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
2015 m. sausio – vasario 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
2. Organizuoti įmonių dalyvavimą parodose, verslo misijose ir
kituose eksporto plėtros renginiuose (Lietuvos dienos,
Lietuvos gaminių salelės ar panašiai)

Priemonė įgyvendinta 2014 m.
Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Ministro pirmininko vizito Gruzijoje metu vyko verslo
misija, kurioje dalyvavo 18 Lietuvos maisto pramonės įmonių, organizuotas verslo
forumas ir dvišaliai susitikimai su Gruzijos mažmeninės prekybos tinklais bei distribucijos
kompanijomis.
Š. m. sausio mėn. VšĮ „Versli Lietuva“ organizavo eksporto klubus apie Braziliją,
Jungtinius Arabų Emyratus (toliau – JAE) ir Saudo Arabiją, kurių metu buvo pristatytos
eksporto plėtros galimybės šiose valstybėse, įsiskverbimo į jų rinkas ir maisto produktų
sertifikavimo ypatumai, pasidalinta Lietuvos įmonių skverbimosi į šias rinkas patirtimi.
Žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM) prisidėjo prie ūkio subjektų dalyvavimo
tarptautinėse parodose: maisto produktų, gėrimų, įrangos ir technologijų parodoje
„Gulfood 2015“, JAE (Dubajus) ir ekologiškų produktų parodoje „Biofach2015“
Niurnbergas (Vokietija).
VšĮ „Versli Lietuva“ parodos Gulfood Dubajuje metu Dubajaus pramonės ir prekybos
rūmuose organizavo partnerystės renginį, kuriame dalyvavo 14 JAE verslo atstovų bei 22
Lietuvos įmonės, buvo pristatytas Lietuvos pramonės potencialas bei maisto sektoriaus
eksporto galimybės.
VšĮ „Versli Lietuva“ kartu su LR ambasada Japonijoje organizuoja partnerystės renginį,
kuris vyks parodos „FOODEX 2015“ metu. Šiuo renginiu potencialiems Japonijos
importuotojams bei mažmeninės prekybos atstovams bus pristatytas Lietuvos maisto
sektorius bei parodoje dalyvaujančios Lietuvos maisto sektoriaus įmonės.
LR ambasados Airijoje pastangų dėka š. m. vasario 25-26 d. Dubline vyko verslo
renginys, kuriame dalyvavo VšĮ „Lietuvos eksporto centras“ delegacija ir Lietuvos įmonės
(daugiausiai maisto produktų gamintojai). Lietuvos atstovai renginyje susitiko su
didžiausių Airijos prekybos centrų (Tesco, Lidl, Aldi, Super Valu, DunneStores) ir kitų
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Airijos importo įmonių komercijos
bendradarbiavimo galimybes.

direktoriais

ir

vadybininkais

ir

aptarė

LR ambasados Prancūzijoje iniciatyva organizuotas susitikimas su Maroko ambasados
Prancūzijoje patarėju ekonomikos klausimais ir aptartos Lietuvos maisto pramonės įmonių
verslo misijos į Maroką organizavimo detalės (verslo misija numatyta š. m. birželį).
Vyksta derybos ir parengiamieji darbai dėl Lietuvos įmonių dalyvavimo parodose
„Summer Fancy Food Show 2015“ (Niujorke), „FOODEX 2015“ (Japonijoje),“Expo
Milano 2015” (Italijoje), „Víno a delikatesy / Wine & Delicacies Fair“ (Čekijoje).
3. Teikti žemės ūkio produkcijos, maisto prekių ir logistikos
sektoriaus įmonėms nemokamą verslo 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
5. Rengiant tarpvyriausybinių bendradarbiavimo komisijų
posėdžius, drauge suorganizuoti verslo forumus (misijas),
užtikrinti aktyvų Lietuvos verslo atstovų dalyvavimą juose

Priemonė įgyvendinta 2014 m.
Priemonė įgyvendinta 2014 m.

