DARBŲ, NUVEIKTŲ PAGAL LRV REKOMENDACIJAS, KAIP 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. gegužės mėn. ATASKAITA
Priemonės įgyvendinimas

Priemonės pavadinimas
Naujų verslo rinkų ir verslo partnerių paieška
1. Organizuoti įmonių dalyvavimą parodose, verslo misijose ir kituose
eksporto plėtros renginiuose (Lietuvos dienos, Lietuvos gaminių salelės
ar panašiai)

Organizuotas Lietuvos įmonių pristatymas tarptautinėse parodose:







maisto produktų, gėrimų ir aptarnavimo parodoje „SIALCHINA 2015“,
Kinijoje, Šanchajuje.
maisto produktų ir gėrimų parodoje „PLMA International 2015“
Olandijoje, Amsterdame. Jos metu taip pat buvo organizuotas
partnerystės renginys, kuriame dalyvavo per 100 Lietuvos ir užsienio
maisto ir asmens higienos įmonių.
tarptautinėje maisto produktų ir gėrimų parodoje „World Food
Azerbaijan 2015“ Azerbaidžane jungtiniame Lietuvos įmonių stende
dalyvavo ir savo produkciją pristatė 8 Lietuvos įmonės, kurių atstovams
buvo organizuoti susitikimai su stambių Azerbaidžano įmonių atstovais.
vyno mugėje „London Wine Fair 2015“, Jungtinėje Karalystėje.

Izraelyje buvo organizuoti B2B (Business-to-Business) susitikimai dviem
maisto sektoriaus įmonėms*.
Pietų Korėjoje vykusios verslo misijos metu Lietuvos įmonėms* buvo
organizuoti B2B susitikimai.
Kinijoje įvyko “Lietuvos - Kinijos Šandongo provincijos verslo forumas”,
kurio metu buvo organizuotas B2B partnerystės renginys tarp Lietuvos ir
Kinijos Šandongo provincijos verslininkų. Renginyje dalyvavo 5 maisto
sektoriaus įmonės*.
LR ambasados Azerbaidžane ir Valstybinio turizmo departamento
organizuotame Lietuvos turizmo galimybių pristatymo renginyje
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Azerbaidžane buvo pristatytos Lietuvos turizmo galimybės, lietuviški maisto
produktai ir patiekalai.
LR ambasada Jungtinėje Karalystėje surengė AB „Žemaitijos pienas“
produkcijos degustaciją bei jos prisistatymo Jungtinės Karalystės rinkai
renginį.
LR ambasada Švedijoje kartu su AB „Žemaitijos pienas“ ir Švedijos
bendrove „Original Brands STHLM“ kasmetėje alaus šventėje, vykusioje
Jungtines Karalystės ambasadoje Stokholme, pristatė lietuviškus sūrius ir
alų.
LR ambasada JAV kartu su Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos
reguliavimo agentūra vykdė parengiamuosius darbus dėl Lietuvos įmonių
dalyvavimo tarptautinėje parodoje Čikagoje „FMI Connect 2015“ (paroda
vyks birželio 9-11d., dalyvauti planuoja 7 Lietuvos įmonės).
2. Įgyvendinti su žemės ūkio produkcijos, maisto prekių ir logistikos
sektoriaus įmonėms 2014 metais pasirašytas sutartis dėl nemokamų
verslo partnerių paieškos paslaugų teikimo
3. Rengiant tarpvyriausybinių bendradarbiavimo komisijų posėdžius,
drauge suorganizuoti verslo forumus (misijas), užtikrinti aktyvų
Lietuvos verslo atstovų dalyvavimą juose

Įgyvendintos 6 sutartys dėl nemokamų verslo partnerių paieškos paslaugų
teikimo.
Lietuvos ir Kinijos ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo komisijos
posėdyje, kuris įvyko Vilniuje gegužės 26 dieną, šalių delegacijos aptarė
žemės ūkio ir maisto produktų eksporto į Kiniją leidimų klausimus,
galimybes bendradarbiauti transporto, mokslo ir inovacijų, energetikos
srityse, investuoti laisvosiose ekonominėse zonose Lietuvoje, abiejų šalių
mokslo ir technologijų parkų partnerystės skatinimą.

