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DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 

INFORMACIJOS ŠALTINIS PASTABOS 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2019-03-07 ARM Vyriausybė rengia išsamų pakeitimų 

paketą, kuriuo siekiama supaprastinti 

procedūras, reikalingas verslo steigimui. 

Dabartinis įstatymas numato, kad verslą 

galima steigti tik su valdžios institucijų 

leidimu. 

http://arka.am/en/news/busine

ss/armenian_government_to_

simplify_business_opening_f

ormalization_/ 

  

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2019-03-19 MP N. Pashinyan teigimu, šiuo metu su 

ARM vyriausybe aptariama apie 89 

investicinių projektų už 2,7 mlrd.USD. 

 

http://arka.am/en/news/econo

my/armenia_discussing_inves

tment_programs_of_2_7_billi

on/ 

 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2019-03-15 ARM Turizmo komiteto teigimu, turistų 

skaičius per pirmuosius devynis 2018 m. 

mėnesius padidėjo 8,8%, palyginus su tuo 

pačiu 2017 m. laikotarpiu. 

 

http://arka.am/en/news/touris

m/ecotourism_religious_touri

sm_and_it_should_bring_mor

e_tourists_to_armenia/ 

Išvykstamojo 

turizmo 

operatoriams 

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2019-03-26  Pirmą kartą du ARM moksliniai projektai 

buvo pripažinti 2019 m. programos 

Horizon 2020 laimėtojais. Laimėtojai 

Jerevano valstybinis medicinos 

universitetas ir Nacionalinės mokslų 

akademijos fizinių tyrimų institutą. 

http://arka.am/en/news/techno

logy/two_scientific_projects_

from_armenia_recognized_as

_winners_of_horizon_2020_t

winning_program/ 

 

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija 

    

Bendra ekonominė informacija 

2019-03-01 ARM Žemdirbių judėjimas kritikuoja 

Vyriausybės sprendimą panaikinti Žemės 

ūkio ministeriją.  

http://arka.am/en/news/busine

ss/farmers_movement_is_aga

inst_closure_of_ministry_of_

agriculture/ 

 

2019-03-04 ARM Valstybinis pajamų komitetas 

paskyrė attachė muitinės klausimams 

ARM ambasadoje Maskvoje, siekiant 

spręsti Rusijos-Sakartvelo sienos kirtimo 

klausimus 

http://arka.am/en/news/busine

ss/armenia_s_state_revenue_

committee_to_deploy_custo

ms_attach_at_the_embassy_i

n_russia/ 

 

2019-03-05  Pasirašytas Jerevano hidroelektrinės 250 

megavatų dujų-garo ciklo bloko statybos  

tiesioginio finansavimo susitarimas su 

Tarptautine finansų korporacija (Pasaulio 

banko grupe), Azijos plėtros banku, 

RENCO, „Armpower“, „Ameriabank“, 

Vokietijos „DEG Corporation“ ir 

http://arka.am/en/news/econo

my/construction_of_yerevan_

thermal_power_plant_s_new

_250_megawatt_unit_to_be_l

aunched_very_soon_/ 

 



„Siemens Project Ventures“. Statyba 

kainuos 250 mln. USD. 

2019-03-06 Pasaulio bankas Armėnijai rengia šalies 

partnerystės pagrindų strateginį 

dokumentą, kuriame apibrėžiami 

bendradarbiavimo prioritetai 

artimiausiems 4 metams. Dokumentas bus 

grindžiamas 3 pagrindiniais aspektais: 

eksporto ir konkurencingumo skatinimu, 

žmogiškojo kapitalo plėtra, aplinkos 

apsauga ir išteklių valdymu. 

http://arka.am/en/news/econo

my/world_bank_is_preparing

_country_s_partnership_fram

ework_strategic_document_f

or_armenia/ 

http://arka.am/en/news/econo

my/nikol_pashinyan_cyril_m

uller_discuss_ways_of_expan

ding_cooperation_between_a

rmenia_and_world_bank/ 

 

2019-03-06 ARM ir Irano vyriausybės paskelbė  

tarptautinį konkursą, kuri vykdytų 1000 

MW galios elektrinės statybą Meghri 

mieste (pasienyje su Iranu). Susitarimą dėl 

elektrinės statybos šalys pasirašė 2007 m. 