Š. m. sausio 28-30 d. vykusio Tarpvyriausybinio Lietuvos ir Turkmėnistano ekonominio
bendradarbiavimo komisijos posėdžio metu Turkmėnistano vyriausybės delegacija
susitiko su Lietuvos verslo konfederacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, įmonių
grupės „Bod Group“ (didžiausios Baltijos šalyse ir vienos moderniausių Rytų ir Centrinėje
Europoje, gaminančios DVD, CD, optinius diskus Blue-ray ir saulės elementus) atstovais.
6. Pakviesti į Lietuvą užsienio prekybos agentus, dirbančius VšĮ „Versli Lietuva“ š. m. sausio 28 – vasario 4 d. kartu su asociacija LITMEA bei VšĮ
individualiai su įmonėmis ir siekiančius padėti jų „Lietuvos eksporto centras“ organizavo Armėnijos kompanijos OOO “ALCTES”
gaminiams patekti į užsienio prekybos tinklus
susitikimus bei vizitus į 15 Lietuvos įmonių, iš kurių 13- maisto sektoriaus įmonės.
Š. m. vasario 18 d. VšĮ „Versli Lietuva“ kvietimu Lietuvoje lankėsi Lithuanian-Japan
Exchange center atstovas, kuris susitiko su 7 Lietuvos maisto sektoriaus įmonėmis ir
aptarė Japonijos mažmeninės prekybos rinką ir tikslinių verslo kontaktų poreikį
Japonijoje. Parodos „Foodex“ metu dalyvaujančioms maisto sektoriaus įmonėms bus
organizuoti papildomi susitikimai su Japonijos importuotojais ir mažmeninių tinklų
atstovais.
Po 2014 m. vykusio Lietuvos parlamentarų bei VšĮ „Versli Lietuva“ atstovės Vokietijoje
susitikimo su mažmeninių tinklų korporacija EDEKA, š. m. vasario mėn. Vilniuje lankosi
EDEKA atstovai ir susitiko su įmone* aptarti tiesioginį produkcijos tiekimą į Vokietiją.
Po 2014 m. VšĮ „Versli Lietuva“ ir Litmea organizuoto Moldovos mažmeninio tinklo
Green Hills Market atstovų susitikimo su Lietuvos įmonėmis į Moldovą jau tiekiamos
įmonių UAB „Cerera foods“, UAB „Lukšių pieninė“, UAB „Švenčionių vaistažolės“, AB
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„Naujoji Ringuva“, UAB „Plastma“ pirmosios prekių partijos.
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“, sausio 14 d. Vilniuje organizuotas seminaras, skirtas Lietuvos maisto
pramonės įmonėms pristatyti WABEL 2015 metų renginius bei supažindinti Lietuvos
įmones su produkcijos tiekimo į tarptautinius tinklus reikalavimais (dalyvavo 44 Lietuvos
maisto pramonės įmonės).
Š. m. vasario 11-12 d. Paryžiuje įvyko WABEL Chilled & Diary Summit - renginys
skirtas pristatyti Lietuvos gamintojus (atšaldytų ir pieno produktų) potencialiems
klientams - tarptautinių mažmeninių tinklų atstovams. Renginyje dalyvavo 2 Lietuvos
įmones (UAB „Marijampolės pieno konservai“ ir UAB „Klaipėdos mėsinė“). Kiekvienai
jų buvo suorganizuota po 6 individualius susitikimus.

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

Aukštų Lietuvos pareigūnų vizitų ir verslo misijų 2015 m. planas yra patvirtintas.
Prireikus jis gali būti peržiūrėtas ir patikslintas.

Š. m. sausio 19 d. paskelbtas pirmasis kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Naujos
galimybės LT“ (kvietimo suma – 4,6 mln. Eurų).
Š. m. sausio 21 d. paskelbtas pirmasis kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Expo
sertifikatas LT“ (kvietimo suma – 0,6 mln. Eurų).
10. Inicijuoti informavimo ir pardavimų skatinimo programų Priemonė įgyvendinta 2014 m.
tikslinių rinkų keitimą, kreipiantis į Europos Komisiją
(trečiųjų šalių rinkų paieška)
Finansinės priemonės
11. Padidinti įmonių tarptautiškumą didinančios priemonės
„Naujos galimybės“ finansavimą ir pagal šią priemonę
finansuojamų projektų skaičių
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

Priemonė įgyvendinta 2014 m.
Priemonė įgyvendinta 2014 m.
Dėl šios priemonės įgyvendinimo sunkumų buvo surengti suinteresuotų institucijų
pasitarimai ŪM ir pas LRV kanclerį, kuriuose buvo sutarta ieškoti bendrų ŪM, ŽŪM,
VMVT sprendimų įgyvendinant šią priemonę. Pasitarime Ūkio ministerijoje š.m. vasario
25 d. buvo nutarta, kad ŽŪM ir VMVT pateiks pasiūlymus dėl savo indėlio įgyvendinant
šią priemonę, kurie bus įtraukti į atnaujintas Rekomendacijas.
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14. Pasinaudoti uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio
paskolų garantijų fondo teikiamomis garantijomis ir
atkurti palūkanų subsidijavimo žemės ūkio produkcijos
gamintojams priemonę