4. Pakviesti į Lietuvą užsienio prekybos agentus, dirbančius individualiai Į Lietuvą atvyko ir su 19 Lietuvos maisto sektoriaus įmonių susitiko maisto
su įmonėmis ir siekiančius padėti jų gaminiams patekti į užsienio produktų plataintojai iš Libano: Rajana General Trading ir United Fisheries
prekybos tinklus
CO – Ufico Sal.
5. Pasitelkti komerciniais pagrindais samdomus konsultantus, mokančius Vyksta viešieji pirkimai dėl konsultacinių paslaugų pirkimo.
tam tikros šalies kalbą, išmanančius šalies specifiką ir padedančius
Lietuvos verslininkams patekti į tos šalies rinką
6. Organizuoti įmonių įsiliejimo į užsienio rinkas ir vadybinių gebėjimų
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stiprinimo seminarus, konsultuoti įmones prekių ženklų kūrimo ir jų
žinomumo didinimo klausimais per VšĮ „Versli Lietuva“ eksporto
plėtros skatinimo projektus:
6.1. „Eksporto klubas“: organizuoti seminarus apie užsienio rinkas, Vyksta paruošiamieji darbai rugsėjo mėn. vyksiančiam „Eksporto klubui“
aptariant konkrečios šalies specifiką, ekonominius, politinius ir apie Daniją, renginys nukeltas norint pakviesti daugiau ekspertų iš Danijos
kultūrinius aspektus
ir pritraukti didesnį įmonių skaičių.
6.2. „Eksporto akademija“: eksportuotojų mokymo programa, skirta VšĮ „Versli Lietuva“ organizavo „Eksporto akademijos“ seminarą „Produkto
tobulinti Lietuvos įmonių eksporto įgūdžius ir įmonės eksporto ar paslaugos išskirtinumas eksporte: kaip tinkamai komunikuoti klientui?“,
strategijai paruošti ir įgyvendinti, siekiant padidinti įmonės kuris vyko Panevėžyje, dalyvavo 25 dalyviai.
konkurencingumą ir eksporto apimtis užsienio rinkose
Tęsiasi specializuoti „Eksporto akademijos“ mokymai su verslo misijomis į
Vokietiją ir Nyderlandus.
6.3. „BrandLab“: organizuoti konsultacijas dėl prekės ženklų kūrimo ir Vyksta BrandLab projekto II etapo – specializuotų konsultacijų
jų žinomumo stiprinimo
paruošiamieji darbai.
7. Reguliariai (kiekvieną ketvirtį) peržiūrėti aukštų pareigūnų vizitų Gegužės mėnesį aukštų šalies pareigūnų vizitų planai nebuvo peržiūrėti.
planus ir, esant poreikiui, juos koreguoti
Finansinės priemonės
8.

Skatinti įmonių tarptautiškumą naudojant 2014 - 2020 m. ES fondų
investicijas ir finansuojant projektus, skirtus naujų užsienio rinkų
paieškai ir esamų rinkų plėtrai:
8.1. „Naujos galimybės LT“
Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų priemonę
„Naujos galimybės LT“ sulaukta 27 paraiškų gauti 8,81 mln. eurų
finansavimą. Paraiškas pagal šį kvietimą verslo organizacijos (VšĮ „Versli
Lietuva“, verslo asociacijos, Pramonės, prekybos ir amatų rūmai, klasterio
koordinatoriai ir VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos
reguliavimo agentūra) galėjo teikti grupinėms eksporto iniciatyvoms – labai
mažų, mažų ir vidutinių įmonių produkcijai pristatyti užsienyje ar Lietuvoje
vykstančiose parodose, mugėse, verslo misijose. Šiuo kvietimu projektams
įgyvendinti bus paskirstyta 4,6 mln. eurų investicijų iš 2014–2020 m.
Europos Sąjungos struktūrinių fondų.
8.2. „Verslo klasteris“

Ūkio ministerija parengė 2014–2020 metų ES investicijų veiksmų programos
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projektų atrankos kriterijus priemonei „Verslo klasteris LT“, kurie buvo
patvirtinti 2014–2020 m. ES investicijų veiksmų programos Stebėsenos
komiteto 2015 m. gegužės 19 d. posėdyje. Pradėtas rengti priemonės
finansavimo sąlygų aprašo projektas.
9.