Statyba turėtų būti baigta per 5 metus, po 

to gamyklos pagaminta elektros energija 

bus siunčiama į Iraną. 

http://arka.am/en/news/techno

logy/armenia_and_iran_look_

for_investor_to_handle_const

ruction_of_meghri_hydropow

er_plant_/ 

 

2019-03-07 „Unibank“ skirė 5 mln. USD kreditą, skirtą 

moterų verslumui ARM remti. Daugiau nei 

500 moterų verslininkių gavo paskolas 

verslo plėtrai. Programą „Moterys versle“ 

„Unibank“ įgyvendina kartu su 

Nyderlandų plėtros banku FMO. 

http://arka.am/en/news/busine

ss/unibank_and_dutch_fmo_t

o_channel_10_million_into_s

upporting_women_entreprene

urship_in_armenia_/ 

 

2019-03-11 ARM valstybės pajamų komitetas 2018 m. 

inicijavo 134 baudžiamąsias bylas, 

atskleidžiančias, kad vyriausybei buvo 

padaryta 23,9 mlrd. dramų žala (apie 50 

mln. USD) 

 

http://arka.am/en/news/busine

ss/armenia_s_state_revenue_

committee_revealed_23_9_bi

llion_drams_worth_damages

_caused_to_government_in_/ 

 

2019-03-12 Rusijos vyriausybė patvirtino 7 kandidatų 

sąrašą į Rusijos valstybės kontroliuojamos 

naftos bendrovės „Zarubezhneft“ 

direktorių valdybą, kuri specializuojasi 

naftos ir dujų telkinių žvalgyba ir 

eksploatavimu už Rusijos teritorijos ribų. 

Tarp jų buvęs ARM Premjeras K. 

Karapetyan. 

http://arka.am/en/news/busine

ss/former_armenian_premier

_nominated_for_membership

_in_zarubezhneft_directorial_

board_/ 

 

2019-03-12 Irano ir Rusijos Energetikos ministrai 

aptarė energetikos projektų vystymą su P. 

Kaukazo šalimis (ARM, AZ ir Sakartvelu. 

http://arka.am/en/news/techno

logy/iran_and_russia_discuss

ed_connecting_their_power_

grids_across_south_caucasus/ 

 

2019-03-12 ARM ir Rusijos komisijos posėdyje aptarti 

Metsamor AE 2-ojo bloko eksplotavimo ir 

modernizavimo klausimai.  

Naujos elektrinės statyba kainuotų 3-4 

mlrd. USD. 2014 m. buvo pratęstas 

Metsamor AE eksploatavimo laikas iki 

2026 m. Eksploatacijos pratęsimas tapo 

įmanomas  Rusijai suteikus 270 mln. USD 

paskolą. 

 

http://arka.am/en/news/techno

logy/armenia_and_russia_dis

cussed_modernization_of_me

tsamor_nuclear_power_plant/ 

 

http://arka.am/en/news/techno

logy/construction_of_new_np

p_in_armenia_with_1_000_m

egawatt_capacity_will_cost_

3_4_billion_expert_says/ 

 

2019-03-13 Rusija ir Sakartvelas pratęsė dujų tranzito į 

Armėniją kontraktą iki 2020 m.  