Priemonė įgyvendinta. 2015 m. vasario 4 d. Nr. 109 priimtas nutarimas ,,Dėl LRV 1997
m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 912 ,,Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“
pakeitimo“, kuriuo numatyta galimybę Žemės ūkio paskolų garantijų fondui 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 leidimo pradėti Priemonė įgyvendinta 2014 m.
intervencinius žemės ūkio produkcijos pirkimus ir imtis
kitų rinkos reguliavimo priemonių
16. Surengti konsultacijas su bankais ir kitomis kredito Priemonė įgyvendinta 2014 m.
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
17. Atnaujinti valstybės atsargų fondus (inicijuoti teisės aktų Priemonė įgyvendinta 2014 m.
pakeitimus, nustatančius galimybę supirkti į rezervą
greitai negendančius mėsos ir pieno produktus, numatant
jų realizavimo galimybes)
18. Plačiau informuoti mokesčių mokėtojus apie mokesčių Priemonė įgyvendinta 2014 m.
mokėjimo terminų atidėjimo (išdėstymo tam tikrais laiko
tarpais) galimybes
19. Paankstinti 2014 metų nacionalinės paramos mokėjimą Priemonė įgyvendinta 2014 m.
pieno ir mėsos žaliavos gamintojams, ieškant galimybių tai
atlikti dar 2014 metais
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

Užsienio reikalų ministerija (toliau – URM) per LR ambasadas, taip pat ir LR komercijos
atašė aktyviai dirba su valstybių – potencialių eksporto partnerių atitinkamomis
institucijomis žemės ūkio ir maisto produktų eksporto klausimais:


LR ambasados Danijoje iniciatyva organizuotas susitikimas su „Super Best“ prekybos
tinklo importuotojais (beveik sutarta dėl lietuviškos rūkytos žuvies eksporto);
potencialiam importuotojui „Dagfora“, aptarnaujančiam beveik visus prekybos tinklus
Danijoje, perduotas informacijos apie lietuviškus maisto produktus paketas. Vasario
mėn. LR ambasada Danijoje kontaktavo su INCO prekybos tinklu dėl galimybių
prekiauti lietuvišku alumi ir sidru, importuotojo kontaktai perduoti Lietuvos įmonėms.
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LR ambasados Vokietijoje iniciatyva „Žaliosios savaitės“ metu buvo suorganizuotas
LR žemės ūkio ministrės vadovaujamos delegacijos bei Lietuvos verslo atstovų (AB
„Žemaitijos pienas“, AB „Pieno žvaigždės“) susitikimas su OMV (Ost und
Mitteldeutsche Vereinigung – Rytų ir Vidurio Vokietijos susivienijimas) organizacija
bei potencialiu prekybos partneriu – kompanija “TSI GmbH & Co. KG”, kuri užsiima
maisto produktų tiekimu į pagrindinius Vokietijos prekybos tinklus. Susitikimo metu
buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės, užmegzti kontaktai.



LR ambasados Jungtinėje Karalystėje ir LR komercijos atašė Jungtinėje Karalystėje
iniciatyva „Scotland’s Trade Fair“ renginyje Glazge Lietuva pristatyta kaip potenciali
tekstilės, maisto ir kitų produktų gamybos partnerė; renginio metu taip pat vyko
susitikimai su Škotijos kompanijomis. „The Hospitality Show“ parodoje Birmingame
pristatytas Lietuvos maisto sektoriaus gamybos ir prekybos potencialas (dalyvavo AB
„Žemaitijos Pienas“, UAB „Birštono mineraliniai vandenys“, UAB „Rūta“ ir UAB
„Rovera“).



LR komercijos atašė Jungtinėje Karalystėje dalyvavo „The Hospitality Show“
parodoje Birmingeme, kur buvo pristatytos naujausios maisto pramonės ir paslaugų
inovacijos, užmezgė naudingus Lietuvos eksporto įvairinimui ir plėtrai kontaktai bei
platino informaciją apie Lietuvos maisto pramonę. Taip pat dalyvavo Dubline (Airijos
respublika) LR ambasados organizuotame verslo renginyje, kur skaitė pranešimą apie
Lietuvos maisto sektorių ir jo eksporto galimybes.



