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. rugpjūčio mėn. ATASKAITA
Priemonės pavadinimas

Priemonės įgyvendinimas

Naujų verslo rinkų ir verslo partnerių paieška
1. Nustatyti prioritetines rinkas
siekiant įvairinti žemės ūkio
produkcijos, maisto prekių ir
logistikos sektoriaus eksportą

Š.m. rugsėjo 2 d. įvyko ekonominės diplomatijos tarybos darbo grupės (toliau – EDT DG) posėdis, siekiant
identifikuoti 5 alternatyvias prioritetines eksporto rinkas žemės ūkio produkcijos, maisto prekių ir
logistikos sektoriaus įmonėmis, o rugsėjo 15 d. užsienio reikalų ministras L. Linkevičius su ūkio ministru E. Gustu,
Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentu (toliau – LPK) R. Dargiu ir VšĮ „Versli Lietuva“ vadovu
M. Nociumi aptarė alternatyvių eksporto rinkų paiešką. Sutarta, kad LPK suformuos tarpinstitucinę analitikų darbo
grupę, kuri atliks alternatyvių rinkų analizę ir pateiks EDT DG pasiūlymus.

2. Organizuoti įmonių dalyvavimą
parodose, verslo misijose ir
kituose
eksporto
plėtros
renginiuose (Lietuvos dienos,
Lietuvos gaminių salelės ar
panašiai)

Ekonomikos srityje dirbančių LR diplomatų, komercijos atašė ir VšĮ „Versli Lietuva“ atstovų užsienyje metinio
suvažiavimo š.m. spalio 18-22 metu vyks 23-ojji tarptautinė tekstilės, aprangos ir ekologiškų inovacijų paroda
„Baltic Fashion & Textile Vilnius”, organizuojamas forumas „Verslas ir diplomatija“ Marijampolėje, kartu vyks
kontaktų mugė, „Gazelės“ konferencija Šiauliuose, kartu vyks kontaktų mugė su Šiaulių regiono verslo atstovais.
Užsienio reikalų ministerijoje (toliau – URM) su Lietuvos maisto eksportuotojų asociacijos vadovu buvo aptartos
planuojamos verslo misijos į Armėniją (š.m. lapkričio 10-14 d.) ir Azerbaidžaną (2015 m. gegužė).

Žemės ūkio ministerija (toliau ŽŪM) skyrė finansavimą Lietuvos žemės ūkio ir maisto pramonės subjektų
dalyvavimui tarptautinėse parodose: maisto produktų, gėrimų, aptarnavimo ir įrangos parodoje „Sial Middle East
2014“ (Abu Dabis, JAE); ir maisto produktų, gėrimų parodoje „Foodex Japan 2015“ (Tokijas, Japonija).
3. Teikti žemės ūkio produkcijos, Paruoštos naujos sutarčių ir anketų-paraiškų su galimybe pasirinkti iš 25 eksporto rinkų, formos ir pagal įmonių
maisto prekių ir logistikos kreipimusis išsiųstos 14-ai žemės ūkio produkcijos, maisto prekių ir logistikos sektoriaus įmonių su prašymu
sektoriaus įmonėms nemokamą užpildyti jas iki š.m. spalio 10 d.
verslo
partnerių
paieškos Gautos užpildytos anketos-paraiškos bus vertinamos ir po to su įmonėmis bus pasirašomos nemokamo paslaugų
paslaugą
teikimo sutartys.
4. Teikti specialias konsultacijų ir Pradėtos teikti konsultacijos trims įmonėms*. Su minėtomis įmonės aptartas ir suderintas specialus rinkų parinkimo
rinkos tyrimų paslaugas žemės planas ir individualūs rinkų diversifikavimo kriterijai. Šiuo metu atliekama analizė ir kiekvienai įmonei apibrėžiamas
ūkio produkcijos, maisto prekių ir potencialių rinkų sąrašas, pagal kurį bus teikiami detalūs rinkų aprašymai.
logistikos įmonėms, norinčioms
persiorientuoti į kitas eksporto
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rinkas
5. Rengiant
tarpvyriausybinių
bendradarbiavimo
komisijų
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
9. Spartinti mažų ir vidutinių
įmonių tarptautiškumą didinančių
projektų („Expo sertifikatas LT“,
„Expo
konsultantas
LT“)
įgyvendinimą
10. Inicijuoti
informavimo
ir
pardavimų skatinimo programų
tikslinių
rinkų
keitimą,
kreipiantis į Europos Komisiją
(trečiųjų šalių rinkų paieška)
Finansinės priemonės

Vyksta pasirengimas Kazachstano TVK ir Azerbaidžano TVK posėdžiams, kurie vyks atitinkamai š.m. spalio 16 ir
22 d.

