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DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 

INFORMACIJOS ŠALTINIS PASTABOS 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2020-01-23 Niujorke įsikūrusi Amerikos finansinių 

paslaugų korporacija „Citigroup“ išreiškė 

susidomėjimą investuoti į Sakartvelo finansų 

rinką. 

https://agenda.ge/en/news/2020/227   

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2020-01-06 2019 m. Sakartvelo elektros energijos importas 

padidėjo 7,5%, o eksportas sumažėjo 58,7%. 

https://agenda.ge/en/news/2020/32  

2020-01-30 Sakartvelo ekonomikos ministerija siūlo 

privatizuoti gamtinius išteklius kartu su kitu 

valstybiniu turtu pagal „100 investicinių 

projektų verslui“ programą. Tikimasi, jog tai 

suteiks galimybę į Sakartvelo ekonomiką 

investuoti papildomus 120 mln. GEL. 

https://agenda.ge/en/news/2020/290  

2020-01-31 Ekonomikos ministerijos duomenimis, Gruzija 

2019 metais pervežė 42,3 mln. tonų krovinių, o 

tai 1,2 mln. tonų daugiau nei 2018 metais. 

Uostais buvo pergabenta 17,2 mln. tonų, 

geležinkeliais 31,4 mln. tonų, automobiliais – 

24,9 mln. tonų.  

https://agenda.ge/en/news/2020/316  

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2020-01-09 Sakartvelo oro uostai 2019 metais aptarnavo 5 

mln. 200 tūkst. keleivių. Daugiausiai keleivių 

sulaukė Tbilisio oro uostas – 3,69 mln., 

Kutaisio oro uostas – 87,9 tūkst. ir Batumio 

uostas sulaukė 624,1 tūkst. keleivių. 

https://agenda.ge/en/news/2020/72   

2020-01-10 Tarptautinių keliautojų skaičius Gruzijoje 2019 

metais pasiekė istorines aukštumas su 

9.357.964 keleiviais, kurių kiekis šoktelėjo 

7,8% palyginus su 2018 metais, nepaisant 

skrydžių iš Rusijos uždraudimo. 

https://agenda.ge/en/news/2020/82   

2020-01-16 Didžiausiame Šiaurės Europos turizmo 

pramonės renginyje „MATKA 2020“ buvo 

įvertintas Sakartvelo darbas plėtojant ir 

skatinant savo turizmo potencialą, už ką buvo 

įteiktas apdovanojimas „Metų užsienio kelionės 

tikslas“. 

https://www.agenda.ge/en/news/20

20/145  

 

2020-01-15 Turizmo pajamos, gautos 2019 metais, augo 

1.4% palyginus su 2018 metais. 

https://1tv.ge/en/news/nbg-

revenues-from-tourism-increased-

by-1-4-in-201  

 

2020-01-31 Sakartvelo Ekonomikos ministerija pranešė, 

kad naująja Jungtinių Gruzijos oro uostų 

bendrovės generaline direktore paskirta buvusi 

Gruzijos civilinės aviacijos agentūros 

direktoriaus pavaduotoja Tamar Archuadze.  

https://agenda.ge/en/news/2020/319  
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Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

    

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija 

    

Bendra ekonominė informacija 

2020-01-03 Pasibaigus duotam terminui dėl papildomų 

investicijų pritraukimui į Anaklijos uosto plėtrą, 

Vyriausybė rinkosi posėdžiui tolimesniems 

žingsniams nuspręsti. Konsorciumas 

nesugebėjo gauti reikiamų 400 mln. USD 

paskolos iš tarptautinių finansų institucijų ir 120 

mln. USD iš potencialių investuotojų. Sausio 9 

d. nuspręsta atsisakyti sutarties su Anaklijos 

plėtros konsorciumu ir pradėti atitinkamas 

teisines procedūras. 

Konsorciumas ruošiasi kreiptis į TTT. 

https://agenda.ge/en/news/2020/20  

https://www.interpressnews.ge/en/a

rticle/105295-government-cancels-

contract-with-anaklia-development-

consortium  

https://www.interpressnews.ge/en/a

rticle/105296-ministry-of-

infrastructure-government-

considers-that-further-extension-of-

term-for-anaklia-development-

consortium-cannot-bring-the-

desired-result  

https://agenda.ge/en/news/2020/70  

 

2020-01-28 Regioninės plėtros ir infrastruktūros ministerija 

jau svarsto skelbti naujų investuotojų konkursą 

Anaklijos giliavandenio uosto statybai. 

https://www.interpressnews.ge/en/a

rticle/105559-infrastructure-

minister-we-are-already-preparing-

to-announce-expression-of-

interests-on-anaklia-port  

 

2020-01-13 Anot Amerikos vyno ekonomistų asociacijos 

(AAWE), 2018 m. Sakartvelas užėmė 18 vietą 

tarp daugiausiai vyno eksportuojančių šalių 

pagal pajamas iš pardavimų. Lietuva pagal 

pajamas atsidūrė 19 vietoje.  

https://agenda.ge/en/news/2020/101   

2020-01-14 Geostat duomenimis 2019 m. Sakartvelo 

užsienio prekyba sudarė 12,83 mlrd. USD, t. y. 

2,7% daugiau nei pernai. 2019 m. eksportas 

padidėjo 12,4% ir siekė 3,77 mlrd. USD, o 

importas sumažėjo 0,8% ir sudarė 9,06 mlrd. 

USD. 

https://agenda.ge/en/news/2020/116   

2020-01-15 Informuojama, kad net 1/3 visų pervedamų 

pinigų ateina iš ES. 

https://agenda.ge/en/news/2020/126   

2020-01-20 2019 m. Sakartvelo eksporto rodikliai pasiekė 

rekordines aukštumas: eksportas iš Sakartvelo į 

ES 2019 m. padidėjo 13% ir siekė 825,7 mln. 