LR komercijos atašė Kinijoje iniciatyva organizuotas Lietuvos- Kinijos verslo tarybos
ir Tendzino miesto bendradarbiavimo sutarties pasirašymas, taip pat Lietuvą
pristatantis seminaras, kuriame dalyvavo 30 Kinijos įmonių, Lietuvos banko, advokatų
kontoros „Sorainen“, Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ ir VšĮ
„Makroconcert“ atstovai.



LR ambasados Japonijoje iniciatyva susitikta su Tokijo miesto meru ir su Pramonės ir
prekybos rūmų vadovais bei sutarta, kad 2015 m. mieste bus atidaryta lietuviškų
produktų parduotuvė, kuri bus jau penktoji parduotuvė Japonijoje, parduodanti tik
Lietuvoje pagamintas prekes. Taip pat susitikta su:
- Japonijos įmonės „Coltibuono Trading, Inc.“ atstovais dėl lietuviškų pieno, mėsos ir
kitų maisto produktų eksporto; su „Japan Confectionary Association“ dėl lietuviško
sviesto ir šokolado gaminių eksporto;
- Japonijos Žemės ūkio ministerijos atstovais dėl lietuviškos jautienos eksporto;
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- „Japan Lithuania Exchange Center“ atstovais dėl verslo kontaktų paieškos Lietuvos
žemės ūkio ir maisto pramonės įmonėms;
-

didžiausios Japonijos gaiviųjų gėrimų gamintojos „Kirin“ atstovais dėl
bendradarbiavimo gaiviųjų gėrimų sektoriuje (pristatytas lietuviškų gaiviųjų gėrimų
sektorius).
Japonijos mėnesinis leidinys anglų kalba „Azabu“ publikavo LR ambasados
Japonijoje parengtą straipsnį apie lietuviškus maisto produktus.



LR ambasados Azerbaidžane iniciatyva įvyko susitikimai su didžiausių Azerbaidžano
prekybos tinklų „Sebet“, „Bazarstore“ – pagrindinių lietuviškų prekių importuotojų,
vadovais. Vasario mėn. buvo susitikta su finansinės grupės „Holly“ vadovu dėl maisto
produktų eksporto į Azerbaidžaną.



LR ambasados Armėnijoje iniciatyva susitikta su įmonės „Soglasije-Armenia“
direktoriumi plėtrai, kuris domėjosi galimybėmis steigti bendras įmones Lietuvoje ir
Armėnijoje bei padėti Lietuvos įmonėms parduoti savo produkciją Irano ir Rusijos
rinkose. Iš ambasados pateikto Lietuvos įmonių, turinčių verslo interesų Armėnijoje,
sąrašo kaip galimas prekybos partneres jis atsirinko 21 įmonę (atrinktas įmones
ambasada informavo). „Soglasije-Armenia“ informavo LR ambasadą apie įmonės
„Armėnijos ir Lietuvos prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo centras“
įsteigimą.



LR ambasados Armėnijoje iniciatyva vasario mėn. susitikta su prekybos tinklo „SAS“
vadovu aptarti Lietuvos maisto pramonės įmonių bendradarbiavimo su Armėnijos
partneriais galimybių; su Jerevano Prekybos ir pramonės rūmų generaliniu
direktoriumi, iš kurio gautas ir Lietuvos įmonėms perduotas armėnų prašymas pateikti
komercinį pasiūlymą dėl pieno ir kiaušinių miltelių eksporto į Armėniją; su Rusijos
kompanijos „Milkow“ prekybos direktoriumi aptarti galimų dėl planų organizuoti
Rusijos rinkai skirtos lietuviškos pieno produkcijos gamybą (iš lietuviškos žaliavos ir
su lietuviška įranga); su Armėnijos įmonės OOO „ALCTES“ generaliniu direktoriumi
aptarti bendradarbiavimo, tiekiant lietuviškos kilmės maisto produkciją į Armėniją
klausimų; su kompanijos „Aleks Grig“ generaliniu direktoriumi aptartos galimybės
pasinaudoti šios kompanijos turimais ryšiais organizuojant lietuviškos kilmės maisto
prekių (pieno miltelių ir sviesto) pardavimą Armėnijoje.



LR ambasados Indijoje diplomatai lankėsi Bangladeše ir susitikimuose su Bangladešo
pareigūnais aptarė dvišalio ekonominio bendradarbiavimo galimybes, taip pat susitiko
su LR garbės konsulo Bangladeše pakviestais verslo atstovais ir aptarė verslininkų
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dvišalio bendradarbiavimo galimybes (pieno bei vištienos produktai yra vieni iš
potencialių eksporto į Bangladešą produktų).