Pakviesti 2 užsienio prekybos agentai iš Kinijos ir Honkongo, kuriems buvo suorganizuoti vizitai į 6 Lietuvos
įmones*.

Šiuo metu yra ruošiama techninė specifikacija viešųjų pirkimų procedūrai komerciniais pagrindais samdomų
konsultantų paslaugoms pirkti.

Š.m. spalio 9 d. apibendrintas vizitų planas bus svarstomas EDT DG.

Priemonė bus įgyvendinama 2014 m. IV ketv.

Neeilinio Europos Sąjungos (toliau – ES) žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdžio metu ir Europos Komisijos
(toliau – EK) organizuoto ekspertų grupės susitikimo metu kreiptasi į EK dėl vykdomų su Rusija programų laikino
sustabdymo ir tikslinių rinkų keitimo, orientuojantis į kitas trečiąsias šalis. Tolimesni veiksmai bus derinami su EK.
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11. Padidinti įmonių tarptautiškumą
didinančios priemonės „Naujos
galimybės“ finansavimą ir pagal
šią
priemonę
finansuojamų
projektų skaičių

Finansavimas priemonei „Naujos galimybės“ buvo padidintas 12,27 mln. Lt ir buvo finansuotos visos teigiamai
įvertintos šios priemonės 5-ojo kvietimo, kuris buvo paskelbtas, reaguojant į Rusijos veiksmus, paraiškos. 256
paraiškoms buvo paskirstyta 26,77 mln. Lt (buvo planuota skirti 14,5 mln. 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

Š.m. rugsėjo 19 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 4-683 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. gegužės
7 d. įsakymo Nr. 4-209 „Dėl VP2-2.3-ŪM-02-V priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinta lengvatinė paskolų, paskolų garantijų ir palūkanų kompensavimo verslui,
nukentėjusiam nuo Rusijos sankcijų, tvarka.

14. Pasinaudoti uždarosios akcinės
bendrovės Žemės ūkio paskolų
garantijų fondo teikiamomis
garantijomis ir atkurti palūkanų
subsidijavimo
žemės
ūkio
produkcijos
gamintojams
priemonę

Žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 3D-594 patikslinti UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų
fondas“ veiklos nuostatai, nustatantys, garantinio užmokesčio mažinimą 0,2 proc. visiems ūkio subjektams,
užsiimantiems žemės ūkio veikla, imantiems kreditus trumpalaikiam turtui įsigyti ar sumokėti už paslaugas žemės
ūkiui.

Iš viso pagal priemonę „Naujos galimybės“ finansavimas jau skirtas 1069 projektams, skirta 137,3 mln. Lt.
569 projektai jau yra baigti įgyvendinti.

Valstybinė maisto ir veterinarijos (toliau – VMVT) tarnyba Honkongo kompetentingai tarnybai paprašius pateikė
neatidėliotinų priemonių planus dėl snukio ir nagų ligos, klasikinio kiaulių maro ir afrikinio kiaulių maro, minėti
planai išversti į anglų kalbą (vertimas kainavo 17766,74 Lt). Taip pat pakvietė Maroko kompetentingą tarnybą
lapkričio mėn. atvykti į Lietuvą atlikti maisto ir veterinarinės kontrolės bei mėsos įmonių auditą. Lietuvos pusė
turės padengti visas išlaidas.
Ūkio ministerija 2014 - 2020 m. planuoja vykdyti priemonę EXPO SERTIFIKATAS, kuri finansuojama ES
struktūrinių fondų lėšomis. Parama teikiama labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms planuojamiems
eksportuoti gaminiams ir paslaugoms sertifikuoti (iki 50 proc. projekto tinkamų išlaidų). Kvietimą numatoma
skelbti dar šiais metais.