Pasiūlyti lengvatinių paskolų, paskolų garantijų ir palūkanų Per š. m. gegužės mėnesį prašymų dėl lengvatinių paskolų, paskolų garantijų
kompensavimo priemones verslui, nukentėjusiam nuo Rusijos ir palūkanų kompensavimo verslui, nukentėjusiam nuo Rusijos sankcijų,
sankcijų
negauta.
Nuo šios priemonės įgyvendinimo pradžios iki 2015-03-31 palūkanos buvo
kompensuotos 4736 įmonėms už 16,05 mln. eurų sumą.

10. 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:
10.1. Teikti paramą labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonės
planuojamiems eksportuoti gaminiams ir paslaugoms sertifikuoti
„Expo sertifikatas LT“ 1-ąjį kvietimą, kuriuo planuojama investuoti 0,6 mln.
eurų, sulauktos 58 paraiškos gauti 1,88 mln. eurų finansavimą.
Šiuo metu gautos paraiškos yra vertinamos.
10.2. Prisidėti organizuojant Maroko kompetentingos institucijos
atstovų vizitą į Lietuvą 2015 m. kovo mėn. įvertinti Lietuvos
valstybinę maisto ir veterinarinės kontrolės sistemą
10.3. Prisidėti verčiant klausimynus, teisės aktus ir kitus dokumentus,
reikalingus eksporto leidimams gauti bei organizuojant su
eksporto leidimų gavimu susijusių oficialių trečiųjų šalių
kompetentingų institucijų atstovų vizitus
10.4. Prisidėti žmogiškaisiais resursais ruošiant sertifikatus, pildant
klausimynus ir organizuojant trečiųjų šalių kompetentingų
institucijų atstovų vizitus į Lietuvą dėl tų šalių rinkų atvėrimo bei
padengti tokių vizitų transporto išlaidas šalies viduje

Priemonė įgyvendinta 2015 m. kovo mėn.

Organizuotas Irano atstovo vizitas į Lietuvą dėl mėsos sektoriaus kokybės
patikros, tačiau Irano atstovas savo vizitą atšaukė, nes Vengrijos ambasada
Teherane per vėlai išdavė vizą.
Organizuota Jungtinė Baltarusijos ir Rusijos kompetentingų institucijų
inspekcija į įmones, norinčias eksportuoti savo produkciją į Muitų sąjungą.
Organizuota Japonijos kompetentingos institucijos inspekcija dėl jautienos
ir jos produktų eksporto.
Suderinti jautienos, kiaulienos ir mėsos produktų eksporto į Juodkalniją
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veterinarijos sertifikatai.
Suderintas mėsos produktų (jautienos) eksporto į Honkongą veterinarijos
sertifikatas.
Išsiųstas derinti jautienos ir jos subproduktų eksporto į Tunisą veterinarijos
sertifikatas.
Suderintas jautienos eksporto į Egiptą veterinarijos sertifikatas. Šiuo metu
vertinamas Lietuvos įmonių atitikimas Egipto reikalavimams.
Į Pietų Korėjos Respubliką išsiųstas užpildytas klausimynas dėl paukštienos
produktų eksporto.
11. Iš dalies kompensuoti pieno gamintojų patirtus nuostolius dėl pieno Priemonė įgyvendinta 2015 m. balandžio mėn.
kainų sumažėjimo pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1263/2014
nuostatas
Diplomatinės priemonės ir ekonominio atstovavimo užsienyje stiprinimas
12. 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 diplomatines atstovybes
ir konsulatai kartu su komercijos atašė bei VšĮ „Versli Lietuva“ atstovais
užsienyje aktyviai dirbo su valstybių – potencialių eksporto partnerių
atitinkamomis institucijomis bei verslo atstovais žemės ūkio ir maisto
produktų eksporto klausimais:




organizuotas LR Ministro pirmininko ir verslo delegacijos vizitas į
Kazachstaną, kurio metu surengti du dvišaliai verslo forumai Astanoje ir
Almatoje, organizuoti susitikimai su Kazachstano valstybinėmis
institucijomis ir verslo kompanijomis; pasirašytos penkios Lietuvos ir
Kazachstano įmonių ir verslo asociacijų bendradarbiavimo sutartys,
Lietuvos verslo interesai pristatyti Astanoje reziduojantiems Europos
Sąjungos ambasadoriams bei Karagandos verslo atstovams.
susitikta su Tianjin verslininkais, užsiimančiais maisto produktų prekyba
ir platinimu Kinijoje; dalyvauta Tianjin investicijų ir prekybos skatinimo
konferencijoje, kurioje pristatytas Lietuvos ekonominis-prekybinis
potencialas.
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organizuotas LR ūkio ministro vadovaujamos delegacijos vizitas į
Korėjos Respubliką; kartu vykusioje verslo delegacijoje buvo 8 Lietuvos
įmonių atstovai. Bendradarbiaujant su Korėjos investicijų skatinimo
agentūra KOTRA surengtas verslo seminaras bei individualūs įmonių
atstovų susitikimai.
Japonijoje surengtas lietuviškos produkcijos (taip pat ir žemė ūkio
gaminių) pristatymas Gifu prefektūros valdžios atstovams, tai pat
lietuviški gėrimai pristatyti Europos dienos minėjime, kurį organizavo
Europos Sąjungos delegacija Tokijuje.
LR ūkio ministro vizito Japonijoje metu vykusiame susitikime su
Japonijos ekonomikos, pramonės ir prekybos ministru buvo aptartos
žemės ūkio produkcijos, įskaitant jautieną, eksporto į Japoniją galimybės.
Prancūzijoje organizuotas LR žemės ūkio ministrės vadovaujamos
delegacijos dalyvavimas Paryžiuje vykusioje Pasaulio gyvūnų sveikatos
organizacijos Generalinėje sesijoje, kurios metu buvo surengti dvišaliai
susitikimai su Brazilijos ir Tuniso delegacijų atstovais žemės ūkio
produktų sertifikavimo klausimams aptarti. Brazilijos atstovams kelti
Lietuvai aktualūs kviečių, pieno ir žuvies produktų sertifikavimo
klausimai, buvo gautas brazilų pažadas dėti visas pastangas, kad būtų
atvertas eksporto kelias žuvies produktams ir kviečiams. Lietuvos
delegacija taip pat perdavė papildomą informaciją dėl mėsos produktų
sertifikavimo Tuniso veterinarijos tarnybos atstovams.
kartu su Mažeikių verslininkų asociacija surengta verslo misija į
Azerbaidžaną, dalyvavo 12 Mažeikių regiono įmonių, kurios pristatė
savo produkciją, užmezgė kontaktus su Azerbaidžano įmonėmis. Baku
vykusiose Lietuvos ir Azerbaidžano politinėse konsultacijose buvo
aptartas dvišalio prekybinio bendradarbiavimo klausimas.
Maisto gamybos įmonė* konsultuota produkcijos eksporto į Braziliją
galimybių klausimais.
Klaipėdoje įvyko tarptautinė Lietuvos-Kazachstano transporto ir
logistikos konferencija ,,Naujasis šilko kelias – patikimas ryšys tarp
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Europos ir Azijos“.
13. Peržiūrėti ir esant poreikiui optimizuoti specialiųjų atašė užsienyje URM pateikė į Vyriausybės pasitarimą (kuris planuojamas 2015-06-17) po
išdėstymą
2015 m. gegužės 5 d. vykusio Ministerijų atstovų pasitarimo patikslintus
LRV nutarimo Nr. 1407 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė
nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir LRV nutarimo Nr. 1235 „Dėl Lietuvos
Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“ pakeitimo projektus. Projektai
buvo patikslinti, atsižvelgus į Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarijos Teisės departamento, Finansų, Kultūros ir iš dalies – į Ūkio
ministerijos pastabas.
14. Teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Užsienio reikalų 83-čiosios Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos generalinės sesijos
ministerijai informaciją apie techninių barjerų pašalinimą ir metu įvyko dvišaliai susitikimai su Brazilijos, JAV, Japonijos, Tuniso,
problemas, su kuriomis susiduriama siekiant gauti leidimus Libano, Honkongo ir Turkijos kompetentingomis veterinarijos institucijomis.
eksportuoti produkciją į naujas trečiųjų šalių rinkas; pateikti Užsienio
Čilės kompetentinga institucija patvirtino, kad 7 Lietuvos pieno perdirbimo
reikalų ministerijai kitą informaciją, kurios reikia rinkoms įvairinti.
Aktyvinti diplomatinius veiksmus, remiant Valstybinės maisto ir įmonės, kurios pateikė užpildytas registracijos anketas, yra užregistruotos
veterinarijos tarnybos pastangas gauti leidimus įvežti maisto Čilės kompetentingoje institucijoje ir gali vežti į Čilę savo produkciją.
produktus į trečiąsias šalis.
Kinijoje dalyvauta aukšto lygio seminare tarptautinio bendradarbiavimo
inspekcijos ir karantino klausimais „Juosta ir kelias“ (Belt and Road) bei
susitikime su Kinijos kompetentinga šios srities institucija.
Alžyro, Irano, Irako, Tuniso ambasadoms Lenkijoje per LR ambasadą
Lenkijoje perduotas Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas anglų kalba, taip
pat išsiųsti raštai dėl pieno ir jo produktų eksporto galimybių į šias šalis.
URM lankėsi kandidatas į Lietuvos garbės konsulus Tunise. Jam buvo
perduoti raštai, kurie buvo siųsti Tuniso kompetentingoms institucijoms, ir
Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas anglų kalba, paprašyta susitikti su
kompetentingų institucijų atstovais bei priminti apie Lietuvos siųstus raštus.
Japonijos žemės ūkio ministerijos auditoriai tikrino, kaip Lietuvoje
vykdoma jautienos maisto ir veterinarinė kontrolė. Šis auditas yra vienas
svarbiausių etapų leidimo eksportuoti jautieną į Japoniją išdavimo procese.
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Kinijos Čiongčingo mieste vykusiame aukšto lygio seminare tarptautinio
bendradarbiavimo inspekcijos ir karantino klausimais dalyvavusi LR žemės
ūkio ministrės delegacija susitiko su Kinijos generalinės kokybės priežiūros
ir karantino administracijos direktoriumi ir aptarė lietuviškų žemės ūkio
produktų eksporto į Kiniją leidimų klausimus.
LR ambasados JAV iniciatyva organizuoti susitikimai su JAV Žemės ūkio
departamento (DoA), Maisto saugos ir kontrolės tarnybos (FSIS) pareigūnais
dėl mėsos ir kiaušinių eksporto į JAV leidimų gavimo paspartinimo, mėsos
produktų žymėjimo reikalavimų svarbos.
Per LR ambasadas užsienyje išsiųsti priminimai dėl galimybių eksportuoti
kiaušinius ir jų produktus į šias šalis: Angolą, Mauritaniją, Malaiziją, Saudo
Arabiją, JAE, Gvinėją, Sierą Leonę, Kongo Respubliką, Sudaną, Džibutį,
Gambiją, Beniną, Dramblio Kaulo Krantą, Liberiją, Žaliojo Kyšulio
Respubliką, Katarą, Kuveitą, Omaną, Jemeną.
15. Koordinuojant veiksmus su kitomis ES valstybėmis narėmis ir Suderintas bendras pareiškimas dėl bendradarbiavimo su Kinija gyvūnų ir
Europos Komisija, siekti sprendimų ES lygiu dėl trečiųjų šalių rinkų augalų karantino stiprinimo, ekonomikos ir prekybos vystymo srityse.
atvėrimo ir Rusijos Federacijos
ES šalims taikomų sankcijų
atšaukimo
16. Spręsti naujų tarpvyriausybinių susitarimų sudarymo procedūrų Gegužės mėn. naujų tarpvyriausybinių susitarimų sudarymo procedūrų
spartinimo klausimus, kol Rusijos Federacija draudžia kai kurių spartinimo klausimai sprendžiami nebuvo.
produktų importą; inicijuoti dvišalius susitikimus su užsienio
valstybių kompetentingomis institucijomis, siekiant užtikrinti, kad
būtų gauta pakankamai tarptautinių krovinių vežimo leidimų
Kitos priemonės
17. 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

