo numatoma laikina
nustačius labiausiai nuo Rusijos Federacijos
išskirtinė pagalba Estijos, Latvijos ir Lietuvos pieno gamintojams. Pagal šį reglamentą Baltijos šalių
paskelbtų žemės ūkio produkcijos importo
pieno gamintojams skirta 28 mln. eurų, iš jų Lietuvai skirta 14 mln. eurų (48,59 mln. Lt). Reglamente
draudimo nukentėjusias ūkio šakas ir galimus
numatyta galimybė ir iš nacionalinio biudžeto skirti kompensaciją pieno gamintojų nuostoliams
nuostolius atitinkamoms ministerijoms derėtis
kompensuoti, bet ne didesnę, kaip ES skirta suma. Todėl 2015 metų LR valstybės biudžete šiam
su
Europos
Komisija
dėl
nuostolių
tikslui numatyta 30 mln. Lt. ŽŪM parengė Laikinosios paramos pieno gamintojams, patyrusiems
kompensavimo iš ES biudžeto
nuostolių dėl Rusijos pieno gaminių importo embargo įsakymo projektą (šiuo metu jis yra derinamas).
Numatyti šie orientaciniai paramos dydžiai: 93 Lt/t (27 Eur/t) iš ES biudžeto lėšų ir 57 Lt/t (17 Eur/t)
iš LR valstybės biudžeto lėšų (iš viso 150 Lt/t). Remiantis šiuo įsakymu ES ir nacionalinės lėšos pieno
gamintojams bus išmokėtos 2015 m. vasarį.
23. Stebėti grupinių atleidimų iš įmonių mastą Teritorinės darbo biržos atlieka įmonių, turinčių riziką patirti RF taikomų sankcijų poveikį (toliau –
(taip pat ir darbuotojų, atleistų iš jų tiekėjų ar rizikos įmonės), apklausas ir kas savaitę teikia informaciją Lietuvos darbo biržai. Apibendrinta
tolesnės gamybos grandies įmonėse) ir savaitinė situacijos apžvalga pateikiama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – SADM).
įvertinus situacijos atitiktį Reglamente Per gruodžio mėn. situacija darbo rinkoje lieka iš esmės nepakitusi. Taikomi kai kurių prekių importo
nustatytiems kriterijams, rengti paraišką gauti į Rusiją draudimai kol kas reikšmingos įtakos šalies darbo rinkai neturėjo, tai pat nėra pastebimas
finansinę paramą iš Europos prisitaikymo prie atskirų regionų ar ekonominės veikos sektorių darbo jėgos poreikio sumažėjimas, neišaugo grupės
globalizacijos (EGF) fondo nuo sankcijų darbuotojų atleidimų skaičius:
nukentėjusių įmonių darbuotojams remti
- per gruodžio mėn. pranešimų apie grupės darbuotojų atleidimus negauta;
- rizikos įmonės nuo rugpjūčio mėn. atleido 250 darbuotojų. Dauguma darbuotojų atleisti šalių
susitarimu arba nepratęsus terminuotų darbo sutarčių. Keletas įmonių, atleidusių darbuotojus, priėmė
naujų darbuotojų, todėl patikslintais duomenimis, atleistų darbuotojų skaičius yra 243: 8
žuvininkystės sektoriaus darbuotojai Tauragės raj. sav., 19 pieno perdirbimo sektoriaus darbuotojų
Ukmergės raj. sav., tarptautinių pervežimų sektoriaus 4 darbuotojai Tauragės raj. sav., 6 darbuotojai
Jurbarko raj. sav. ir 206 darbuotojai Vilniaus miesto ir raj. savivaldybėse.
- rizikos įmonių planuojančių darbuotojų atleidimus, skaičius pastaraisiais mėnesiais nežymiai
kito, šiuo metu yra 8. Tokios įmonės planuoja atleisti 51 darbuotoją. Atleidimus numato trys
transporto įmonės, dvi medinės taros gamybos įmonės, maisto perdirbimo mašinų ir įrengimų
gamybos, mėsos perdirbimo, sodininkystės įmonė. Didžiausias planuojamas atleisti iš vienos
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transporto įmonės skaičius – 20 darbuotojų.
- nevisiškas užimtumas palietė 100 transporto įmonių darbuotojų, kurie yra nemokamose
atostogose.
- stebimi pokyčiai darbo rinkoje neatitinka Europos prisitaikymo prie globalizacijos fondo
(EGF) Reglamente nustatytų kriterijų, todėl rengti paraišką gauti finansinę paramą nuo sankcijų
nukentėjusių įmonių darbuotojams remti nėra prielaidų.
 JAV Žemės ūkio departamento Maisto saugos ir kontrolės tarnyba oficialiai paskelbė reglamento,
kuriuo būtų leidžiama importuoti lietuvišką mėsą ir jos produktus, projektą. Viešasis svarstymas
baigsis 2015 m. vasario 17 d., po to bus parengti atsakymai į pateiktas pastabas ir komentarus, o
reglamentas įkeltas į federalinį registrą – nuo tada įsigalios lietuviškos mėsos importo į JAV
leidimas.