Derinamas LRV 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ (toliau –
Bendrovė) 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.
Žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 3D-593 patikslintos dalies palūkanų už trumpalaikiam
turtui įsigyti suteiktus kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d., kompensavimo taisyklių, patvirtintos LR žemės
ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-179, nuostatos, nustatančios kaimo vietovėje veikiantiems
žemės ūkio subjektams, 80 proc. (vietoj buvusių 30 proc.) sumokėtų kredito palūkanų kompensavimą.

15. Inicijuoti derybas su Europos Išsiųstas raštas ES žemės ūkio komisarui D. Čiolosui dėl padėties pieno sektoriuje su prašymu nedelsiant pradėti
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Komisija dėl leidimo pradėti
intervencinius
žemės
ūkio
produkcijos pirkimus ir imtis kitų
rinkos reguliavimo priemonių

taikyti visas galimas rinkos reguliavimo priemones pieno ir mėsos sektoriams paremti. Gautas atsakymas, kad EK
atidžiai stebi ir vertina situaciją rinkoje ir prireikus imsis veiksmų situacijai stabilizuoti.
ŽŪM atstovai ES institucijose vykusiuose posėdžiuose išsakė tvirtą pageidavimą, kad EK kuo greičiau aktyvuotų
pieno rinkos reguliavimo priemones, o ypač tiesioginių kompensacijų skyrimą nukentėjusių šalių ūkininkams.
EK pateikė naują pasiūlymą dėl paramos vaisių ir daržovių augintojams, kuris nagrinėjamas kartu su valstybių
narių ekspertais.
Nuo š.m. rugsėjo 8 d. pradėtas taikyti sviesto, lieso pieno miltelių ir sūrių privatus saugojimas bei pratęsti sviesto ir
lieso pieno miltelių intervencijos laikotarpiai iki š. m. gruodžio 31 d. EK nuo š. m. rugsėjo 23 d. sustabdė privataus
sūrių sandėliavimo pagalbos priemonę. To priežastis – neproporcingas Italijos sūrių gamintojų naudojimasis šia
pagalba.
Šiuo metu EK analizuoja kitas galimas paramos priemones pieno ir mėsos sektoriams.

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 programų lėšas

Finansų ministerija (toliau – FM), Susisiekimo ministerija (toliau – SM) ir Ūkio ministerija (toliau – ŪM) š.m.
rugsėjo 24 d. surengė konsultacijas su bankais, lizingo bendrovėmis, Lietuvos nacionaline vežėjų automobiliais
asociacija LINAVA, Lietuvos nacionalinė ekspeditorių ir logistų asociacija LINEKA, UAB „Investicijų ir verslo
garantijos“ (toliau – INVEGA). Konsultacijų metu paaiškėjo, kad pagal dabartines ES reglamentų nuostatas dėl
valstybės pagalbos verslo skatinimo programų lėšos negali būti naudojamos lizingo įmokų ir palūkanų už įsigytas
transporto priemones kompensavimui. Tačiau atkreiptas dėmesys, kad transporto įmonės gali pasinaudoti verslo
skatinimo programų lėšomis apyvartinėms lėšoms finansuoti, kai plečiamas ar stiprinamas verslas.
Konsultacijų metu bankų asociacijos atstovai pasiūlė Vyriausybei išnagrinėti galimybę derėtis su EK dėl nuostolių
kompensavimo transporto įmonėms, nukentėjusioms nuo sankcijų, taip pat pažymėjo, jog atsižvelgiant į
susidariusią situaciją, jos yra pasirengusios bendradarbiauti su transporto įmonėmis dėl lizingo įmokų ir palūkanų
už įsigytas transporto priemones.
Šiuo metu INVEGA administruoja visuotinės dotacijos priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas“, pagal kurią
gali būti kompensuojama iki 95 proc. sumokėtų palūkanų. Jei įmonė yra gavusi ilgalaikį kreditą, su INVEGOS
garantija, gali kreiptis į INVEGĄ dėl palūkanų kompensavimo.
Siekiant gauti informaciją apie poreikį taikyti lizingo lengvatas ar atidėjimus įmonėms, nukentėjusioms nuo
Rusijos Federacijos taikomų sankcijų, š.m. rugpjūčio 20 d. SM apklausė pavaldžias įmones ir asocijuotas verslo
struktūras.