http://arka.am/en/news/busine

ss/contract_between_georgia

_and_russia_s_gazprom_on_t
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ransit_of_natural_gas_in_arm

enia_prolonged/ 

2019-03-14 Nyderlandų „Fotowatio Renewable 

Ventures“ (FRV) B.V ir Ispanijos „FSL 

Solar S.L.“ konsorciumas laimėjo 

tarptautinį konkursą statyti pirmąją didelę 

fotovoltinę jėgainę ARM. Statybai reikės 

50 mln. USD, ji bus pastatyta iki 2020 m. 

http://arka.am/en/news/techno

logy/frv_masrik_to_invest_2

8_billion_drams_in_construct

ion_of_masrik_1_solar_powe

r_plant/ 

 

2019-03-15 ARM siekia pagerinti šalies poziciją 

Pasaulio banko „Doing Business“ indekse. 

Šiuo metu ARM užima 41 vietą tarp 190 

šalių, pagerinusi savo vietą šešiais punktais 

nuo ankstesnio 2018 m. MP pavaduotojas 

T. Avinjan teigė, kad verslo aplinkos 

gerinimas yra vyriausybės prioritetas.  

http://arka.am/en/news/busine

ss/armenia_begins_new_stag

e_of_substantive_reforms_to

_improve_its_ranking_in_doi

ng_business_index/ 

 

2019-03-15 MP Nikol Pashinyan susitiko su „Index 

Ventures“ delegaciją. „Index Ventures“ 

įvertino teigiamus pokyčius IT sektoriuje, 

jie išreiškė susidomėjimą pradėti ir plėtoti 

bendradarbiavimą su ARM partneriais. Be 

technologinių ir inžinerinių projektų, 

„Index Ventures“ pristatys investavimo į 

Silicio slėnį būdus. 

http://arka.am/en/news/econo

my/index_ventures_interested

_in_development_of_coopera

tion_with_armenia_/ 

 

2019-03-15 Maskvoje susitiko ARM ir Rusijos 

Ekonomikos ministrai. Bendradarbiavimas 

bus plečiamas. 

http://arka.am/en/news/econo

my/russian_industry_and_tra

de_minister_expresses_willin

gness_to_support_armenian_

companies/ 

 

2019-03-18 Eurazijos ekonomikos komisijos valdybos 

pirmininkas T. Sargsyan paragino 

Nepriklausomų valstybių sandraugos 

valstybes nares kartu stengtis skaitmeninti 

ekonomiką. 

http://arka.am/en/news/econo

my/tigran_sargsyan_urges_ci

s_member_countries_to_put_

their_efforts_together_to_digi

tize_economy/ 

 

2019-03-18 Pasiektas susitarimas, kad pigios Ukrainos 

SkyUp avialinijos vykdys skrydžius 

Jerevenas-Odesa, o nuo gegužės mėn. 

Jerevanas-Kijevas. 

http://arka.am/en/news/busine

ss/ukrainian_lowcoster_to_op

erate_flights_to_yerevan_fro

m_odessa_and_kiev/  

 

2019-03-19 ARM valstybinis pajamų komitetas 

atnaujino Meghri muitinės (pasienyje 

su Iranu) infrastruktūrą. Muitinė 

Meghri veikia visą parą, kasdien 

aptarnauja apie 1300 keleivių ir 

daugiau nei 200 sunkvežimių.  

http://arka.am/en/news/busine

ss/state_revenue_committee_t

o_modernize_meghri_custom

s_office_/ 

 

2019-03-19 Naujo dujotiekio statyba Irano gamtinių 

dujų tranzitui per ARM į Sakartvelą nėra 

planuose, esamas vamzdynas leidžia 

didinti tiekimo apimtis.  

 

http://arka.am/en/news/econo

my/construction_of_new_pip

eline_not_among_plans_of_ir

anian_natural_gas_transit_thr

ough_armenia/ 

 

2019-03-19 Valstybinių pajamų komiteto duomenimis, 

2018 m. į Armėniją importuota apie 65 100 

transporto priemonių - 72,6 proc. daugiau 

nei pernai. 

http://arka.am/en/news/busine

ss/more_than_65_000_vehicl

es_imported_to_armenia_in_

2018/ 

 

2019-03-20 Premjeras susitiko su JAV armėnų kilmės 

filantropu, verlininku James Tufenkian. 

