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LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA  RUSIJOS FEDERACIJOJE IR UZBEKISTANO RESPUBLIKAI 

Aktualios ekonominės informacijos suvestinė 

2020 m. lapkričio  mėn.  

DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS INFORMACIJOS ŠALTINIS 

 

PASTABOS, KOMENTARAI 

RUSIJOS FEDERACIJA  (RU arba RF sutrumpinime) 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

11-02 Antrąjį 2020 metų ketvirtį Sankt Peterburgo gyventojų šeimų išlaidos 

sumažėjo 14 proc. Rusijos gyventojų išlaidos per mėnesį yra mažiausios 

nuo 2008 m. 

https://neva.today/news/peterburzhcy-

sokratili-svoi-rashody-iz-za-koronavirusa-
206742/ 

 

11 - 03 RU iki 2024 m. Eksportui remti bus skirta 650 mlrd. rublių.  https://www.alta.ru/external_news/77471/  

11 - 06 Bilietas į užsienio rinką - parama eksportui.  

 

https://www.alta.ru/external_news/77515/  

11 - 08 RU finansų ministerijos keičiamos brangiųjų metalų ir gaminių turinčių 

brangiųjų metalų importo/eksporto į EAES  taisyklės.   

https://www.tks.ru/news/law/2020/11/06/000
1 

2020 m. rugpjūčio 6 d. Įsakymas N 161н  

11 - 08 Vyriausybė įsteigs specializuotus agrocheminių medžiagų importo į RU 

postus. Tuo pačiu metu šias medžiagas į RU bus galima importuoti tik per 

specializuotus kontrolės punktus, kuriuos įsteigs vyriausybė, pažymima 

įstatymo projekto aiškinamajame rašte.  

https://www.alta.ru/external_news/77573/  

11 - 09 Mokesčių teisės aktai buvo pakeisti dėl nacionalinės prekių atsekamumo 

sistemos sukūrimo.   

https://www.alta.ru/laws_news/77609/   

11 - 12 RU ketina pakviesti Eurazijos ekonomikos komisiją apsvarstyti galimybę 

laikinai apriboti grūdų eksportą iš Eurazijos ekonominės sąjungos.  

https://www.tks.ru/reviews/2020/11/12/02  

11 - 13 Dar viena  „Gazprom“ struktūra gavo teisę eksportuoti SGD. Taigi aštuoni 

juridiniai asmenys turi teisę eksportuoti SGD į Rusiją, pažymi TASS.   

https://www.tks.ru/news/nearby/2020/11/12/

0012 
Anksčiau šiame sąraše buvo „Gazprom“, 

„Gazprom Export“, „Rosneft“, „Yamal LNG“, 

„Arctic LNG-1“, „Arctic LNG-2“, „Arctic LNG-

3“. 

11 - 13 Produktų, kuriems taikoma karantino fitosanitarinė kontrolė, sąrašo  

pakeitimai EAES .   

https://www.alta.ru/laws_news/77685/  

11 - 13 „Viskas eksportui“: užsienio ekonominė veikla kaip išsigelbėjimas nuo 

krizės.  

https://www.tks.ru/reviews/2020/11/12/06  

11 - 18 EAEK valdyba nustatė pereinamąsias EAEU techninių reglamentų 

nuostatas „Dėl energiją vartojančių prietaisų energijos vartojimo 

efektyvumo reikalavimų“ (TP EAEU 048/2019).  

https://www.tks.ru/news/nearby/2020/11/18/
0001 

 

11 - 20 RU keičiama kultūros vertybių importo ir eksporto tvarka.  Mokesčių 

kodeksas (333 str.) keičiamas dėl  valstybės rinkliavos už bet kurio muzikos 

instrumento ar stryko  paso išdavimą ir  valstybės rinkliavos už leidimo 

laikinai išvežti kultūros vertybių, įtrauktų į RF muziejų fondą ir 

priklausančių fiziniams ar juridiniams asmenims, išdavimo apskaičiavimą. 

https://www.tks.ru/news/nearby/2020/11/23/

0002; 

https://www.alta.ru/external_news/77845/ 

 

https://www.alta.ru/laws_news/77609/
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11- 20 RU IT įmonėms bus padėta skatinti plėtrą užsienyje. Vietinės IT įmonės 

gaus PVM atskaitą už reklamos ir rinkodaros paslaugas, teikiamas už 

Rusijos ribų.   

https://www.tks.ru/news/nearby/2020/11/19/

0001 
 

11 - 23 V. Putinas pratęsė kontrasankcijas Vakarams iki 2021 m. pabaigos; 

pratęstas  maisto embargas ir žaliavų importas į Rusiją iš JAV, ES, 

Australijos, Norvegijos, Kanados, Albanijos, Juodkalnijos, Islandijos, 

Lichtenšteino ir Ukrainos,  

https://www.alta.ru/external_news/77844/  

11-23 Rusijoje artimiausiais metais gali nustoti veikti iki 35 Rusijos bankų (apie 

9 proc. visų dabar veikiančių bankų). 

https://neva.today/news/bolee-30-bankov-v-

rossii-mogut-lishitsya-licenzii-za-god-

208038/ 

 

11-24 RU finansų ministerija pasiūlė prekių importuotojams kompensuoti utilizavimo 

mokestį, jeigu šie patys utilizuos importuotą produkciją  
https://www.rbc.ru/business/24/11/2

020/5fbb67729a794765094295d6?f

rom=from_main_1 

 

11-24 Sankt Peterburgo Pramonės politikos komiteto vadovas teigia, kad mieste 

nuo pandemijos labiausiai nukentėjo automobilių pramonė. 

https://www.rbc.ru/spb_sz/24/11/2020/5fbcc

6739a7947fa54800649 
 

11-24 Spalio mėn. Rusijos gyventojai kasdieninėms prekėms išleido 5,7 proc. 

mažiau. 

https://neva.today/news/rossiyane-stali-

menshe-tratit-na-tovary-povsednevnogo-
sprosa-208108/ 

 

11 - 25 RU pasiūlyti Baltarusijai pastatyti savo trąšų terminalą RF uoste. RU  

geležinkeliai jau teikia 50% nuolaidą Baltarusijos kolegoms. RF transporto 

ministerija gali pasiūlyti Baltarusijos krovinių siuntėjams pastatyti savo 

terminalą trąšoms perkelti viename iš Rusijos uostų  

https://www.tks.ru/logistics/2020/11/24/000

2 
 

11 - 27 EAES techninių reglamentų „Dėl energiją vartojančių prietaisų energijos 

vartojimo efektyvumo reikalavimų“ pereinamojo laikotarpio nuostatos.   

https://www.alta.ru/laws_news/77967/  

11 - 27 Eksporto kontroliuojamų prekių identifikavimo taisyklių pakeitimai - 

apima prekes ir technologijas, kurioms taikomos specialios ekonominės ar 

privalomos priemonės, nustatyta, kad identifikuojamos eksportuojamos 

prekės, informacija, darbai, paslaugos, intelektinės veiklos rezultatai (teisės 

į juos), kurie dėl savo ypatybių ir savybių gali būti naudojami kuriant 

masinio naikinimo ginklus, jų pristatymo transporto priemones, kitų rūšių 

ginklus ir karinius ar  rengiant ir (ar) vykdant teroro aktus.  

https://www.alta.ru/tamdoc/20ps1865/  

11 - 30 Padidės nuskausminamųjų vaistų importo ir gamybos kvotos.  