17. Atnaujinti valstybės atsargų Š.m. rugsėjo 26 d ŽŪM raštu kreipėsi į ŪM dėl valstybės rezervo pieno ir mėsos produktams atnaujinimo. ŪM
fondus (inicijuoti teisės aktų parengė medžiagą ir artimiausiu metu teiks šį klausimą svarstyti LRV posėdyje.
pakeitimus,
nustatančius
galimybę supirkti į rezervą greitai

5

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

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.
Š.m. rugsėjo 17 d. patvirtintas LRV nutarimas Nr. 962 „Dėl 2014 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės
paramos“ (parengė ŽŪM), kuriuo nustatoma bendra mokėtina 2014 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės
paramos už pieną, gyvulius ir pasėlius suma žemės ūkio veiklos subjektams – 117 mln. litų. Šiais metais
papildomai bus išmokėta 62 mln. litų.

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 (o ypač su JAV, Kanados,
Jungtinių Arabų Emyratų, Saudo Arabijos, Brazilijos, Japonijos, Prancūzijos, Maroko, Alžyro, Moldovos, Pietų
Korėjos, Uzbekistano) atitinkamomis institucijomis žemės ūkio ir maisto produktų eksporto klausimais, dėl
atitinkamų sertifikatų ir importo leidimų išdavimo:


URM palaiko ryšius su JAV Žemės ūkio departamentu (DoA), Maisto saugos ir kontrolės tarnyba (FSIS).



Š.m. spalio mėnesį planuojami Lietuvos Premjero susitikimai su JAV DoA sekretoriumi, JAV Prekybos
atstovybe, Komercijos sekretore.



Š.m. spalio mėnesį JAV lankysis EK TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) derybininkai, su
kuriais LR ambasada planuoja susitikti ir aptarti žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo klausimus.



Š.m. rugsėjo mėn. LR ambasada JAV parengė ir atskiriems JAV kongreso nariams išplatino informaciją dėl
mėsos importo leidimų išdavimo status-quo su prašymu savo įtaka prisidėti prie leidimų išdavimo spartinimo.
LR ambasada JAV informaciją šiuo klausimu nuolat teikia Kongresui, Baltiesiems rūmams, Valstybės
departamentui, kurie gali padėti Lietuvai dialoge su DoA. Taip pat LR ambasada aktyviai veikia per
žiniasklaidą, Verslo tarybą ir atskiras įmones.



LR ambasada Kanadoje šiuo metu rengia medžiagą dėl kiaušinių eksporto iš Lietuvos į Kanadą detalių
(sertifikatai, importo schema, tarifai), kuri bus pateikta Lietuvos kiaušinių eksportuotojams.



Š.m. rugpjūčio mėnesį gauta informacija apie žuvininkystės produktų eksporto į Saudo Arabiją procedūrinius
reikalavimus.
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Š.m. rugsėjo mėnesį pakartotinai perduotas raštas dėl mėsos produktų eksporto į Jungtinius Arabų Emyratus
leidimų Lietuvos mėsos gamintojams suteikimo. Taip pat išsiaiškintos maisto produktų registravimo Dubajaus
Emyrate procedūros.



Beveik baigta garbės konsulo Saudo Arabijoje skyrimo procedūra. Viena iš būsimo garbės konsulo verslo šakų
– didmeninė prekyba maisto produktais.



Š.m. lapkričio 6-7 d. planuojamas Brazilijos institucijų „Study visit“ į Lietuvą parodyti kaip ES (tuo pačiu ir
Lietuvoje) organizuojama oficiali maisto kontrolė.



EK organizuos dvišalį susitikimą su Brazilijos delegacija spalio mėn. vyksiančiame PPO SPS komiteto
posėdyje Ženevoje. Lietuvai pasiūlyta suorganizuoti ir Lietuvos-Brazilijos dvišalį susitikimą.



LR ambasada Japonijoje kartu su partneriais rengia įvairios lietuviškos produkcijos pristatymus, aktyviai
prisideda prie verslo misijų organizavimo (rugsėjo pabaigoje vyko ūkio ministro E. Gusto vizitas su verslo
delegacija).



Š.m. rugsėjo paskutinę savaitę Japonijos ambasadorė Lietuvoje lankėsi URM. Viena iš pagrindinių susitikimo
temų – eksporto leidimų procedūrų paspartinimas.