Pastarajam priklauso aukštos klasės 

viešbučiai įvairiuose Armėnijos vietose, 

planuojama statyti naujus viešbučių 

kompleksus 

http://arka.am/en/news/busine

ss/biggest_hotel_in_armenia_

to_be_built_soon/ 
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2019-03-20 ARM BVP per 2012–2018 m. laikotarpį 

išaugo 40,7 proc., o pagrindiniai bankų 

rodikliai beveik padvigubėjo. 

 

http://arka.am/en/news/econo

my/armenia_s_gdp_has_grow

n_40_7_over_seven_year_an

d_key_banking_indicators_ha

ve_almost_doubled/ 

 

2019-03-20 Centrinio banko duomenimis, asmeniniai 

pinigų pervedimai į ARM per bankus 2019 

m. sausio mėn. pasiekė $119 mln. USD - 

25.7% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 

2018 m. Pinigų pervedimai iš ARM per 

sausio mėnesį padidėjo 36%. 

http://arka.am/en/news/econo

my/private_money_transfers_

to_armenia_in_january_2019

_grew_by_25_7_to_119_mill

ion/ 

 

2019-03-22 MP N. Pashinyan paskyrė naują Turizmo 

komiteto vadovę S. Safaryan. Buvusi 

vadovė išrinkta į Nacionalinę Asamblėją.  

http://arka.am/en/news/touris

m/armenian_premier_appoint

s_new_head_of_tourism_com

mittee/ 

 

2019-03-22 Remiantis 2018 m. rezultatais, 

„Ameriabank“ yra pirmaujantis bankas. 

Per ataskaitinį laikotarpį banko portfelis, 

palyginti su praėjusiais metais, padidėjo 

59%. 

http://arka.am/en/news/busine

ss/ameriabank_is_leading_ba

nk_in_armenia_by_size_of_f

actoring_portfolio_worth_12

_billion_drams/ 

 

2019-03-23 ARM įkurta restoranų asociacija. http://arka.am/en/news/busine

ss/association_of_armenian_r

estaurants_established/ 

 

2019-03-25 2019 m. sausio ir vasario mėn. ARM 

eksportas sumažėjo 11,6 proc., o importas 

- 5,6 proc. Šalies užsienio prekybos 

apyvarta siekė 1 011,9 mln. USD ir 

sumažėjo 7,7%. 

http://arka.am/en/news/econo

my/armenia_s_exports_shrin

k_11_6_and_imports_5_6_in

_january_and_february_2019

/ 

 

2019-03-25 ES ir Austrijos plėtros agentūra ADA 

baigė 2015 m. pradėtą 3,3 mln. EUR vertės 

projektą „Ekologiškos žemės ūkio 

paramos iniciatyva“. ES remia žemės ūkį 

kaip vieną iš pagrindinių ARM 

ekonomikos sektorių, kurie sudaro apie 

18% BVP ir 36% darbo jėgos.  

http://arka.am/en/news/busine

ss/eur_3_3_million_organic_

agriculture_support_initiative

_project_successfully_imple

mented_in_armenia/ 

 

2019-03-26 MP pavaduotojas T. Avinyan susitikime su 

Vokietijos tarptautinio bendradarbiavimo 

organizacijos (GIZ) ARM biuro atstovais 

pabrėžė nuoseklią santykių su Vokietija 

plėtrą, yra potencialas prekybos ir 

investicijų, taip pat mokslo ir technologijų 

plėtrai.  

http://arka.am/en/news/econo

my/germany_to_continue_ass

isting_armenia_in_carrying_o

ut_reforms/ 

 

2019-03-27 Kalifornijos valstija Jerevane atidarys 

Prekybos ofisą. 