 

https://www.tks.ru/news/nearby/2020/11/30/

0001  
https://www.alta.ru/external_news/78001/ 

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

11-03 Sankt Peterburgo gubernatorius A. Beglovas pasirašė „trečiąjį paramos 

verslui paketą“, kuriuo nuo pandemijos nukentėjusioms įmonėms 

numatytos mokestinės-finansinės lengvatos. 

https://www.fontanka.ru/2020/11/03/695274
87/ 

 

 

11-05 Sankt Peterburgo verslas skundžiasi darbo jėgos trūkumu – dėl uždarytų 

valstybinių sienų neatvyksta migrantai, kurie anksčiau atlikdavo kurjerių, 

statybininkų, krovikų ir kiemsargių darbus. Tiek federaliniu lygiu, tiek 

mieste užsieniečiams išduodama kur kas mažiau darbo leidimų. 

https://www.fontanka.ru/2020/11/05/695300

45/ 
 

 

https://neva.today/news/bolee-30-bankov-v-rossii-mogut-lishitsya-licenzii-za-god-208038/
https://neva.today/news/bolee-30-bankov-v-rossii-mogut-lishitsya-licenzii-za-god-208038/
https://neva.today/news/bolee-30-bankov-v-rossii-mogut-lishitsya-licenzii-za-god-208038/
https://neva.today/news/rossiyane-stali-menshe-tratit-na-tovary-povsednevnogo-sprosa-208108/
https://neva.today/news/rossiyane-stali-menshe-tratit-na-tovary-povsednevnogo-sprosa-208108/
https://neva.today/news/rossiyane-stali-menshe-tratit-na-tovary-povsednevnogo-sprosa-208108/
https://www.tks.ru/news/nearby/2020/11/30/0001
https://www.tks.ru/news/nearby/2020/11/30/0001
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11-05 Suomijos-Rusijos prekybos rūmai paskelbė, kad dėl Rusijos rublio kurso 

ir pandemijos daugiau kaip 40 proc. Suomijos įmonių, dirbančių Rusijoje 

ar su Rusija, fiksavo apyvartos ir eksporto mažėjimą, trečdalis įmonių – 

importo mažėjimą. 

https://links.svkk.fi/ext/doc/328040446/1513

184017/432131615/1604510191/432131321/
1604507555/barometr%20finsko-

rossijskoi%20torgovli%20osen%202020.pdf 

 

11-10 Sankt Peterburgo vyriausybė pradeda įgyvendinti „trečiąjį pagalbos 

paketą“ verslui, nukentėjusiam nuo pandemijos. 

https://www.fontanka.ru/2020/11/10/695367

19/ 
 

11-12 Rusijos ministras pirmininkas M. Mišustinas pranešė, kad vyriausybė 

trims mėnesiams pratęsė mokestines atostogas įmonėms tų sektorių, kurie 

labiausiai nukentėjo nuo koronaviruso. 

https://www.fontanka.ru/2020/11/12/695400

42/ 
 

11-18 2020 m. pirmąjį pusmetį Suomijos-Rusijos prekybos apimtys smuko 27 

proc. Suomijos verslo Rusijoje apžvalga. 

https://www.fontanka.ru/longreads/6955349

3/ 
 

11-24 Sankt Peterburgo vyriausybė pateikė įstatymų projektus dėl paskatų 

verslui, ketinančiam investuoti daugiau kaip 50 mln. RUB (apie 556 tūkst. 

EUR) į gamybos įmones. 

https://www.dp.ru/a/2020/11/24/V_Peterburg

e_razreshat_str?hash=759037 
 

11-24 Sankt Peterburgas patenka į patraukliausių investicijoms regionų Rusijoje 

penketuką. 

https://neva.today/news/v-top-5-regionov-
po-privlekatelnosti-investicionnogo-klimata-

vhodit-peterburg-208112/ 

 

11-26 Valstybės Dūmoje priimta įstatymo pataisa, kuria bus leidžiamas 

mineralinių trąšų saugyklų statymas jūrų uostų vandens apsaugos zonoje 

(arčiau nei 500 m nuo jūros). Anksčiau tai draudė Rusijos Federacijos 

Vandens kodeksas.  

https://47news.ru/articles/184483/ „EuroChem“ planuoja į terminalą Ust-Lugos 

uoste investuoti 50 mlrd. RUB (556 mln. 

EUR). 

Mokslas, inovacijos, technologijos 

11-17 Rusijos įmonių IT paslaugų eksportas 2020 m. pirmąjį pusm., lyginant su 

tuo pačiu laikotarpiu 2019 m., augo 14 proc. ir pasiekė 2,4 mlrd. USD. 

Bendras paslaugų eksportas pirmąjį pusm. sumažėjo 21 proc. ir siekė 23,3 

mlrd. USD. 

https://www.rbc.ru/spb_sz/17/11

/2020/5fb3da859a794794f80a9d

6c 

 

11-23 RU Vyriausybė įpareigojo išmaniosios technikos gamintojus nuo 2021 m. sausio 

1 d. privalomai instaliuoti rusišką programinę įrangą. Iš viso yra 16 kategorijų 

tokios įrangos (paieškos puslapiai, soc. tinklai, žemėlapiai, navigacinės 

programos ir t.t.), kuri bus įdiegiama į telefonus, kompiuterius, planšetinius 

kompiuterius, Smart-TV ir kt. įrangą. 

https://www.rbc.ru/technology_and

_media/23/11/2020/5fbb84ff9a7947

7365cf529d?from=from_main_12 

Tai kelia rimtų klausimų dėl asmenų duomenų 

apsaugos ir privatumo galimų pažeidimų.  