Minske vyko Lietuvos ir Baltarusijos žemės ūkio ministerijų viceministrų
konsultacijos.



LR komercijos atašė Prancūzijoje susitiko su Prancūzijos medienos gaminių
importuotojų asociacijos „Commerce du bois“ vadovais ir supažindino juos su
Lietuvos įmonių eksportuojama produkcija, galimais eksporto kiekiais, aptarė
transportavimo kaštų, sertifikavimo ir kitus galimos medienos gaminių eksporto į
Prancūziją klausimus. Taip pat LR komercijos atašė Prancūzijoje iniciatyva
organizuotas susitikimas su „Business France“ (Prancūzijos eksporto skatinimo
agentūra) atstovais ir aptarti galimi bendri Lietuvos ir Prancūzijos maisto pramonės
eksporto skatinimo projektai trečiosiose šalyse (vyksta diskusijos dėl „Business
France“ ir VšĮ „Versli Lietuva“ bendradarbiavimo „Dvynių“ projekte Armėnijoje).



LR ambasados Kazachstane iniciatyva vasario mėn. su Kazachstano užsienio reikalų
viceministrais aptarti lietuviškų žemės ūkio ir maisto produktų eksporto į Kazachstaną
ir eksporto tranzito per Kazachstaną klausimai. Diplomatinio priėmimo, kuriame
dalyvavo Kazachstano politikai, pareigūnai ir visuomenės veikėjai, metu buvo
pristatyti lietuviški maisto produktai.



Lietuvos Ministro pirmininko vadovaujama delegacijos vizito į Muskatą (Omano
Sultonatas) metu (š.m. vasario 1-5 d) vyko susitikimai su Omano užsienio reikalų
ministerijos, Omano pramonės misterijos ir Omano komercijos rūmų pareigūnais,
vyko dvišaliai verslo susitikimai, aptartos glaudesnės šalių bendradarbiavimo
galimybės. Kartu su oficialia delegacija į Omaną išvyko Lietuvos verslo misija, kurią
organizavo Lietuvos verslo konfederacija. Misijoje dalyvavo maisto, chemijos,
farmacijos, medicinos ir informacinių technologijų įmonės. Vizito metu pasirašyti du
dokumentai – bendras komunikatas, apimantis daug bendradarbiavimo sričių ir
susitarimo memorandumas dėl bendradarbiavimo informacinių technologijų srityje.
Pokalbyje su Užsienio reikalų ministru Lietuvos Ministras Pirmininkas pasiūlė
apsvarstyti galimybę atidaryti ambasadą Vilniuje visoms Baltijos šalims.