Š.m. spalio 19-23 d. Paryžiuje vyks tarptautinė perdirbtų žemės ūkio produktų paroda SIAL 2014, kurioje
planuoja dalyvauti 42 Lietuvos įmonės. Parodos metu LR ambasada Prancūzijoje kartu LR garbės konsulu
Maroke kviečia Afrikos ir kitų šalių distributorius/ambasadų atstovus į B2B renginį su LT įmonėmis.



Ministro L.Linkevičiaus vizito į Moldovą metu aptartas lietuviškų pieno produktų eksporto į Moldovą
klausimas. Po vizito gautas Moldovos pienininkų asociacijos raštas dėl kai kurių rūšių sūrio ir sviesto importo
persiųstas Lietuvos pieno sektoriaus atstovams.



Politinių konsultacijų su Pietų Korėja metu gautas Pietų Korėjos pusės pažadas kontaktuoti su Pietų Korėjos
Žemės ūkio ministerija dėl veterinarinių leidimų mėsos ir jos produktų eksporto patvirtinimo procedūrų
paspartinimo. Taip pat Pietų Korėjos pusė buvo informuota apie planuojamą verslo misiją kartu su Seimo
pirmininkės vizitu bei paprašyta padėti pritraukti Pietų Korėjos investicijas į Lietuvą.



Politinių ir ekonominių konsultacijų su Uzbekistano Žemės ir vandenų ūkio ministerija, o vėliau ir Uzbekistano
pramonės ir prekybos rūmų atstovams buvo pristatytos Lietuvos gyvulininkystės ir augalininkystės sektorių
eksporto ir bendradarbiavimo veterinarijos ir žemės ūkio produktų sertifikavimo srityse galimybės.

URM vadovybė eksporto sertifikavimo klausimus nuolat kelia dvišaliuose susitikimuose: JT Generalinės
Asamblėjos metu išimtinai dėl šių klausimų kreiptasi dėl Užsienio reikalų ministro susitikimų su Indonezija,
Malaizija, Saudo Arabija, PAR.

7

Siekiant aktyvinti veiksmus atveriant Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktams alternatyvias rinkas, Indijoje
organizuojamas regioninis Garbės konsulų suvažiavimas, kuriame dalyvaus Lietuvos garbės konsulai iš Pietų ir
Pietryčių Azijos šalių.
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

Š.m. rugsėjo mėnesį buvo priimti du LRV nutarimai: dėl LR komercijos atašė Kinijos Liaudies Respublikoje veiklos
teritorijos praplėtimo į Korėją, Mongoliją ir Vietnamą ir dėl LR komercijos atašė Jungtinėje Karalystėje veiklos
teritorijos praplėtimo į Omano Sultonatą.

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
24. Teikti Lietuvos Respublikos
Vyriausybei ir Užsienio reikalų

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informuoja, kad apklausus įmones, turinčias
riziką patirti Rusijos taikomų sankcijų poveikį, didesnių darbo rinkos pokyčių nenustatyta (gauta informacija, kad
yra 29 įmonės, kurios numato 135 žmonių atleidimą).

ŽŪM, siekdama įvertinti pieno gamintojų patiriamus nuostolius, kreipėsi į visas pieno supirkimo įmones ir paprašė
jų pateikti informaciją apie pieno supirkimo kainas skirtingų kategorijų ūkiams. Gauta informacija yra sisteminama
ir artimiausiu metu bus pateikta EK, dar kartą prašant skirti tiesiogines kompensacijas ūkininkams.
ŽŪM įvairiuose ES institucijų posėdžiuose, dvišalio susitikimo Vilniuje su ES žemės ūkio komisaru metu bei bendro
Pabaltijo šalių bei Suomijos, Lenkijos žemės ūkio ministrų susitikimo su ES žemės ūkio komisaru Rygoje metu
prašė skirti kompensacijas nukentėjusiems pieno gamintojams. Komisarui įteiktas ir bendras raštiškas minėtų šalių
kreipimasis dėl kompensacijų. Komisaras, siekdamas išsamiai susipažinti su esama situacija, susitiko su Pabaltijo
šalių ūkininkais ir įmonėmis.
SM apklausė pavaldžias įmonės ir asocijuotas verslo struktūras. Gauta informacija analizuojama.
Atnaujindama makroekonomines prognozes, FM pagal kompetenciją įvertino sankcijų poveikį makroekonominiams
rodikliams.