Ryšiai/Transportas/Energetika 

11 - 03 Transporto ir kitų dokumentų naudojimo tvarkos pateikimas. Nuo 2021 m. 

spalio 1 d. keičiama transporto (gabenimo), komercinių ir (ar) kitų 

dokumentų naudojimo deklaruojant prekes tvarka.  

https://www.alta.ru/tamdoc/20kr0138/ 

https://www.alta.ru/laws_news/77462/   
Решением Коллегии ЕЭК от 27.10.2020 

№ 138 

11 -  03 Nuo šių metų lapkričio 1 dienos Rusija nustos išduoti tradicinius 

popierinius transporto priemonių pasus (PTS), bet seni dokumentai dar 

galios.  

https://www.alta.ru/logistics_news/774

19/ 
 

11 – 03 

 

RŽD  kurs naują konteinerių operatorių.   https://www.tks.ru/logistics/2020/11/02

/0001  
 

https://www.fontanka.ru/2020/11/10/69536719/
https://www.fontanka.ru/2020/11/10/69536719/
https://www.fontanka.ru/2020/11/12/69540042/
https://www.fontanka.ru/2020/11/12/69540042/
https://www.fontanka.ru/longreads/69553493/
https://www.fontanka.ru/longreads/69553493/
https://www.dp.ru/a/2020/11/24/V_Peterburge_razreshat_str?hash=759037
https://www.dp.ru/a/2020/11/24/V_Peterburge_razreshat_str?hash=759037
https://neva.today/news/v-top-5-regionov-po-privlekatelnosti-investicionnogo-klimata-vhodit-peterburg-208112/
https://neva.today/news/v-top-5-regionov-po-privlekatelnosti-investicionnogo-klimata-vhodit-peterburg-208112/
https://neva.today/news/v-top-5-regionov-po-privlekatelnosti-investicionnogo-klimata-vhodit-peterburg-208112/
https://47news.ru/articles/184483/
https://www.rbc.ru/spb_sz/17/11/2020/5fb3da859a794794f80a9d6c
https://www.rbc.ru/spb_sz/17/11/2020/5fb3da859a794794f80a9d6c
https://www.rbc.ru/spb_sz/17/11/2020/5fb3da859a794794f80a9d6c
https://www.alta.ru/laws_news/77462/
https://www.tks.ru/logistics/2020/11/02/0001
https://www.tks.ru/logistics/2020/11/02/0001
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11 - 06 Greitai gendančios prekės perorientuojamos iš oro į jūrų transportą.  

 

https://www.tks.ru/logistics/2020/11/05

/0005 
 

11 - 06 Techninių reglamentų  "Dėl ratinių transporto priemonių saugumo" 

pakeitimai.  

https://www.alta.ru/external_news/7755

2/  
 

11 - 06 RU susisiekimo ministerija svarsto klausimą dėl subsidijų konteinerių 

tranzitui pratęsimo 2021 m.   

https://www.tks.ru/logistics/2020/11/05

/0003 
 

11 - 06 Vyriausybė nusprendė išlaikyti RŽD ilgalaikės tarifų politikos parametrus 

2021 m 

https://www.tks.ru/logistics/2020/11/04

/0003 
 

11 - 06 Užtikrinti tranzito sistemų sujungimą ir vykdyti tiesioginį tranzitą nuo 

Lisabonos iki sienos su Kinija - užduotis, kurią galima išspręsti. Rusijos 

muitinė jau seniai siūlo užtikrinti sąsają tarp ES ir Eurazijos šalių tranzito 

sistemų. 

https://www.alta.ru/logistics_news/775

66/ 
 

11 - 08 RU  transporto įmonės išplės savo atstovavimą Kinijos rinkoje.   

 

https://www.tks.ru/logistics/2020/11/06

/0001   
 

11 - 08 Iš  Japonijos  į  Europą  per Rusiją.  „TransContainer“ pasiūlė 10 kartų 

padidinti subsidijų tranzitui apimtį.   

https://www.alta.ru/logistics_news/775

37/   
https://www.alta.ru/logistics_news/77549/ 

11 - 09 Elektros energijos eksportas iš Rusijos sumažėjo beveik 46 proc. Tiekimas 

užsienio vartotojams sudarė 7,78 kWh.   Kalbant apie piniginę vertę, ji 

sumažėjo daugiau nei perpus - iki 314 milijonų JAV dolerių, arba beveik 

53%.  

https://www.tks.ru/news/nearby/2020/1

1/10/0002 
 

11 - 09 Per 10 mėnesių tranzito tarp Kinijos ir RU per Kazachstaną apimtys sudarė 

36 tūkst. TEU,  tai yra padidėjimas 65% .  Tranzito per Kaspijos tarptautinį 

transporto kelią (važiuojančio per Kiniją, Kazachstaną, Kaspijos jūrą, 

Gruziją, Azerbaidžaną Turkijos kryptimi) apimtis siekė 6 proc.     

https://www.tks.ru/logistics/2020/11/09

/0010 
Svarbus tranzito augimo veiksnys buvo kelių ir 

oro eismo uždarymas ir prekių perorientavimas į 

geležinkelius. Pvz,, šių metų balandį bendrovė 

per KAZ teritoriją maršrutu Čongčingas-Vilnius 

ekspediavo   geležinkeliu greitkelį maršrutu 

Kinija - Europa. 

11-09 Leningrado srities gubernatorius A. Drozdenko interviu „Baltnews“ teigė, 

kad Baltarusijos krovinių pervežimui turi būti išnaudojama esama ar jau 

statoma infrastruktūra, o ne statyti visiškai naują terminalą. 

https://47news.ru/articles/183595/  

11-10 Išjungtas antrasis Leningrado AE reaktorius, veikęs 45 metus. https://neva.today/news/na-vtorom-

energobloke-laes-navsegda-zaglushili-

reaktor-207210/ 

 

11 - 11 S7 pradėjo užsakomuosius skrydžius į Europą, bet turistai negali skristi. 

Lėktuvai skris į Prancūziją (Paryžius ir Nica), Ispaniją (Alikantė ir 

Barselona) ir Italiją (Verona).   Aviakompanija vykdys skrydžius į/ iš šių 

miestų kartą per savaitę. tik ES šalių ir Šengeno sutarties piliečiams ar 

rusams, turintiems leidimą gyventi šiose šalyse, bus leidžiama į skrydžius į 

Europą.  

https://www.tks.ru/logistics/2020/11/10

/0003 

 

 

11 - 11 Rusija gali tapti pirmaujančia veikėja vandenilio energijos rinkoje. Spalio 

mėnesį patvirtino vandenilio energijos plėtros RF planą, kurio pagrindu 

kitų metų pirmąjį ketvirtį bus parengti pasiūlymai skatinti vandenilio 

technologijas.   

https://www.alta.ru/external_news/7762

2/ 

 

 

https://www.alta.ru/external_news/77552/
https://www.alta.ru/external_news/77552/
https://www.tks.ru/logistics/2020/11/06/0001
https://www.tks.ru/logistics/2020/11/06/0001
https://www.alta.ru/logistics_news/77537/
https://www.alta.ru/logistics_news/77537/
https://47news.ru/articles/183595/
https://neva.today/news/na-vtorom-energobloke-laes-navsegda-zaglushili-reaktor-207210/
https://neva.today/news/na-vtorom-energobloke-laes-navsegda-zaglushili-reaktor-207210/
https://neva.today/news/na-vtorom-energobloke-laes-navsegda-zaglushili-reaktor-207210/
https://www.tks.ru/logistics/2020/11/10/0003
https://www.tks.ru/logistics/2020/11/10/0003
https://www.alta.ru/external_news/77622/
https://www.alta.ru/external_news/77622/
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11 - 13 RF  Baltijos baseino uostų konteinerių apyvarta 2020 m. Sausio – spalio 

mėn. sumažėjo 8,4 proc.   

