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Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

    

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2019-07-26 Saulės moduliai bus įdiegti 87 Gruzijos 

kaimuose, kurie neturi elektros tiekimo. Pagal 

USAID/Energijos programą 1500 W 

elektrinėmis bus aprūpintos 178 šeimos  

Mtskheta-Mtianeti, Shida Kartli, Samtskhe-

Javakheti, Racha-Lechkhum –Kvemo Svaneti, 

Kakheti ir Imereti rajonuose.  

http://agenda.ge/en/news/2019/2036   

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2019-07-01 Vienas iš didžiausių JAV turų operatorių, MIR 

Korporacija ir National Geographic netrukus 

pradės organizuoti turus į Gruziją turistams iš 

JAV, Kanados, Naujosios Zelandijos ir kitų 

anglakalbių šalių. 

http://agenda.ge/en/news/2019/1767   

2019-07-08 Nuo liepos 8 d. įsigaliojo Rusijos draudimas 

vykdyti skrydžius iš Rusijos miestų į Gruziją. 

Rusijos transporto ministras Yevgeny Dietrich 

teigė, kad Rusijos oro linijos patirs apie 47 mln. 

USD nuostolių. 

http://agenda.ge/en/news/2019/1830   

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

    

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija 

    

Bendra ekonominė informacija 

2019-07-03 Nacionalinė vyno agentūra informavo, kad 

2019 m. sausio – birželio mėnesiais buvo 

eksportuota 40,5 mln. vyno butelių į 44 pasaulio 

šalis, arba 6 proc. daugiau nei praėjusiais metais. 

Vyno eksportas atnešė 98 mln. USD pajamų. 

Pagrindinės vyno importuotojos: Rusija, 

Ukraina, Kinija, Lenkija ir Kazachstanas. 

Strateginės rinkos – JAV (augimas 88%), Kinija 

19%, Lenkija - 16%. 

http://agenda.ge/en/news/2019/1787  

2019-07-03 Birželio mėnesį Gruzijoje lankėsi 471,979 

turistas (+18%) ir 873,966 tarptautiniai 

keliautojai (+20.2%) –pranešė Gruzijos 

nacionalinė turizmo asociacija. Daugiausiai 

lankytojų buvo iš Rusijos, Turkijos, 

Azerbaidžano ir Armėnijos. Per 6 mėnesius iš 

viso sulaukta 3,86 mln. tarptautinių keliautojų 

(+8.4%). 

http://agenda.ge/en/news/2019/1790  

http://agenda.ge/en/news/2019/2036
http://agenda.ge/en/news/2019/1767
http://agenda.ge/en/news/2019/1830


2019-07-04 Geostat informavo, kad maisto ir nealkoholinių 

gėrimų kainos birželį sumažėjo 3.9%, tačiau augo 

cukraus, uogienių, medaus, šokolado, taip pat 

pieno, sūrių ir kiaušinių kainos. 

http://agenda.ge/en/news/2019/1793  

2019-07-08 Rusijos Dūmos Užsienio reikalų komitetas 

palaikė siūlymą sustabdyti Gruziniško vyno ir 

mineralinio vandens importą. 

http://agenda.ge/en/news/2019/1839   

2019-07-09 Per pirmuosius šešis metų mėnesius, Gruzijos oro 

uostai aptarnavo 2.49 mln. Lankytojų, arba net 

18% daugiau nei per tą patį praėjusių metų 

periodą. Tbilisio oro uostas aptarnavo 1.87 mln. 

keleivių (+ 11.64%), Kutaisio oro uostas 364,834 

keleivius (+55.4%), Batumio oro uostas - 

247,391 keleivius (+ 30.01%). Taip pat 

informuojama, kad nuo liepos 16  d. Turkijos 

AtlasGlobal oro linijos atnaujina skrydžius į 

Tbilisį. Nuo liepos 16 dienos Uzbekijos oro 

linijos pradeda skraidyti į Gruziją.  

http://agenda.ge/en/news/2019/1847   

2019-07-09 Po patirtų Rusijos sankcijų, Gruzijos lario GEL 

kursas smuktelėjo dolerio ir euro atžvilgiu. 

http://agenda.ge/en/news/2019/1856   

2019-07-11 Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas Gruziją 

įvardino kaip investicijų rekordininkę – EBRD 

investicijos čia siekia 260 mln. EUR. 90 proc. 