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.


LR ambasados Egipte atstovai persiuntė Egipto žemės ūkio ir žemės įsisavinimo ministerijos
atsakymą, kuriame informuojama, kad šios ministerijos Generalinė veterinarijos tarnybų
organizacija leidžia iš Lietuvos į Egiptą importuoti jautieną be kaulų, prieš tai pagal Egipto
reikalavimus akreditavus skerdyklas ir Islamo centrą Lietuvoje. Kitas etapas - sulaukti Egipto
kompetentingos tarnybos, kuri patvirtintų tinkamomis Lietuvos skerdyklas, vizito.
Diplomatiniais kanalais Pietų Korėjos Respublikai išsiųstas užpildytas paukštienos importo
klausimynas.



LR ambasada Japonijoje informavo, kad šioje šalyje jaučiamas sviesto trūkumas, kurį prašoma
užpildyti Lietuvos gamintojų produkcija, dėl ko kreiptasi į Lietuvos pieno perdirbėjus.



LR generalinis konsulatas San Paule palaiko ryšį su atsakingomis Brazilijos institucijomis dėl
oficialių Lietuvos veterinarijos tarnybos raštų dėl pieno produktų sektoriaus įmonių produkcijos
eksporto galimybių bei audito dėl žuvininkystės produktų eksporto leidimų gavimo išvadų.



LR ambasada Kinijoje gruodžio mėn. gavo atsakymą iš kompetentingos Kinijos institucijos
AQSIQ su galvijų eksporto klausimynu, kuris persiųstas Valstybinei maisto ir veterinarijos
tarnybai (toliau – VMVT).



Organizuojami Maroko ir Egipto kompetentingų institucijų vizitai į Lietuvą 2015 m. sausio - kovo
mėn. įvertinti Lietuvos valstybinę maisto ir veterinarinės kontrolės sistemą.



Su Ukrainos valstybine veterinarijos ir fitosanitarijos tarnyba suderinti mėsos produktų ir gyvūnų
ėdalo sertifikatai.