https://www.tks.ru/logistics/2020/11/12

/0004 
 

11 - 12 Pasirašytas tarpvyriausybinis Rusijos ir Turkijos susitarimas dėl 

tarptautinio kelių transporto. Dokumentu atnaujinama teisinė šalių kelių 

transporto sistema, pakeičianti  1988 m.  susitarimą.  

https://www.alta.ru/logistics_news/776

46/ 
 

11 - 17 per savaitę pavyko peržengti 5 milijonų ribą - išsiųsta 5 milijonai 17,5 

tūkstančio TEU, o tai jau viršija 2019 m. apimtis. Konteinerių krovos 

augimą lėmė  chemikalai ir soda, pramonės prekės, mašinos, staklės ir 

varikliai, juodieji ir spalvotieji metalai, taip pat daržovės, vaisiai ir kiti 

maisto produktai. Konteinerių srauto augimą šiais metais daugiausia lemia 

geležinkelių tranzito konteinerių eismo tarifų mažėjimo tendencija iki jūrų 

krovinių kainos lygio.  

https://www.tks.ru/reviews/2020/11/17/

01 

 

 

11 - 19 Eurazijos ekonomikos komisija atkreipia dėmesį į tai, kad vadovaujantis 

2019 m. lapkričio 18 d. EA EK tarybos sprendimais Nr. 127, 128, 129 ir 

130 EAES valstybėse gali būti įvestas ženklinimas kvepalams ir 

tualetiniam vandeniui; fotokameros (išskyrus kino kameras), blykstės 

ir  lempoms su blykstėmis;    lengvosios pramonės prekėms, kai tik jos 

bus paruoštos.  

https://www.tks.ru/news/nearby/2020/1

1/19/0008; 

https://www.alta.ru/ts_news/77821/ 

 

RU neženklintais fotoaparatais ir kvepalais 

galima prekiauti tik iki 2021 m. balandžio 1 

d 

11-19 Šiemet Rusijos aviakompanijų keleivių pervežimų apimtys, lyginant su 

2019 m., krito 50 proc. 2021 m. tikimasi pasiekti bent 80 proc. lygį. 

https://www.fontanka.ru/2020/11/19/69

559593/ 
 

11 - 23 RU draudimo įmonių pelnas 2020 m. gali būti rekordiniu dėl ženkliai sumažėjusių 

draudiminių įvykių, dėl judėjimo ribojimų, susijusių su COVID-19.  
https://www.rbc.ru/finances/19/11/2

020/5fb540ef9a79472d7c0a5c29?fr

om=from_main_7  

11 - 23 

11 - 23 Transporto politikos įgyvendinimas teigiamai paveiks EAES integraciją, 

tam tikri transporto politikos įgyvendinimo aspektai, susiję su 

infrastruktūros plėtra ir transporto veiklos skaitmeninimu.  

https://www.tks.ru/news/nearby/2020/1

1/20/0009 
 

11 – 23  Būtina sukurti terminalų pajėgumus šiaurės vakaruose be tranzito per 

trečiąsias šalis. 70% žemės ūkio eksporto jūrų transportu struktūroje užima 

grūdai, žuvis ir riebalų bei naftos produktų perdirbimo produktai. Šios 

prekės daugiausia eina per Azovo ir Juodosios jūros baseiną, Tolimuosius 

Rytus ir Šiaurės Vakarus; reikia pastatyti ir vystyti specializuotus terminalų 

įrenginius šiaurės vakarų kryptimi, 

https://www.tks.ru/logistics/2020/11/20

/0001 

 

 yra apribojimų, susijusių su prekių pristatymu 

tranzitu į Kaliningrado sritį, nes jos vyksta 

tranzitu per dvi šalis-Latviją ir Baltarusiją,   todėl 

turime sukurti specializuotus pajėgumus, 

turinčius tiesioginę produkciją be tranzito per 

trečiąsias šalis. Potencialus tūris - apie 5 mln. t.  

11-24 Rusijos naftos ir dujų eksportas į Europa ateityje neišvengiamai mažės. Tuo tarpu 

šį kritimą kompensuos besivystančios šalys ir tie, kas „negali sau leisti prabangių 

ekologinių technologijų“. Tokia nuomonę išsakė vienas iš didžiausios privačios RU 

naftos kompanijos „Lukoil“ vadovu L.Fedun 

https://www.rbc.ru/business/24/11/20
20/5fbc9cc79a7947e5a2c89fb2?from=f
rom_main_8  

 

11 - 26 Energetikos ministerija įvertino RU potencialą tiekiant vandenilį eksportui. 

RF gali eksportuoti dešimtis milijonų tonų vandenilio tiek vakarų, tiek rytų 

kryptimis.   

https://www.alta.ru/external_news/7793

4/ 

 

  

11 - 30 „Rosneft“, bendradarbiaudama su ПГК atnaujino žalios naftos gabenimą 

geležinkeliu . ПГК   užtikrina išvežimą  augančio  Rusijos rūdos eksporto 

https://www.tks.ru/logistics/2020/11/30

/0001;  
 

https://www.tks.ru/reviews/2020/11/17/01
https://www.tks.ru/reviews/2020/11/17/01
https://www.alta.ru/ts_news/77821/
https://www.fontanka.ru/2020/11/19/69559593/
https://www.fontanka.ru/2020/11/19/69559593/
https://www.rbc.ru/finances/19/11/2020/5fb540ef9a79472d7c0a5c29?from=from_main_7
https://www.rbc.ru/finances/19/11/2020/5fb540ef9a79472d7c0a5c29?from=from_main_7
https://www.rbc.ru/finances/19/11/2020/5fb540ef9a79472d7c0a5c29?from=from_main_7
https://www.tks.ru/logistics/2020/11/20/0001
https://www.tks.ru/logistics/2020/11/20/0001
https://www.rbc.ru/business/24/11/2020/5fbc9cc79a7947e5a2c89fb2?from=from_main_8
https://www.rbc.ru/business/24/11/2020/5fbc9cc79a7947e5a2c89fb2?from=from_main_8
https://www.rbc.ru/business/24/11/2020/5fbc9cc79a7947e5a2c89fb2?from=from_main_8
https://www.alta.ru/external_news/77934/
https://www.alta.ru/external_news/77934/
https://www.tks.ru/logistics/2020/11/30/0001
https://www.tks.ru/logistics/2020/11/30/0001
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apimčių.  Todėl šios rūšies krovinių gabenimo apimtys operatoriaus 

vagonuose padidėjo 3 kartus, iki 409 tūkstančių tonų.  

https://www.tks.ru/logistics/2020/11/27

/0006  

Žemės ūkis, maisto gamyba 

11-05 Prancūzijos kompanija RAGT Semences nori įsigyti RU kompaniją OOO 

PAT/ Росагротрейд  ir tapti stambiu augalų selekciniu centru Rusijos 

pietuose orientuotu specialiai į RU rinką 

www.kommersant.ru/doc/4558813 Skelbiama , kad sandorio suma gali sudaryti 2 

mlrd. RUB (~22,2 mln. EUR) 

11-03 RU Ekonominės plėtros ministerija ir Finansų ministerija yra prieš Ž.ū. 

ministerijos siūlymą pratęsti iki 2022 metų supaprastintą leidimą įvežti į 

RU-ją soją su GMO skirtą pašarams 

www.rbc.ru/business/03/11/2020/5f9fca

dc9a794745c4600c08 
Ž.ū. ministerija nuogąstauja, kad uždraudus nuo 

2021 m. sausio  įvežti tokią soją gali pradėti 

trūkti pašarų 

11-09 Byla dėl lietuviško sūrio tranzito iš Kazachstano į Baltarusiją ir 

konfiskuoto Čeliabinsko muitinės, išnagrinėta RU Aukščiausiame teisme 

muitinės naudai 

www.kommersant.ru/doc/4564768 Straipsnyje pateiktos ir advokatų nuomonės.  