Muitinės departamentas nurodytoms institucijoms pateikė preliminarius
statistinius 2015 m. balandžio mėnesio užsienio prekybos su Rusija
duomenis.
Informacija analizuojama.
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su kitomis šalimis pokyčius
18. Stebėti grupinių atleidimų iš įmonių mastą (taip pat ir darbuotojų, Teritorinės darbo biržos atlieka įmonių, turinčių riziką patirti Rusijos
atleistų iš jų tiekėjų ar tolesnės gamybos grandies įmonėse) Federacijos taikomų sankcijų poveikį, apklausas ir teikia informaciją
atleistiems darbuotojams taikyti darbo rinkos priemones
Lietuvos darbo biržai. Taikomi prekių importo draudimai neturėjo
reikšmingos įtakos šalies darbo rinkai, išlieka nedarbo mažėjimo tendencija:
– nuo gegužės 1 d. iki gegužės 31 d. bedarbių skaičius sumažėjo nuo 155,6
tūkst. iki 154,6 tūkst., laisvų darbo vietų įregistruota 31,4 tūkst., nors tai 0,8
tūkst. Mažiau, nei balandžio mėn., tačiau 2,7 tūkst. daugiau nei 2014 m.
gegužės mėn.
– negauta pranešimų apie grupės darbuotojų atleidimus dėl Rusijos
Federacijos taikomų sankcijų poveikio.
19. 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
20. Išanalizuoti informaciją, gaunamą iš Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos, Lietuvos darbo biržos ir Valstybinės darbo
inspekcijos, apie darbuotojų atleidimų skaičiaus pokyčius pagal
skirtingus DK nurodytus atvejus, taip pat atkreipiant dėmesį į grupės
darbuotojų atleidimus bei gaunamus skundus; pateikti išvadas ir
pasiūlymus dėl galimų veiksmų darbo santykių srityje