 Suderintas paukštienos eksporto į Tadžikistaną veterinarinis sertifikatas.
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 Į JAE išsiųstas raštas dėl paukštienos eksporto.
 Į JAV Išsiųstas užpildytas klausimynas dėl kiaušinių produktų eksporto.
 Į Dramblio Kaulo Kranto Respubliką išsiųstas raštas dėl mėsos (paukštienos ir jautienos) eksporto.
 Organizuotas VMVT atstovų vizitas į Lenkiją susipažinti su ritualinio skerdimo reikalavimais ir
islamo reikalavimus atitinkančiu Halal sertifikavimu, vykdomu Lenkijos Respublikoje.
25. Siekti ES valstybių narių politinio sutarimo ES Klausimai dėl RF sankcijų, o taip pat ir dėl naujų diskriminacinių priemonių prieš Lietuvos vežėjus,
lygiu dėl Rusijos Federacijos taikomų sankcijų buvo nuolat keliami ES Tarybos darbo grupėse ir komitetuose Briuselyje ir Ženevoje.
Atitinkamiems EK direktoratams buvo reguliariai teikiama atnaujinta informacija apie padėtį Lietuvos
pasienyje.
Buvo išsiųstas laiškas ES išorės komisarams bei Vyriausiajai užsienio reikalų įgaliotinei F. Mogherini
su prašymu imtis neatidėliotinų veiksmų siekiant, kad RF nutrauktų sankcijų taikymą.
Diskriminacinės priemonės prieš Lietuvos vežėjus bei galima byla PPO prieš RF dėl šios taikomo
maisto produktų embargo (tiek importo draudimo, tiek tranzito ribojimo) aptarta dvišalėse URM Europos Komisijos Prekybos generalinio direktorato konsultacijose.
LR susisiekimo viceministras A. Šliupas dalyvavo Transporto, telekomunikacijų ir energetikos
tarybos posėdyje, kuriame valstybėms narėms ir EK pateikė informaciją apie ne tik prie sienos su RF
RF tarnybos vykdomą Lietuvoje registruotų transporto priemonių detalią patikrą ir akcentavo, kad
tokie RF veiksmai reikalauja bendrų ES veiksmų. Pasiūlyta EK kartu su valstybėmis narėmis
suformuluoti bendrą poziciją šiuo klausimu ir parengti priemones, kurios padėtų sistemiškai spręsti
šias problemas.
26. Koordinuojant veiksmus su kitomis ES 2014 m. gruodžio 4 d. vykusiame PPO Žemės ūkio komiteto specialiosios derybinės sesijos susitikime
valstybėmis narėmis ir Europos Komisija, ES lygiu buvo keliamas trečiųjų šalių, pirmiausia kylančios ekonomikos valstybių, rinkų atvėrimo
siekti sprendimų ES lygiu dėl trečiųjų šalių klausimas.
rinkų atvėrimo, įskaitant priemones Pasaulio Taip pat ES Tarybos Prekybos politikos komitete buvo svarstoma būtinybė užsitikrinti palankias
prekybos organizacijos kontekste
lietuviškų maisto produktų eksporto (įskaitant su tarptautiniais standartais suderinamas SPS normas
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

bei tranzito laisvę) į Kazachstaną sąlygas.
LR ambasados Moldovoje iniciatyva susitikta su Moldovos Tarptautinės vežėjų asociacijos (AITA)
Prezidentu ir Generaliniu sekretoriumi ir apsikeista nuomonėmis apie Lietuvos ir Moldovos vežėjų
aktualijas ir tolesnį bendradarbiavimą.
ŽŪM bendradarbiavimo su Baltarusija Darbo grupės posėdyje buvo apsvarstytas aktualus tranzito į 3čias šalis per Baltarusiją klausimas ir kiti prekybos apimčių su Baltarusija padidinimo klausimai.
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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 priemonėje nurodytoms institucijoms pateikė preliminarius lapkričio mėnesio
statistinius prekybos su Rusija duomenis.
Informacija analizuojama.

Priemonė įgyvendinta 2014 m. spalio mėn.