11-10 Nuo 2021 m. sausio RU gali padidinti eksporto muitą saulėgrąžoms iki 30 

%. Šiuo metu eksporto muitas sudaro 6,5 % bet ne mažiau kaip 9,75 

euro/toną.  

www.agroinvestor.ru/markets/news/347

67-rossiya-mozhet-povysit-

eksportnuyu-poshlinu-na-

podsolnechnik-do-30/ 

RU Aliejaus perdirbėjų sąjunga sveikina tokį 

sprendimą ir gailisi, kad muitas nedidės rapsui. 

11-13 RU Finansų ministerija padidino minimalias šampanizuoto vyno, konjako 

kainas 3 %, o degtinei 5,7 % 

www.kommersant.ru/doc/4573197 Perdirbėjai ir didmenininkai yra įspėję 

vyriausybę, kad didinant kainas didės šešėlinė 

prekyba 

11-16 Žemės ūkio ministerija “pakoregavo“ planus , kad žemės ūkio produkcijos 

eksportas  2024 metams sudarytų 45 mlrd. $, dabar šis planas pastumtas į 

2030 metus.  

www.agroinvestor.ru/analytics/news/34

801-minselkhoz-skorrektiroval-plany-

eksporta-produktsii-apk/ 

2024 metų planuose – eksportas žemės ūkio 

produkcijos už 34 mlrd. $ 

11-16 RU Žemės ūkio ministerija rengia įstatymų pataisas, kurios numatytų, kad 

valstybės paramos negautų tie sodininkai, kurie derliui auginti naudoja 

importinius vaismedžius 

www.kommersant.ru/doc/4573998 Vien 2019 m. rusų agro-holdingai užsienyje 

įsigijo sodinukų už daugiau kaip 360 mln. EUR.  

11-26 „Dėl rugių tinkamų ruginei duonai kepti trūkumo, RU piliečiai vėl neturės 

galimybių pajusti tikros ruginės duonos skonio“, Šį sezoną RU-oje truks 

apie 300 tūkst. tonų 1 ir 2  klasės rugių, kurių dalį teks importuoti .  

www.zol.ru/n/325b6 Siūlymas į miltus dėti 3  klasės ruginius grūdus, 

malūnininkų ir stambių prekybininkų nuomone 

netinkamas.  

11-27 Lapkričio 26-ai pagal operatyvinius (dar tikslins) duomenis RU prikulta 

137,4 mln. tonų grūdų, kas viršijo visas analitikų prognozes ir taip pat 

viršijo rekordinį 2017 m. (135,5 mln. tonų) derlių 

www.zol.ru/n/325dd Pateikta kiek prikulta ir pagal javų rūšis.  

11-27 Per metus RU-joje grikiai pabrango 1,5 karto, o cukrus - trečdaliu https://www.retail.ru/news/grechka-podorozhala-za-god-v-poltora-raza-a-

sakhar-na-tret-27-noyabrya-2020-200051/ 

11 - 28 Didžiausias RU maisto prekybos tinklas „Magnit“ 2021 m. planuoja 

atidaryti 1500 jo valdomo „Piateročka“ tinklo parduotuvių  

https://www.retail.ru/news/x5-planiruet-otkryt-1500-pyaterochek-v-2021-

godu-28-noyabrya-2020-200071/ 

11-30 Žemės ūkio ministerija planuoja padidinti grūdų eksporto kvotą iki 17,5 

mln. tonų, nors RU grūdų augintojai ir eksportuotojai prašo ministerijos 

kvotų neįvedinėti.  

Federalinė antimonopolinė tarnyba pritaria Ž.ū. ministerijos siūlymui dėl 

kvotų.  

www.agroinvestor.ru/markets/news/348

83-minselkhoz-mozhet-povysit-kvotu-

na-eksport-zerna-do-17-5-mln-tonn/ 

Grūdų derlius Ukrainoje ir ES yra mažesnis 25 

mln. tonų, kai tuo tarpu RU 10 mln. tonų 

didesnis nei pernai, tad kvotos gali stabdyti RU 

įsitvirtinimą Pasaulinėse rinkose 

https://www.tks.ru/logistics/2020/11/27/0006
https://www.tks.ru/logistics/2020/11/27/0006
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11-30 Kviečių atsargos pas žemdirbius ir perdirbėjus lapkričio 1-ai sudarė 11,2 

mln. tonų, kas buvo 6% daugiau nei 2019 m. lapkričio 1 d.  

www.zol.ru/n/32613  

12-01 Kursko srityje toliau plečiasi AKM protrūkis. Registruotas jau ketvirtas 

židinys. Nuo metų pradžios RU nustatyti 230 atvejų, iš jų 148 – tarp 

naminių kiaulių ir 82 – tarp šernų. 

www.agroinvestor.ru/regions/news/348

95-v-kurskoy-oblasti-aktivno-

rasprostranyaetsya-achs/ 

Per lapkričio pirmą dekadą RU nustatyti  94  

aktyvūs židiniai 

Turizmo sektoriui aktuali informacija 

11-01 Skatinant vietinį turizmą, RU-oje tęsiasi valstybės paramos mechanizmas 

keliaujantiems į tam tikrus regionus, kada užsakantiems daugiau kaip 4  

nakvynes yra kompensuojama dalis jų kelionlapio kainos, bet ne daugiau 

kaip 15 000 RUB.  

https://tourism.gov.ru/urgent/16843/  Yra specialių sąlygų, viena iš jų -  privaloma 

atsiskaityti rusiška atsiskaitymo kortele MIR 

11-03 Sankt Peterburgo turizmo sektoriui grįžti į ikipandeminį lygį reikės ne 

mažiau kaip dvejų metų. Nuo 2020 m. pradžios apyvarta turizmo sektoriuje 

krito 70 proc. Iki pandemijos turizmas mieste sukurdavo 6 proc. BVP. 

https://www.fontanka.ru/2020/11/03/695

28055/  

 

 

11-17 Nuo 2021 m. 52  šalių piliečiams (ir LT)  tam , kad atvykti į RU-ją iki 16  

dienų įvedama vieninga elektroninė viza, kurią užsakyti galima čia: 

Оформление электронной визы - Консульский департамент МИД РФ 

(kdmid.ru)  

http://duma.gov.ru/news/50020/  Pateiktoje nuorodoje pateikiama ir 

informacija apie galiojimą, ką reikia pateikti, 

kiek mokėti ir kt.  