Per 2015 m. sausio mėn.- gegužės mėn. į profesinį mokymą teritorinės darbo
biržos nusiuntė 4 bedarbius, atleistus iš įmonių dėl Rusijos embargo
poveikio.
Š. m. gegužės mėnesį iš viso buvo atleista 46473 darbuotojai ir tai yra 935
mažiau, nei tuo pačiu laikotarpiu 2014 m. Daugiausia darbuotojų (33 840),
t.y. 72,8 proc. atleista pagal Darbo kodekso 127 straipsnį (t.y. darbuotojo
prašymu), ir tai yra 1082 atleidimais daugiau, nei per 2014 m. balandžio
mėn. Palyginti su 2014 m. gegužės mėn., 347 sumažėjo atleidimų dėl
bankroto. Kiti pakitimai nežymūs.
Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis darbo įstatymų pažeidimų dėl
Rusijos taikomų sankcijų nebuvo užfiksuota.

21. Parengti Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo pakeitimo
projektą. Pakeitimo tikslas įmonių metinių pajamų ir balanse nurodyto
turto vertės ribas, pagal kurias įmonės priskiriamos smulkiojo ir
vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektams, sulyginimas su 2003 m.
gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB dėl
mikro, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – Rekomendacija) nustatyta
leistina aukščiausia riba bei nuostatomis, reglamentuojančiomis

2015 m. balandžio 22 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-247 buvo sukurta
darbo grupė Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros
įstatymo pakeitimo įstatymo projektui parengti, kuri turi parengti ir ūkio
ministrui pateikti Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo pakeitimo
įstatymo projektą.
Šiuo metu nagrinėjami ir derinami gauti pasiūlymai.
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valstybės paramos SVV subjektams teikimo formas ir būdus.

* Lietuvos Respublikos Vyriausybei teiktoje ataskaitoje nurodyti ir įmonių pavadinimai