Ritualinis skerdimas bus įteisintas nuo 2015 metų. Sudaryta darbo grupė poįstatyminiams teisės
aktams parengti.
30. Koordinuoti sustiprintą nelegalios maisto 2014 m. gruodžio mėnesį Lietuvos policijos įstaigų pareigūnai, vykdydami maisto prekių gabenimo
produktų apyvartos vidaus rinkoje kontrolę
keliais kontrolę, iš viso patikrino 2587 transporto priemones. Kartu su teritorinių muitinių pareigūnais
patikrintos 59 transporto priemonės, su Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau –VMI) teritorinių
padalinių pareigūnais - 2, o su teritorinių VMVT pareigūnais - 64. Nustatyti 5 pažeidimai.
Vykdant į LR vidaus rinką įvežančių maisto produktus ir juos realizuojančių ūkio subjektų kontrolę,
policijos įstaigos patikrino 61 fizinį ir juridinį asmenį. Nustatyti 7 pažeidimai.
Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai, bendradarbiaudami su Vilniaus apskrities
Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojais,
Vilniaus mieste ir rajone, nelegaliuose mėsos perdirbimo cechuose, įsikūrusiuose juridinių ir fizinių
asmenų patalpose, atliko virš 10 kratų. Jų metu surasta virš 5 tonų neteisėtai, antisanitarinėmis
sąlygomis pagamintos mėsos gaminių, neapskaitytos produkcijos, „juodosios buhalterijos“
dokumentų, kompiuterinių laikmenų, nusikalstamu būdu įgytų (neapskaitytų) virš 100 000 Lt vertės
grynųjų pinigų įvairia valiuta bei kitų suklastotų ir svarbių, neteisėtą veiklą įrodančių, dokumentų.
Atlikus kratas aptikta pavojinga žmonių sveikatai produkcija. Mėsos produktai bei jų gaminiai buvo
tvarkomi nesilaikant nustatytų tvarkos taisyklių, t. y. antisanitarinėmis sąlygomis, nepatvirtintoje
gyvūninio maisto tvarkymo vietoje, į rinką produkcija buvo tiekiama su gedimo požymiais, be
tinkamumo vartoti terminų, be ženklinimo etikečių, neaiškios kilmės, be galimybės atsekti tiekėją.

11

Šalies policijos įstaigos atliko 115 patikrinimų turgavietėse ir prekyvietėse. Turgaviečių kontrolės
veiksmai atlikti bendradarbiaujant su VMI ir VMVT teritoriniais padaliniais, tai pat ir savarankiškai.
Nustatyti 9 pažeidimai.
Per 2014 m. gruodžio mėnesį VMI gavo 25 pranešimus iš vykusių patikrų keliuose, atliko 19
patikrinimų, po kurių mokesčių mokėtojai patikslino mokesčių deklaracijas 10,35 tūkst. Už nustatytus
pažeidimus surašyti 6 administracinių teisės pažeidimų protokolai (toliau – ATPP), skirta 1,65 tūkst.
Lt administracinių baudų.
VMI, siekdama nustatyti galimai neapskaitomas pajamas už parduotą į Lietuvos Respubliką įvežtą
kiaulienos skerdieną ir mėsos produktus, atliko 4 rizikingų įmonių patikrinimus. Po to mokesčių
mokėtojai patikslino mokesčių deklaracijas 41,54 tūkst. Lt suma. Už nustatytus pažeidimus surašyti 4
ATPP, skirta 1,82 tūkst. Lt administracinių baudų.
Kontroliuodama maisto prekių realizavimą turgavietėse VMI atliko 72 vizitavimus, 78 operatyvius
patikrinimus; po kurių mokesčių mokėtojai patikslino mokesčių deklaracijas 36,62 tūkst. Lt suma, taip
pat nustatyta 10 neregistruotą veiklą vykdžiusių asmenų bei 1 nelegalus darbuotojas, surašyti 14
ATPP, skirta 6,83 tūkst. Lt administracinių baudų.
Iš viso, nuo rekomendacijų įgyvendinimo pradžios, vykdant sustiprintą maisto produktų rinkos
kontrolę, VMI gavo 133 pranešimus apie patikras keliuose, atliko 701 operatyvų patikrinimą, kurių
metu nustatyta 106,55 tūkst. Lt papildomai deklaruotina suma, nustatyti 43 neregistruotą veiklą vykdę
asmenys bei 3 nelegalūs darbuotojai. Surašyti 220 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
24,8 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