http://arka.am/en/news/busine

ss/trade_office_between_calif

ornia_and_armenia_to_be_re

established_in_yerevan/ 

 

2019-03-27 ARM Vyriausybė neatšauks savo 

ankstesnio sprendimo padidinti lombardų 

ir pinigų keitimo biurų savininkų mokamų 

mokesčių dydį. Sprendimui priešinasi 

valiutų pardavėjų sąjunga, kuri teigia, kad 

80 proc. lombardų ir valiutų keityklų 

užsidarys. 

http://arka.am/en/news/busine

ss/armenian_government_not

_to_backtrack_on_pawnshop

_and_money_exchange_offic

es_decision/ 

 

2019-03-28 Nacionalinė Asamblėja ratifikavo ARM-

Japonijos susitarimą dėl investicijų 

skatinimo ir apsaugos. 

http://arka.am/en/news/econo

my/armenian_parliament_app

roves_ratification_of_investm

ents_agreement_with_japan/ 

 



2019-03-28 Eurazijos ekonomikos sąjungos 

duomenimis, ARM padvigubino tekstilės 

gaminių eksportą 2018 m. į EES valstybes 

nares apie 65 proc. 

http://arka.am/en/news/busine

ss/armenian_textile_industry_

s_exports_doubled_in_2018/ 

 

2019-03-29 Pasaulio bankas grupės patvirtino 

Armėnijos 2019-2023 m. partnerystės 

programą (CPF), kurios tikslas - palaikyti 

tvarų ir integracinį augimą ir pagerinti 

gyvenimo lygį šalyje. Naujasis CPF 

suderintas su 5 metų vyriausybės 

programa. 

http://arka.am/en/news/econo

my/world_bank_to_provide_

armenia_with_500_million_u

nder_renewed_country_partn

ership_framework_/ 

 

2019-03-29 Planuojamos įstatymų pataisos dėl lošimo 

reklamos apribojimo. 

http://arka.am/en/news/busine

ss/gambling_advertisement_i

n_internet_television_and_ra

dio_to_be_restricted_in_arme

nia_/ 

 

2019-03-29 Pagal TVF vertinimus šalies šešėlinės 

ekonomikos dydis buvo 50–60%. 

Remiantis Nacionalinės statistikos 

komiteto duomenimis, per pastaruosius 

metus šešėlinės ekonomikos dalis 

sumažėjo nuo 25 iki 22 proc. 

http://arka.am/en/news/econo

my/src_head_explains_discre

pancy_in_pashinyan_and_off

icial_statistics/  

 

    

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2019-03-12 ARM vyriausybė turi įgyvendinti esminius 

ekonomikos politikos pokyčius, jeigu 

norima padaryti ekonominę revoliuciją. 

Vyriausybė dar nepateikė realaus veiksmų 

plano, kad pasiektų deklaruotą tikslą; 

Vyriausybei trūksta bendros ekonominės 

vizijos, sistemingo požiūrio, veiksmų 

koordinavimo. 

http://arka.am/en/news/econo

my/armenia_s_government_n

eeds_to_enforce_fundamental

_changes_in_its_economic_p

olicy_analyst_says/ 

 

2019-03-29 Tarptautinis valiutos fondo vertinimu,  

svarbiausias iššūkis, su kuriuo susiduria 

ARM politikos formuotojai, yra tęsti 

kruopščiai suplanuotas struktūrines 

reformas, kartu išlaikant makroekonominį 

ir finansinį stabilumą. 

http://arka.am/en/news/econo

my/imf_armenia_should_imp

lement_carefully_planned_str

uctural_reforms_while_maint

aining_macroeconomic_an/ 

 

Parengė: LR ambasados Armėnijoje ministrė patarėja Nida Dalmantaitė; +374 10297682, +370 70 653736, 

nida.dalmantaite@urm.lt   

_____________________ 
1 MTEPI – moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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