USD.  

https://agenda.ge/en/news/2020/174  

2020-01-22 Počio mieste pradėta automobilių komponentų 

gamyklos statyba. Pagaminta produkcija 

ruošiamasi eksportuoti į ES šalis, Kiniją, JAV, 

Meksiką. Statybas numatyta baigti 2020 m. 

rugsėjį. 

https://agenda.ge/en/news/2020/210  

2020-01-22 2019 m. Rugsėjo – 2020 m. sausio mėnesiais 

buvo eksportuota 31 tūkst. tonų mandarinų. 

Lietuva yra naujų eksporto krypčių tarpe.  

https://agenda.ge/en/news/2020/208   

2020-01-23 Pasak Sakartvelo nacionalinės vyno agentūros, 

Sakartvelas 2019 m. eksportavo 94 mln. vyno 

butelių į 53 šalis. Tai yra 9% daugiau nei 2018 

m. Tai taip pat yra didžiausias eksporto kiekis 

per nepriklausomo Sakartvelo istoriją. 

https://agenda.ge/en/news/2020/225   

2020-01-24 Pranešama, jog elektrinių automobilių gamykla 

Kutaisyje savo pirmąjį elektromobilį pagamins 

rugpjūtį. Skelbiama, jog pirmajame etape per 

metus bus pagaminti 5000 automobilių, tačiau 

vėliau gamybos pajėgumas padidės iki 40 000 

automobilių. 

https://agenda.ge/en/news/2020/231   

https://agenda.ge/en/news/2020/20
https://www.interpressnews.ge/en/article/105295-government-cancels-contract-with-anaklia-development-consortium
https://www.interpressnews.ge/en/article/105295-government-cancels-contract-with-anaklia-development-consortium
https://www.interpressnews.ge/en/article/105295-government-cancels-contract-with-anaklia-development-consortium
https://www.interpressnews.ge/en/article/105295-government-cancels-contract-with-anaklia-development-consortium
https://www.interpressnews.ge/en/article/105296-ministry-of-infrastructure-government-considers-that-further-extension-of-term-for-anaklia-development-consortium-cannot-bring-the-desired-result
https://www.interpressnews.ge/en/article/105296-ministry-of-infrastructure-government-considers-that-further-extension-of-term-for-anaklia-development-consortium-cannot-bring-the-desired-result
https://www.interpressnews.ge/en/article/105296-ministry-of-infrastructure-government-considers-that-further-extension-of-term-for-anaklia-development-consortium-cannot-bring-the-desired-result
https://www.interpressnews.ge/en/article/105296-ministry-of-infrastructure-government-considers-that-further-extension-of-term-for-anaklia-development-consortium-cannot-bring-the-desired-result
https://www.interpressnews.ge/en/article/105296-ministry-of-infrastructure-government-considers-that-further-extension-of-term-for-anaklia-development-consortium-cannot-bring-the-desired-result
https://www.interpressnews.ge/en/article/105296-ministry-of-infrastructure-government-considers-that-further-extension-of-term-for-anaklia-development-consortium-cannot-bring-the-desired-result
https://www.interpressnews.ge/en/article/105296-ministry-of-infrastructure-government-considers-that-further-extension-of-term-for-anaklia-development-consortium-cannot-bring-the-desired-result
https://agenda.ge/en/news/2020/70
https://www.interpressnews.ge/en/article/105559-infrastructure-minister-we-are-already-preparing-to-announce-expression-of-interests-on-anaklia-port
https://www.interpressnews.ge/en/article/105559-infrastructure-minister-we-are-already-preparing-to-announce-expression-of-interests-on-anaklia-port
https://www.interpressnews.ge/en/article/105559-infrastructure-minister-we-are-already-preparing-to-announce-expression-of-interests-on-anaklia-port
https://www.interpressnews.ge/en/article/105559-infrastructure-minister-we-are-already-preparing-to-announce-expression-of-interests-on-anaklia-port
https://www.interpressnews.ge/en/article/105559-infrastructure-minister-we-are-already-preparing-to-announce-expression-of-interests-on-anaklia-port
https://agenda.ge/en/news/2020/101
https://agenda.ge/en/news/2020/116
https://agenda.ge/en/news/2020/126
https://agenda.ge/en/news/2020/174
https://agenda.ge/en/news/2020/210
https://agenda.ge/en/news/2020/208
https://agenda.ge/en/news/2020/225
https://agenda.ge/en/news/2020/231


2020-01-31 Geostat informuoja, kad 2019 metų gruodžio 

mėnesį Sakartvelo BVP augo 3,8% daugiau nei 

per 2018 m. tą patį laikotarpį.  

https://agenda.ge/en/news/2020/306   

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2020-01-08 Sakartvelo nacionalinio banko oficialiosios 

tarptautinės atsargos 2019 m. gruodžio mėn. 

padidėjo 167 mln. USD. 2019 m. gruodžio 30 d. 

tarptautinės atsargos siekė 3,49 mlrd. USD. Tai 

205 mln. USD daugiau lyginant su praėjusiais 

metais.  

https://agenda.ge/en/news/2020/59   

2020-01-16 Naftos ir dujų valstybinė agentūra paskelbė 

atvirą tarptautinį konkursą licencijai naftos ir 

dujų paieškos vykdymui Sakartvelo Juodosios 

jūros šelfo dviejose dalyse. 

https://agenda.ge/en/news/2020/136  

2020-01-30 Europos investicijų bankas skiria 5 750 000 

EUR kelių eismo saugumui Sakartvele 

finansuoti. Dotacija bus panaudota Sakartvelo 

transporto kokybei ir saugai gerinti. 

https://agenda.ge/en/news/2020/295   

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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