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie LR vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT) tęsia
didmenininkų patikrinimus, taip pat gauna iš institucijų informaciją, kurią analizuoja. Pradėti trys
ikiteisminiai tyrimai: vienas pagal LR BK 202 str. 1 d. (Neteisėtas vertimasis ūkine, komercine,
finansine ar profesine veikla) ir du pagal LR BK 222 str. 1 d. (Apgaulingas apskaitos tvarkymas).
2014 m. gruodžio 1 d. pradėtas įgyvendinti 14 mėn. trukmės projektas „Įgyk paklausią profesiją“.
Projekto tikslas – padėti bedarbiams, registruotiems teritorinėse darbo biržose, pirmenybę teikiant
atleistiems iš įmonių, patiriančių nuostolius dėl RF paskelbto kai kurių prekių importo iš ES ir kitų
užsienio valstybių draudimo, įgyti ar tobulinti kvalifikaciją, kad jie galėtų įsidarbinti į laisvas darbo
vietas ar pradėti dirbti savarankiškai. Iki gruodžio 16 d. mokytis nusiųsta 10 asmenų, iš jų vienas
atleistasis iš įmonės, patiriančios nuostolius dėl paskelbto embargo.
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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

2014 m. gruodžio 9 d. LR Seimas priėmė Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo
įstatymo Nr. I- 1336 4, 5, 9, 29 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XII-1393, kuriame numatyta,
kad nuo 2015 m. sausio 1 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai
atideda baudų (išskyrus baudas, skiriamas vadovaujantis Administracinių teisės pažeidimų kodeksu),
neviršijančių 30 tūkst. eurų, išieškojimą iki 1 metų, socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo,
neviršijančio 30 tūkst. eurų, mokėjimą iki 1 metų ir priskaičiuotų nuo pavėluotai pervestų socialinio
draudimo įmokų delspinigių, neviršijančių 30 tūkst. eurų, išieškojimo laiką iki 1 metų, taip pat gali
atleisti nuo delspinigių ir baudų, neviršijančių 30 tūkst. eurų, mokėjimo.
33. Išanalizuoti
tikslingumą
ir
galimybes Priemonė įgyvendinta 2014 m. lapkričio mėn.
supaprastinta tvarka atleisti nukentėjusias nuo Atsižvelgiant į tai, kad galiojanti atleidimo nuo apskaičiuotų delspinigių mokėjimo į Valstybinio
sankcijų įmones nuo apskaičiuotų delspinigių socialinio draudimo fondo biudžetą tvarka palanki tiek nuo sankcijų nuketėjusioms įmonėms, tiek kitų
mokėjimo į Valstybinio socialinio draudimo sunkumų turinčioms įmonėms, nustatyti naują supaprastintą atleidimo nuo delspinigių tvarką
fondo biudžetą
netikslinga.
34. Išanalizuoti
tikslingumą
ir
galimybes
sumažinti
įmonėms, nukentėjusioms nuo
sankcijų, palūkanas už laiku nesumokėtų
įmokų,
delspinigių
ir
baudų
skolos
sumokėjimo atidėjimo laikotarpį

Priemonė įgyvendinta 2014 m. lapkričio mėn.
Atsižvelgiant į tai, kad galiojančios palūkanos už laiku nesumokėtų įmokų, delspinigių ir baudų
skolos sumokėjimo atidėjimo laikotarpį atitinka nūdienos situaciją tiek nuo sankcijų nuketėjusioms
įmonėms, tiek kitų sunkumų turinčioms įmonėms, dar labiau sumažinti palūkanas nuo sankcijų
nuketėjusioms įmonėms netikslinga.

* Lietuvos Respublikos Vyriausybei teiktoje ataskaitoje nurodyti ir įmonių pavadinimai