SM reguliariai apklausia pavaldžias įmones ir asocijuotas transporto verslo struktūras apie žmogiškųjų išteklių
mažinimą. Gaunama informacija dar analizuojama.

URM nuolat dirba veterinarinių sertifikatų klausimais - išnaudojamos visos įmanomos galimybės ES lygiu (tiek
Tarybos darbo grupėse ir komitetuose, tiek neformaliuose diskusijose) spręsti eksporto leidimų klausimus, kurie
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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

aktualūs daugeliui valstybių narių.

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

URM taip pat kelia PPO bylos prieš Rusiją klausimą. Pradėti bylą kol kas nesutarta.

URM paprašė EK padėti išspręsti leidimų mėsos eksportui į JAV gavimo klausimą. EK patikino, kad kels šį
klausimą su JAV. Š.m. spalio mėnesį pradžioje. JAV lankysis EK derybininkai, su kuriais LR ambasada planuoja
susitikti ir aptarti žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo klausimus.
Lietuva yra pradėjusi paukštienos, jautienos ir kiaulienos eksporto derinimo procedūras su Japonija: 2013 m. rugpjūtį
buvo išsiųstos paraiškos, o 2013 m. lapkritį - reikalingos formos klausimynai. URM ir toliau sieks išlaikyti spaudimą
Japonijai šalinti netarifines prekybos kliūtis.
Š.m. rugpjūčio 14 d. EDT DG posėdžiui ŽŪM pateikė informaciją apie naujų eksporto rinkų poreikį, įėjimo į naujas
rinkas problematiką, taip pat siūlymus dėl svarbiausių ekonominės diplomatijos krypčių.

URM registruoja visus naujus Rusijos veiksmus dėl LR kilmės produktų eksporto/tranzito ribojimo/stabdymo ir
teikia informacijai EK.
SM š.m. rugsėjo 12 ir 25 d. EK transporto darbo grupės posėdžiuose pristatė esamą Lietuvos transporto ir logistikos
sektoriaus situaciją.

URM sieks, kad šį rudenį vyksiančiame Sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių komiteto posėdyje EK vėl iškeltų
veterinarinių leidimų į Pietų Korėją klausimą. LR Seimo pirmininkės vizito į Pietų Korėją metu URM paragins Pietų
Korėją kuo skubiau nagrinėti Lietuvos prašymą dėl veterinarinių leidimų.

27. Spręsti naujų tarpvyriausybinių Š. m. spalio 15-16 d. Vilniuje vyks Kazachstano TVK posėdis, kurio metu bus sprendžiami tarptautinių kvotų
susitarimų sudarymo procedūrų klausimai.
spartinimo
klausimus,
kol
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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

URM rekomendavo Finansų ministerijai atnaujinti derybas su Brazilija dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo
sutarties, taip pat paprašė atsižvelgti į EDT patvirtintas ekonominės diplomatijos kryptis planuojant naujas dvišales
sutartis dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo ir spartinant jau pradėtas derybas.
SM š.m. rugsėjo mėn. išsiuntė raštą Turkmėnistanui dėl apsikeitimo tarptautinių krovinių leidimais.
Derinamas sutarties dėl kelių transporto su Maroku projektas.
Ruošiamasi pradėti derinti sutarties dėl kelių transporto su Makedonija projektą.

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
30. Koordinuoti
sustiprintą
nelegalios maisto produktų
apyvartos
vidaus
rinkoje
kontrolę

Muitinės departamentas pateikė rugpjūčio mėnesio informaciją Ūkio ministerijai, Užsienio reikalų ministerijai,
Susisiekimo ministerijai ir Žemės ūkio ministerijai .
Informacija šiuo metu analizuojama.