Šių metų vasario 10–11 dienomis ūkio ministro Evaldo Gusto vadovaujama
delegacija, kurią sudarė Susisiekimo ministerijos, VšĮ „Versli Lietuva“, VĮ Lietuvos
oro uostai ir verslo atstovai JAE susitiko su JAE ekonomikos ministru, Transporto
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departamento pirmininku, „Etihad“ oro linijų vadovybe. Lietuvos ir JAE verslo
forume Dubajuje, kurį organizavo VšĮ „Versli Lietuva“ su Dubajaus pramonės ir
prekybos rūmais, dalyvavo Lietuvos maisto, tekstilės, baldų, logistikos sektoriaus
įmonės ir JAE verslo atstovai.
Vasario 9 d. vykusiame EDT DG posėdyje buvo svarstytas LRV 1997 m. gruodžio 12 d.
nutarimo Nr. 1407 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų patvirtinimo“
21. Optimizuoti ekonominio atstovavimo užsienyje išdėstymo
pakeitimo projektas, kuriam iš esmės pritarta. Projekte siūloma LR Vyriausybei spręsti
planą – skirti žmogiškuosius išteklius į alternatyvių
klausimą dėl specialiojo atašė padėjėjo pareigybės steigimo tikslingumo. Ekonominių
prioritetinių rinkų šalis
Lietuvos interesų atstovavimo užsienyje tinklo optimizavimo klausimas įtrauktas EDT DG
2015 m. darbotvarkę.
22. Pagal kompetenciją atlikti vertinimą, o nustačius labiausiai Priemonė įgyvendinta 2014 m.
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
23. Stebėti grupinių atleidimų iš įmonių mastą (taip pat ir Teritorinės darbo biržos atlieka apklausas įmonių, turinčių riziką patirti Rusijos
darbuotojų, atleistų iš jų tiekėjų ar tolesnės gamybos Federacijos taikomų sankcijų poveikį (toliau – rizikos įmonės), ir kas savaitę teikia
grandies įmonėse) ir įvertinus situacijos atitiktį informaciją Lietuvos darbo biržai. Taikomi kai kurių prekių importo draudimai kol kas
Reglamente nustatytiems kriterijams, rengti paraišką gauti reikšmingos įtakos šalies darbo rinkai neturėjo, taip pat nėra ryškaus atskirų regionų ar
finansinę paramą iš Europos prisitaikymo prie ekonominės veiklos sektorių darbo jėgos poreikio sumažėjimo. Taip pat negauta
globalizacijos (EGF) fondo nuo sankcijų nukentėjusių pranešimų apie grupės darbuotojų atleidimus dėl Rusijos Federacijos taikomų sankcijų
įmonių darbuotojams remti
poveikio: iš rizikos įmonių iki š. m. sausio 19 d. atleisti 2 darbuotojai, o per vasario 1–23
d. bedarbių skaičius sumažėjo nuo 174,9 tūkst. iki 173,9 tūkst.
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 Užsienio reikalų viceministras š. m. sausio 19 d. susitiko su Brazilijos Užsienio
reikalų viceministru ir su ES delegatūros vadovo pavaduotoju. Susitikimuose buvo keltas
žuvies produkcijos eksporto leidimo klausimas ir gautas Brazilijos UR viceministro
pažadas asmeniškai pakalbėti apie tai su Brazilijos Žemės ūkio ministerija; ES atstovybės
vadovas informavo, kad ES delegatūra kelia leidimų klausimus ir ES lygmenyje.
URM gavo iš Juodkalnijos raštą (atsakymą į ankstesnį kreipimąsi), kuriame nurodomi
mėsos produktų eksporto į šią šalį reikalavimai. Šis raštas persiųstas Valstybinei maisto ir
veterinarijos tarnybai (toliau – VMVT).
LR ambasadų atstovai bendravo su Azerbaidžano, Bosnijos ir Hercegovinos, Indonezijos,
Jemeno, Kuveito, Tuniso, Jordanijos, Irako, Ganos, Angolos, Alžyro, Irano, Turkijos
ambasadų atstovais. Jemeno, Irano, Irako, Alžyro ambasados Lenkijoje paprašė pateikti
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papildomos informacijos (šie prašymai perduoti VMVT). Kuveito ambasada informavo,
kad Kuveitas suinteresuotas jautienos (tiek Halal, tiek ne Halal) ir jos produktų importu.
Susitikimų laikas derinamas su Egipto, Tuniso, Jordanijos, Angolos, Turkijos
ambasadomis, sutarta susitikti su Ganos ambasados atstovais.
VMVT organizuoja Maroko ir Irano kompetentingų institucijų vizitus į Lietuvą įvertinti
valstybinę maisto ir veterinarinės kontrolės sistemą; su Ukrainos valstybine veterinarijos
ir fitosanitarijos tarnyba suderino pieno produktų sertifikatą; išsiuntė raštą į Jungtinius
Arabų Emyratus dėl kiaušinių produktų eksporto; išsiuntė į JAV derinti mėsos ir mėsos
produktų eksporto veterinarijos sertifikatus, pateikė Čilės kompetentingai institucijai
informaciją apie eksportuoti norinčias Lietuvos pieno perdirbimo įmones.
LR ambasados Kanadoje iniciatyva vasario mėn. susitikta su Kanados parlamento Žemės
ūkio komiteto pirmininku ir aptarti barjerų, neleidžiančių Lietuvos žemės ūkio
produktams patekti į Kanados rinką klausimai.
LR ambasados Prancūzijoje iniciatyva vasario mėn. susitikta su Tuniso ambasadoriumi
Prancūzijoje, susitikimo metui buvo akcentuotas Lietuvos interesas sudaryti susitarimą dėl
veterinarinių sertifikatų maisto produktų eksportui.
LR ambasados Japonijoje iniciatyva vasario mėn. susitikta su Japonijos Žemės ūkio
ministerijos Tarptautinio gyvūnų sveikatos biuro direktoriumi ir aptarta tolesnė lietuviškos
jautienos eksporto patikros eiga; sutarta, kad Japonijos specialistų (inspektorių) grupė
atvyks į Lietuvą š. m. gegužės viduryje.
Vasario mėn. URM pateikė papildomą informaciją, kurios buvo prašiusios Irano, Alžyro,
Irako ir Jemeno ambasados.
Vasario mėn. VMVT išsiuntė raštą į Jungtinius Arabų Emyratus dėl mėsos produktų
(jautienos) eksporto bei raštus į Siriją ir Libiją dėl mėsos produktų (jautienos) eksporto.
Taip pat išsiųstas raštas-priminimas į Kinijos Liaudies Respubliką dėl pieno ir mėsos
(kiaulienos) produktų eksporto. Į Tunisą išsiųstas suderintas veterinarijos sertifikatas
jautienos eksportui, laukiama patvirtinimo, kad galima eksportuoti.
25. Siekti ES valstybių narių politinio sutarimo ES lygiu dėl Š. m. sausio 23 d. ES Prekybos politikos komiteto posėdyje iškeltas galimų kai kurių ES
Rusijos Federacijos taikomų sankcijų
šalių ir Rusijos Federacijos dvišalių susitarimų dėl eksporto atnaujinimo specifiniams
produktams klausimas, pabrėžiant, jog Europos Komisija turėtų atstovauti visų ES šalių
interesams ir siekti visoms ES šalims reikalingo eksporto į Rusijos Federaciją
atnaujinimo ir kad turėtų būti vengiama dvišalių, diskriminacinių susitarimų sudarymo.
Vasario 6 d. ES Prekybos politikos komiteto posėdyje Lietuva paragino EK imtis
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aktyvesnių veiksmų bei svarstyti PPO ginčo iniciavimo dėl Rusijos taikomų prekių
tranzito ribojimų, teisinantis taikomu importo embargu, galimybę. Detalesnė informacija
dėl neteisėtų Rusijos veiksmų, šiai stabdant ir grąžinant tranzitu gabenamas prekes,
renkama ir nuolat teikiama EK.
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