11-19 Sankt Peterburgo turizmo sektorius tikisi, kad 2021 m. vasarą į miestą vėl 

pradės vykti turistai iš Kinijos, o 2021 m. rudenį bus galima kalbėti apie 

masinių bevizių kelionių organizavimą. 

https://www.dp.ru/a/2020/11/19/Peterbur

g_nachal_podgotovk?hash=758695 
 

11- 24 RU turizmo agentūros prognozuoja, kad 2021 m. vasarą kainos 

viešbučiuose Rusijoje padidės iki 30 % 

www.kommersant.ru/doc/4584979  Jau dabar užsakant vasarai iš anksto kainos 

yra didesnės 3-10 % 

11-25 Dėl valstybės įvestos lėšų už kelionlapius gražinimo tvarkos, kai kurie 

operatoriai fiksuoja kelis kartus padidėjusius pardavimus Rusijos vidaus 

maršrutais nei pernai tuo pačiu periodu 

www.atorus.ru/news/press-

centre/new/53458.html  
¾ tokių pardavimų su gražinimu lėšų turistams 

priklauso kompanijoms, kurios specializavosi 

grynai vietiniame turizme, o ¼ pardavimų paėmė   

išvykstamąjį turizmą organizavusios kompanijos, 

kurios buvo priverstos persiorientuoti 

11-26 Kai daugelis užsienio šalių uždarytos, rusų turistams ANEX Tour siūlo 

Naujiesiems metams ir šventėms įvairius maršrutus Kaliningrado srityje 

www.atorus.ru/news/press-

centre/new/53470.html  
5-6 nakvynių kaina 2  asmenims kainuoja 

~72 tūkst. RUB.     

Bendra ekonominė informacija rezidavimo šalyje 

11 - 03 RU sumažino naftos eksportą į  tolimojo užsienio (ne NVS) šalis 11,4 proc.  

 

Naftos eksportas per „Transneft“ sistemą spalio mėnesį sumažėjo 20%.   

https://www.tks.ru/news/nearby/2020/1

1/02/0016 

https://www.tks.ru/news/nearby/2020/1

1/02/0015 

 

11-05 Nuo sausio mėn. infliacija Rusijoje išaugo 3,3 proc. https://47news.ru/articles/183424/  

11-05 Rusijos gyventojai ir įmonės grynaisiais yra sukaupę daugiau kaip 12,1 

trln. RUB (134 mlrd. EUR). 

https://47news.ru/articles/183383/  

11 - 08 Aukštųjų technologijų verslas Rusijoje bus išgelbėtas nuo  nereikalingų 

kliūčių.   

 

https://www.alta.ru/external_news/7757

7/ 
 

11 - 08 Vyriausybė ketina padidinti Rusijos staklių gaminių eksportą.   https://www.alta.ru/external_news/7757

5/ 
 

https://tourism.gov.ru/urgent/16843/
https://evisa.kdmid.ru/ru-RU
https://evisa.kdmid.ru/ru-RU
http://duma.gov.ru/news/50020/
https://www.dp.ru/a/2020/11/19/Peterburg_nachal_podgotovk?hash=758695
https://www.dp.ru/a/2020/11/19/Peterburg_nachal_podgotovk?hash=758695
http://www.kommersant.ru/doc/4584979
http://www.atorus.ru/news/press-centre/new/53458.html
http://www.atorus.ru/news/press-centre/new/53458.html
http://www.atorus.ru/news/press-centre/new/53470.html
http://www.atorus.ru/news/press-centre/new/53470.html
https://www.tks.ru/news/nearby/2020/11/02/0016
https://www.tks.ru/news/nearby/2020/11/02/0016
https://47news.ru/articles/183383/
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11 - 09 2020 m. Sausio – rugsėjo mėn. RU sumažino lengvųjų automobilių 

eksportą 46,2% per metus iki 45,3 tūkst. vienetų, rodo federalinės 

muitinės tarnybos (FCS) statistika.  

https://www.tks.ru/news/nearby/2020/1

1/09/0021 
 

11 - 09 Anglies eksportas iš RF per 9 mėnesius sumažėjo 23,9%, iki 9,39 mlrd. 

USD   

https://www.tks.ru/news/nearby/

2020/11/09/0019 

 

11 - 09 RU  importas iš ne NVS šalių 2020 m.  spalio mėn. https://www.tks.ru/news/nearby/2020/1

1/09/0018   
 

11 - 11 2020 m. sausio – rugsėjo mėn. RU sudarė 88,3% visos EAES pramonės 

produkcijos, Kazachstanas - 6,3%, Baltarusija - 4,6%, Kirgizija ir Armėnija 

- po 0,4% , skelbia EAES Ekonominė komisija.  

https://www.tks.ru/news/nearby/2020/1

1/10/0011 
 

11 - 17 Naftos eksporto muitas nuo 2020 m. gruodžio 1 d. sumažės 0,2 USD. Bet 

didelio klampumo naftos,  lengviesiems naftos produktams ir alyvoms 

mokestis išliks toks pats - 4,2 USD.    

https://www.tks.ru/news/law/2020/11/1

6/0003 

 

 

11 - 17 Azerbaidžanas pradeda komercinius dujų tiekimą į  Europą Adrijos 

dujotiekiu (TAP) 878 km ilgio dujotiekis jungiasi su Trans Anatolijos 

dujotiekiu (TANAP) prie Graikijos ir Turkijos sienos ir kerta Graikiją, 

Albaniją ir Adrijos jūrą iki pat pietų Italijos.   

https://www.tks.ru/news/nearby/2020/1

1/16/0011 
 

11 - 18 ŽŪM išplės paramos eksportuotojams programą.  https://www.alta.ru/external_news/7778

3/ 
 

11 – 18  Ekonominės plėtros ministerijos vadovas kalba apie daugelio priemonių, 

skirtų remti pandemijos paveiktą verslą, išplėtimą.   

https://www.asmap.ru/detail-news/o-

prodlenii-ryada-mer-podderzhki-

biznesa-postradavshego-ot-pandemii  

 

 

11 - 19 RU padidino grūdų eksportą 18% ir įgijo pranašumų tiekiant į Šiaurės 

Afrikos šalių rinkas.  

https://www.tks.ru/news/nearby/2020/1

1/19/0004 
 

11 - 19 JAV įvedė sankcijas dviem RU įmonėms, susijusioms su KLDR - tai 

„Cholsan General Trading Company“ („Chkolsan LLC“) su filialu 

Maskvoje ir „Mokran LLC“, įsikūrusį Sankt Peterburge.  

https://www.tks.ru/politics/2020/11/19/

0005 

 

 

11 - 19 Per 9 mėnesius eksportas pasiekė 242,2 mlrd. USD. Iš jų mašinų, įrangos ir 

transporto eksportas sudarė daugiau nei 16,3 mln. JAV dolerių, o žemės 

ūkio eksportas viršijo 20 mln.  