įgyvendinamų investicijų yra skirtos privačiam 

sektoriui. 

http://agenda.ge/en/news/2019/1880   

2019-07-17 Šiais metais tikimasi surinkti per 40 tūkst. tonų 

lazdyno riešutų. Pernai metais buvo surinkta tik 

17 tūkst. tonų. 

http://agenda.ge/en/news/2019/1947   

2019-07-18 Vokietijos vystymo bankas (KfW) ruošiasi padėti 

Gruzijos vyriausybei įgyvendinti energijos 

reformas. 2019 m. birželio 15 d. buvo pasirašytas 

paskolos susitarimas, kuriuo pradėta Energetikos 

sektoriaus Atviroji programa. KfW programai 

ruošiasi skirti 100 mln. EUR. 

http://agenda.ge/en/news/2019/1960   

2019-07-19 Pirmojo 2019 metų pusmečio prekybos apyvarta 

su ES šalimis sudarė 1,5 mlrd. USD, arba 4,6 

proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2018 

metais. Gruzijos eksportas išaugo 16.1%, 

sudarydamas 426.9 mln. USD, tačiau importas iš 

ES šalių smuktelėjo 10.8%, palyginus su pirmu 

2018 m. pusmečiu, ir sudarė 1.1 mlrd. USD. 

https://civil.ge/archives/313985   

2019-07-19 Kaip praneša Geostat, pagrindiniai Gruzijos 

prekybos partneriai yra Turkija (prekybos apimtis 

843 mln. USD), Rusija (677.8 mln. USD) ir 

Azerbaidžanas (508.9 mln. USD). 

Prekyba su NVS šalimis sudarė 2,03 mlrd. USD, 

arba 5 proc. mažiau nei per tą patį laikotarpį 2018 

metais. 

http://agenda.ge/en/news/2019/1967  

 

https://www.geostat.ge/media/25048/

saqonlit-sagareo-vachroba-

saqartveloshi-19.07.2019-

%28eng%29.pdf  

 

2019-07-23 Vyriausybė pranešė, kad 2019 metais ruošiasi 20 

proc. padidinti finansavimą infrastruktūriniams 

projektams. Infrastruktūros ministerija pristatė 6 

mėnesių veiklos ataskaitą, kurioje matyti, kad 

investicijos į regioninius projektus viršijo planus 

200 mln. GEL (apie 69 mln. USD). Premjeras 

pažadėjo, kad iki 2022 metų turės itin modernią 

infrastruktūrą.  

http://gov.ge/index.php?lang_id=EN

G&sec_id=526&info_id=72767  

 

2019-07-25 Sakartvelo Žemės ūkio ministras L. Davitashvili 

susitikime su Japonijos alkoholinių gėrimų 

http://agenda.ge/en/news/2019/2023   
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konsultacine kompanija kalbėjo apie galimybę 

eksportuoti daugiau gruziniško vyno į Japoniją, 

kuris po parodos – „Gruzija – vyno gimtinė“ tapo 

ypač paklausus. 

 

2019-07-31 Gruzijos BVP birželio mėnesį augo 5%, pranešė 

Geostat. Eksportas per 6 mėnesius augo 11.5% ir 

sudarė 1,775 mlrd. USD. Tuo tarpu importas 

smuktelėjo 4.9% ir sudarė 4,193 mlrd. USD. 

http://agenda.ge/en/news/2019/2069 

 

 

2019-07-31 Geostat informavo, kad 2019 metų 6 mėnesių 

Gruzijos eksportas į Turkiją sudarė 120,28 mln. 

USD (6.8% viso Gruzijos eksporto) arba net 

22.2% mažiau palyginus su tuo pačiu 2018 metų 

laikotarpiu. Gruzijos eksportas į Rusiją per 6 

mėnesius sudarė 261,28 mln. USD (14.7% viso 

Gruzijos eksporto) arba 27.8% daugiau nei 2018 

m. per tą patį laikotarpį. 

https://civil.ge/archives/315290  

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

    

Parengė: LR ambasados Gruzijoje antroji sekretorė Šarūnė Kubiliūtė; + 995322912933, +37070653124, 

sarune.kubiliute@urm.lt   

_____________________ 
1 MTEPI – moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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