Š. m. rugsėjo 23 d. LR Seimas pritarė gyvūnų gerovės įstatymo pakeitimui. Ritualinis skerdimas bus įteisintas nuo
2015 metų
Š.m. rugsėjo 4 d. VMI vykusio kontroliuojančių institucijų atstovų pasitarimo protokoliniu sprendimu buvo
numatyti institucijų veiksmai, stiprinant maisto produktų vidaus rinkos kontrolę. Rugsėjo mėnesį vykdoma
transporto priemonių, galimai gabenančių maisto produktus, patikra prie vidinių Lietuvos Respublikos sienų,
kontroliuojant teisės aktų reikalavimų vykdymą bei renkant informaciją apie gabenamus produktus ir jų gavėjus.
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Siekiant nustatyti tikruosius neteisėtos akcizais apmokestinamų prekių apyvartos organizatorius ir platintojus,
rugpjūčio 18-24 dienomis visoje Lietuvoje buvo organizuota tikslinė priemonė, nukreipta į neteisėtos prekių
apyvartos užkardymą. Priemonės metu buvo patikrinta 551 turgavietė (prekyvietė) ir jų prieigos, 7138 transporto
priemonės, 3304 fiziniai ir juridiniai asmenys.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT) š. m.
rugsėjo mėn. pradėjo vieną ikiteisminį tyrimą pagal LR BK 202 str. 1 d. (Neteisėtas vertimasis ūkine, komercine,
finansine ar profesine veikla) dėl neteisėto pieno produktų iš Lenkijos realizavimo turgavietėse.
Šiaulių apskrityje veikiančių kontrolės institucijų koordinacinės tarybos posėdyje buvo aptartos konkrečios
priemonės, kaip sustiprinti nelegalios maisto produktų apyvartos vidaus rinkoje kontrolę. Buvo nutarta, kad FNTT
organizuoja didmenininkų patikrinimus, bei gauna kitą informaciją iš institucijų, kurią paskui analizuoja.
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

Parengtas bei neformaliai su Vadovaujančiąja institucija ir Europos socialinio fondo agentūra suderintas Projektų
finansavimo sąlygų aprašo (toliau – PFSA) projektas. 2014 m. rugsėjo 18 d. PFSA projektas pateiktas oficialiai
derinti minėtoms institucijoms. Planuojamas PFSA patvirtinimas – 2014 m. rugsėjo 26-30 d.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SADM) pavedimu Lietuvos darbo birža parengė ir pateikė SADM
projektinį pasiūlymą 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) įgyvendinimo;
Atsižvelgiant į Valstybinės darbo inspekcijos pateiktą informaciją apie ekonominės veiklos rūšis, patiriančias
nuostolius dėl paskelbto embargo, parengtas SADM ministro įsakymo projektas, kuriuo yra nustatomos ekonominės
veiklos rūšys, kurios patiria nuostolius dėl paskelbto kai kurių prekių importo iš ES ir kitų užsienio valstybių
draudimo. Bedarbiams dirbantiems šiuose sektoriuose, bus organizuojamas profesinis mokymas vykdant minėta ES
lėšomis finansuojamą projektą.
Profesinis mokymas asmenims, įspėtiems apie atleidimą, organizuojamas Užimtumo fondo lėšomis.

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

Šiuo metu rengiamos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisos, kuriomis bus siūloma nustatyti, kad
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau - SoDra) teritoriniai skyriai turės teisę atidėti draudėjo
valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo, ne didesnio kaip 100 000 litų, mokėjimą.

SoDra pateikė pasiūlymą LRV nutarimu nustatyti supaprastintą atleidimo nuo apskaičiuotų delspinigių mokėjimo
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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
laikotarpį

tvarką įmonėms, nukentėjusioms nuo sankcijų. ŽŪM identifikavo 20 tokių įmonių.

Šiuo metu mokesčių administravimą reglamentuojantys teisės aktai nenumato galimybės sumažinti palūkanas, tačiau
numato galimybę atleisti nuo jų mokėjimo, esant Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 100
straipsnio 1 dalyje numatytiems pagrindams. Todėl mokesčių mokėtojo atleidimo nuo palūkanų klausimas kiekvieno
besikreipusiojo mokesčių mokėtojo atveju sprendžiamas individualiai.
Vykdančios institucijos tariasi ir ieško galimybių sumažinti nuo sankcijų nukentėjusioms įmonėms palūkanas už
laiku nesumokėtų įmokų, baudų ir delspinigių skolos atidėjimą bei galimo nukentėjusių įmonių sąrašo sudarymo.
SoDra pateikė pasiūlymą LRV nutarimu nustatyti specialią atleidimo nuo apskaičiuotų delspinigių mokėjimo ir
laikino atleidimo nuo palūkanų mokėjimo tvarką.

* Lietuvos Respublikos Vyriausybei teiktoje ataskaitoje nurodyti ir įmonių pavadinimai