https://www.tks.ru/news/nearby/2020/1

1/18/0006 
 

11 – 23  RU biudžetas kasmet praranda daugiau nei 500 milijardų rublių dėl įvairių 

nelegalių (šešėlinės) produktų apyvartos,  o nelegalios tik ne maisto 

produktų rinkos apimtis yra apie 5,2 trln. rublių.   

https://www.alta.ru/external_news/7783

8/   
 

11-24 RU BVP kritimas spalio mėnesį paspartėjo iki -4,7 proc. metinėje išraiškoje https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fb

812ce9a7947e468b4e9aa?from=col

umn_4  

 

11-24 Sankt Peterburgo įmonių apyvarta 2020 m. sausio-spalio mėn., lyginant su 

tuo pačiu laikotarpiu 2019 m., krito beveik 6 proc. 

https://www.fontanka.ru/2020/11/24/69

572008/ 
 

11-24 Rusijos naftos ir dujų eksportas į Europa ateityje neišvengiamai mažės. Tuo tarpu 

šį kritimą kompensuos besivystančios šalys ir tie, kas „negali sau leisti prabangių 
https://www.rbc.ru/business/2

4/11/2020/5fbc9cc79a7947e5

 

https://www.tks.ru/news/nearby/2020/11/09/0018
https://www.tks.ru/news/nearby/2020/11/09/0018
https://www.tks.ru/news/law/2020/11/16/0003
https://www.tks.ru/news/law/2020/11/16/0003
https://www.asmap.ru/detail-news/o-prodlenii-ryada-mer-podderzhki-biznesa-postradavshego-ot-pandemii
https://www.asmap.ru/detail-news/o-prodlenii-ryada-mer-podderzhki-biznesa-postradavshego-ot-pandemii
https://www.asmap.ru/detail-news/o-prodlenii-ryada-mer-podderzhki-biznesa-postradavshego-ot-pandemii
https://www.tks.ru/politics/2020/11/19/0005
https://www.tks.ru/politics/2020/11/19/0005
https://www.alta.ru/external_news/77838/
https://www.alta.ru/external_news/77838/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fb812ce9a7947e468b4e9aa?from=column_4
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fb812ce9a7947e468b4e9aa?from=column_4
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fb812ce9a7947e468b4e9aa?from=column_4
https://www.fontanka.ru/2020/11/24/69572008/
https://www.fontanka.ru/2020/11/24/69572008/
https://www.rbc.ru/business/24/11/2020/5fbc9cc79a7947e5a2c89fb2?from=from_main_8
https://www.rbc.ru/business/24/11/2020/5fbc9cc79a7947e5a2c89fb2?from=from_main_8
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ekologinių technologijų“. Tokia nuomonę išsakė vienas iš didžiausios privačios 

RU naftos kompanijos „Lukoil“ vadovu L.Fedun 
a2c89fb2?from=from_main_

8  
11-25 Dėl pandemijos Sankt Peterburge gali užsidaryti beveik tūkstantis 

restoranų. Šiuo metu mieste veikia 5,2 tūkst. maitinimo įstaigų. 

https://neva.today/news/iz-za-

koronavirusa-v-peterburge-mogut-

zakrytsya-pochti-tysyachi-restoranov-

208263/ 

 

11-25 Nepaisant pandemijos, 2020 m. Sankt Peterburge išaugo laisvų darbo 

vietų skaičius. 

https://moika78.ru/news/2020-11-

25/515029-chislo-vakansij-v-

peterburge-v-2020-godu-vyroslo-

nesmotrya-na-pandemiyu/  

 

11 - 26 RU eksportas rugsėjį išaugo daugiau nei ketvirtadaliu, siekė beveik 30,5 

mlrd. USD, teigia „Rosstat“ , Tai yra 28,7% daugiau nei prieš mėnesį, kai 

šis rodiklis siekė 23 mlrd. USD. mašinos, įranga ir transporto priemonės (+ 

56,8%), azoto trąšos (+ 33,8%), gamtinės dujos (+ 23,7%), kalio 

mineralinės trąšos (+ 19,3%), metalai ir metalogaminiai  (+ 18,1%)    

https://www.tks.ru/news/nearby/2020/1

1/24/0014  

https://www.tks.ru/news/nearby/2020/1

1/25/0002   

medvilninių audinių eksportas per 9 mėn. 

padidėjo 31,4%.  jų muitinė vertė rugsėjo 

mėn. sudarė 3,9 mln. USD (-4,9% palyginti 

su 2019 m. rugsėjo mėn. Ir + 18,2% 

palyginti su 2020 m. rugpjūčio mėn.).  

11-26 Federalinė statistikos tarnyba pranešė, kad sausio-spalio mėn. maisto 

produktai Rusijoje brango 4,1 proc., o ES – 1,4 proc. 

https://www.fontanka.ru/2020/11/26/69

580318/ 
 

11 - 30 RU verslui reikia naujų valstybės paramos priemonių. Pagrindinė išvada, 

pagrįsta stebėjimo rezultatais: ekonomika atsigauna po pirmosios krizės 

bangos daug blogiau, nei tikėtasi, be to, prasidėjo „antroji banga“, kad būtų 

išvengta masinio įmonių likvidavimo ir darbo vietų mažinimo, būtina 

parengti dar vieną verslo paramos priemonių paketą. Daugiau nei pusė 

verslininkų (52,3 proc.) mano, kad geriausia paramos priemonė būtų 

mokesčių mažinimas ar mokesčių įsiskolinimų pertvarkymas, 46,5 proc. 

laikė geriausia paramos priemone - neuždaryti verslo karantinui. Tuo pat 

metu dauguma (52,4 proc.) teigė, kad jų regione yra apribojimų, turinčių 

įtakos jų verslui. 

https://www.alta.ru/external_news/7800

5/ 

 

Be to, nemaža dalis verslininkų teigė, kad 

valstybė turi išleisti naujas tiesiogines 

subsidijas, kurių dydis yra vienas 

minimalus atlyginimas vienam darbuotojui 

už visus apribojimų mėnesius 

  

 

 

Parengė :    

 

Halina Černiauskienė, muitinės atašė halina.cerniauskiene@urm.lt 

Gintaras Binkauskas, komercijos atašė gintaras.binkauskas@urm.lt 

Vadimas Lucenko, pirmasis sekretorius vadim.lucenko@urm.lt 

Ernestas Mickus, ministras patarėjas LT Generaliniame konsulate 

S.Peterburge 

ernestas.mickus@urm.lt 

 

 

 