Dėl PPO bylos prieš Rusiją inicijavimo Lietuvos atstovai nuolat pasisako įvairiuose
formaliuose ir neformaliuose susitikimuose.

27. Spręsti naujų tarpvyriausybinių susitarimų sudarymo
procedūrų spartinimo klausimus, kol Rusijos Federacija
draudžia kai kurių produktų importą; inicijuoti dvišalius
susitikimus su užsienio valstybių kompetentingomis
institucijomis, siekiant užtikrinti, kad būtų gauta
pakankamai tarptautinių krovinių vežimo leidimų

Š. m. sausio 28-30 d. vykusio Tarpvyriausybinio Lietuvos ir Turkmėnistano ekonominio
bendradarbiavimo komisijos posėdžio metu Lietuvos pusė pasiūlė sudaryti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės ir Turkmėnistano Vyriausybės susitarimą dėl tarptautinio
keleivių ir krovinių vežimo keliais.

Klausimas dėl galimybės organizuoti Europos Sąjungos sektorines žemės ūkio ir maisto
pramonės verslo misijas buvo keltas š. m. sausio 23 d. Europos Komisijos, Valstybių narių
ir jų prekybos skatinimo organizacijų susitikime dėl Ekonominės diplomatijos ir ES verslo
misijų.

LR ambasados Azerbaidžane iniciatyva vasario mėn. buvo susitikta su Azerbaidžano
muitinės tarnybos vadovu, aptarti bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Azerbaidžano
muitinių, ir pagalbos vežėjams klausimai, taip pat atnaujintas tarpvyriausybinio susitarimo
su Azerbaidžanu dėl tarptautinio keleivių ir krovinių vežimo keliais ir tarpvyriausybinio
susitarimo dėl oro susisiekimo projektų derinimas.
Vasario 2-3 d. Izraelyje lankėsi Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos
„Linava“ delegacija (5 įmonės). LR ambasada Izraelyje organizavo susitikimus su verslo
organizacijomis: Izraelio gamintojų asociacija, Izraelio kelių transporto taryba ir Izraelio
tarptautinio ekspedijavimo įmonių ir muitinės tarpininkų federacija. Susitikimuose aptarti
dvišalio bendradarbiavimo transporto srityje klausimai, išsiaiškinti bendri interesai,
mažinant krovinių pervežimo tarp Izraelio ir Europos sąnaudas ir įtraukiant Lietuvos
vežėjus į krovinių srautų iš Izraelio ir į Izraelį aptarnavimą.
LR ambasados Baltarusijoje iniciatyva vasario mėn. surengtas susitikimas su Baltarusijos
Transporto ir komunikacijų ministerijos pirmuoju ministro pavaduotoju ir aptarti
transporto paslaugų eksporto plėtojimo, pasirengimo dvišalės darbo grupės transporto
klausimais posėdžiui ir Baltarusijos transporto ir komunikacijų ministro vizitui į Lietuvą
klausimai.
Š. m. vasario mėn. pradėtas tarpvyriausybinio susitarimo su Maroku dėl tarptautinio
keleivių ir krovinių vežimo keliais projekto derinimas.
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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 nurodytoms institucijoms pateikė preliminarius statistinius
2014 m. gruodžio ir sausio mėnesių užsienio prekybos su Rusija duomenis.
Informacija analizuojama.