 

https://www.rbc.ru/business/24/11/2020/5fbc9cc79a7947e5a2c89fb2?from=from_main_8
https://www.rbc.ru/business/24/11/2020/5fbc9cc79a7947e5a2c89fb2?from=from_main_8
https://neva.today/news/iz-za-koronavirusa-v-peterburge-mogut-zakrytsya-pochti-tysyachi-restoranov-208263/
https://neva.today/news/iz-za-koronavirusa-v-peterburge-mogut-zakrytsya-pochti-tysyachi-restoranov-208263/
https://neva.today/news/iz-za-koronavirusa-v-peterburge-mogut-zakrytsya-pochti-tysyachi-restoranov-208263/
https://neva.today/news/iz-za-koronavirusa-v-peterburge-mogut-zakrytsya-pochti-tysyachi-restoranov-208263/
https://moika78.ru/news/2020-11-25/515029-chislo-vakansij-v-peterburge-v-2020-godu-vyroslo-nesmotrya-na-pandemiyu/
https://moika78.ru/news/2020-11-25/515029-chislo-vakansij-v-peterburge-v-2020-godu-vyroslo-nesmotrya-na-pandemiyu/
https://moika78.ru/news/2020-11-25/515029-chislo-vakansij-v-peterburge-v-2020-godu-vyroslo-nesmotrya-na-pandemiyu/
https://moika78.ru/news/2020-11-25/515029-chislo-vakansij-v-peterburge-v-2020-godu-vyroslo-nesmotrya-na-pandemiyu/
https://www.tks.ru/news/nearby/2020/11/24/0014
https://www.tks.ru/news/nearby/2020/11/24/0014
https://www.tks.ru/news/nearby/2020/11/25/0002
https://www.tks.ru/news/nearby/2020/11/25/0002
https://www.fontanka.ru/2020/11/26/69580318/
https://www.fontanka.ru/2020/11/26/69580318/
https://www.alta.ru/external_news/78005/
https://www.alta.ru/external_news/78005/
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Verslo parodos Rusijoje 2021 metų vasario-balandžio mėn. * 
Data Vieta Pavadinimas Kam skirta Tinklapis 

sausis Maskva, 

Expocentras 
Upakovka Atšaukta. Perkelta į 2022 metus! www.upakovka-tradefair.com  

2-5 vasario   

Krasnogorskas, 

Maskvos sritis 

Aquatherm Pramoninė ir buitinė šildymo įranga, baseinų įranga, vandentiekio 

įranga, vamdžiai, klimato palaikymo įranga. +780 dalyvių iš 27  

šalių (2020).  

www.aquatherm-

moscow.ru/ru-ru/exhibit.html  

22-25 

vasario 

Maskva, 

Expocentras 
CPM - The International 

Fashion Trade Show 

Mados, drabučių ir grožio industrijos paroda. Parodos sekcijos: CPM 

Premium, CPM Accessories & Shoes, as well as CPM Body & 

Beach and CPM Shop & Retail Solutions. >1300 kolekcijų iš 50 

šalių 

Welcome to CPM - Collection 

Premiere Moscow (cpm-

moscow.com) 

1- 3 kovo Maskva, 

Expocentras 
INTERFABRIC 

2021.SPRING 

Tarptautinė audinių ir siuvimo paroda . Dalyvauja dalyviai iš 20 

šalių, tame tarpe Italijos, Lenkijos, Latvijos,  Turkijos 

https://en.intertkan.ru/ 

2-4 kovo Sokolnikų 

parodų centra,s 

Maskva 

WASMA Tarptautinė atliekų perdirbimo įrangos ir įrangos vandens valymui 

paroda. Tikisi daugiau kaip 100 dalyvių iš RU ir užsienio 

www.wasma.ru/ru-

RU/about/sections.aspx  

16-18 kovo   

Krasnogorskas, 

Maskvos sritis 

MiTT Tarptautinė turizmo paroda. Didžiausia Rusijoje, dalyviai iš >200 

šalių. Dalyvauja ir Lietuvos turizmo kompanijos.  

https://mitt.ru/Ru 

30 kovo -2 

balandžio 

Maskva, 

Expocentras 
 

Photonics  / Фотоника 

Lazerių, optikos ir optoelektronikos, įrangos moksliniams tyrimams, 

naktinio matymo prietaisų ir kt. paroda. 2020 m. dėl pandemijos paroda 

buvo atšaukta. Dalyvauja ribotas šalių ekponuotojų sąrašas, tačiau LT 

įmonės visuomet dalyvauja.  

www.photonics-expo.ru  

30 kovo- 2 

balandžio 

 Krokus Expo, 

Krasnogorskas, 

Maskvos sritis 

MosBuild Tarptautinė statybinių ir apdailos medžiagų paroda. 2019 m. 

dalyvavo iš 40 šalių. 2021 m. kol kas yra apie 30 šalių atstovai, tame 

tarpe Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Suomijos 

https://mosbuild.com/Rus/razd

ely   

1-3 

balandžio 

Maskva, 

Expocentras 
ITM / «Интурмаркет 

2021» 

Tarptautinė turizmo industrijos paroda. Pernai Lt atstovų nebuvo, 

nors buvo Lenkijos, Latvijos ir dar 38  šalių atstovai. Kol kas psl tik 

dalinai atnaujintas 2021 metų parodai.  

www.itmexpo.ru/about/progra

m/  

12-14 

balandžio 

 Krokus Expo, 

Krasnogorskas, 

Maskvos sritis 

TransRussia Tarptautinė didžiausia RU transporto, logistikos, IT paslaugų 

transportui paroda. Nuolat dalyvauja LT įmonės. 2019 m. buvo 

atstovai iš 29  šalių. 2020 m. paroda neįvyko.  

https://transrussia.ru/Rus/o-

vystavke  

12 -16 

balandžio 

Maskva, 

Expocentras 
Prodexpo 2021 Didžiausia tarptautinė maisto ir gėrimų paroda Rusijoje ir Rytų 

Europoje. Parodoje nuolat dalyvauja ir Lietuvos atstovai. >2600 

dalyvių iš 116 šalių.  

www.prod-expo.ru/en/  

14-16 

balandžio 

ExpoForum, 

St.Petersburg 
IPhEB Tarptautinė farmacijos ir biotechnologijų paroda ir forumas. 2019 m. 

buvo dalyviai iš 43  šalių. Tarp 2021 m. parodos dalyvių yra ir LT 

kompanija 

https://gotoipheb.com/  

*Dėl Covid19 situacijos numatytos parodų datos gali būti keičiamos, taip pat gali galioti draudimai dėl užsieniečių atvykimo į Rusiją, todėl rekomenduojame 

nuolat domėtis nurodytuose parodų internetiniuose puslapiuose, arba kreiptis į mus dėl atnaujintos informacijos gavimo 

http://www.upakovka-tradefair.com/
http://www.aquatherm-moscow.ru/ru-ru/exhibit.html
http://www.aquatherm-moscow.ru/ru-ru/exhibit.html
https://cpm-moscow.com/
https://cpm-moscow.com/
https://cpm-moscow.com/
https://mosbuild.com/Rus/razdely
https://mosbuild.com/Rus/razdely
http://www.itmexpo.ru/about/program/
http://www.itmexpo.ru/about/program/
https://transrussia.ru/Rus/o-vystavke
https://transrussia.ru/Rus/o-vystavke
http://www.prod-expo.ru/en/
https://gotoipheb.com/