Priemonė įgyvendinta 2014 m.
Lietuvos policijos įstaigos per ataskaitinį laikotarpį vykdė prekių gabenimo keliais
kontrolę. Patikrinta 1911 transporto priemonių: 10 automobilių patikrinta kartu su
teritorinėmis muitinėmis, 9 – su teritoriniais maisto ir veterinarijos tarnybos padaliniais,
kitus tikrinimus policija atliko savarankiškai. Nustatyti 2 pažeidimai. Taip pat atlikti 38
ūkio subjektų, įvežančių į vidaus rinką maisto produktus ir juos realizuojančių,
patikrinimai: 4 patikrinimai atlikti kartu su teritoriniais maisto ir veterinarijos tarnybos
padaliniais (nustatyti 2 pažeidimai), 4 – su Valstybine mokesčių inspekcija (toliau – VMI)
(nustatytas 1 pažeidimas), kitus tikrinimus policija atliko savarankiškai (nustatyti 4
pažeidimai).
Lietuvos policijos įstaigos atliko 104 patikrinimus turgavietėse, jų metu nustatyti 34
pažeidimai. 4 patikrinimai atlikti su Valstybine mokesčių inspekcija (nustatyti 4
pažeidimai), 4 – su teritorinių maisto ir veterinarijos tarnybų padaliniais (nustatyti 3
pažeidimai), kitus tikrinimus policija atliko savarankiškai (nustatyti 27 pažeidimai).
Per š. m. sausio-vasario mėnesius VMI , vykdydama sustiprintą maisto produktų rinkos
kontrolę, atliko 202 operatyvius patikrinimus, kurių metu nustatyta 38 tūkst. eurų
papildomai deklaruotina mokesčių suma, nustatyti 5 neregistruotą veiklą vykdę asmenys
bei 1 nelegalus darbuotojas. Už patikrinimų metu nustatytus pažeidimus surašyti 64
administracinių teisės pažeidimų protokolai, skirta 2,5 tūkst. eurų administracinių baudų.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos tęsia ikiteisminio tyrimo veiksmus 2014 metais pradėtuose ikiteisminiuose
tyrimuose.

31. Plėtoti dėl sankcijų bedarbiais tapusių ar įspėtų apie 2014 m. gruodžio 1 d. pradėtas įgyvendinti projektas „Įgyk paklausią profesiją“, kurio
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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

tikslas – padėti bedarbiams, pirmenybę teikiant atleistiems iš įmonių, patiriančių
nuostolius dėl RF paskelbto embargo, įgyti ar tobulinti kvalifikaciją, kad jie galėtų
įsidarbinti į laisvas darbo vietas ar pradėti dirbti savarankiškai. Per š. m. sausio mėnesį
mokytis nusiųsti 2 bedarbiai. Informacija apie šio projekto įgyvendinimą vasario mėnesį
bus pateikta su kovo mėnesio ataskaita.

32. Tobulinti skolų Valstybinio socialinio draudimo fondo Priemonė įgyvendinta 2014 m.
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 Priemonė įgyvendinta 2014 m.
atleisti nukentėjusias nuo sankcijų įmones nuo
apskaičiuotų delspinigių mokėjimo į Valstybinio
socialinio draudimo fondo biudžetą
34. Išanalizuoti tikslingumą ir galimybes sumažinti įmonėms, Priemonė įgyvendinta 2014 m.
nukentėjusioms nuo sankcijų, palūkanas už laiku
nesumokėtų įmokų, delspinigių ir baudų skolos
sumokėjimo atidėjimo laikotarpį
* Lietuvos Respublikos Vyriausybei teiktoje ataskaitoje nurodyti ir įmonių pavadinimai

