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Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
10.01
10.11

10.22

10.02

10.21

10.21

Kaliningrado srityje atidarytas muitinės logistikos kompleksas, kuriame bus
ženklinamas importuojamas alkoholis. Taip norima sukurti konkurenciją Lietuvai.
Kaliningrado srityje pradėtos statyti puslaidininkių plokštelių ir saulės energijos
plokščių elementų gamyklos.

https://gov39.ru/press/299471/

https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/economy/23959081-alikhanov-v-chernyakhovske-budet-posuti-metallurgicheskiy-zavod.html
https://expert.ru/expert/2021/42/dvizhoviy-region-dlya-samogo-molodogogubernatora/?fbclid=IwAR2PqYyUbQ7gShiz4sRIlcqKKDUK7M1iPN-O3FH8HgeHARTAL4acFXlr4AI
Kaliningrado srityje išaugo naudotų prabangių automobilių paklausa. Skaičiuojama, https://kgd.ru/news/society/item/97486-avito-vkaliningradskoj-oblasti-rastut-prodazhikad 2021 m. III ketvirtį augimas siekė 8 proc.
avtomobilej-s-probegom-premium-segmenta
Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
Kaliningrado srityje įsigaliojo draudimas imigrantams vykdyti tam tikras ūkines https://klops.ru/news/2021-10-04/241516-na-tarifah-dlya-passazhirov-ne-skazalos-v-assotsiatsii-taksi-ozaprete-migrantam-rabotat-shofyorami
veiklas.
https://klops.ru/collections/2021-07-05/236563-5-voprosov-o-zaprete-migrantam-rabotat-v-nekotoryhsferah-v-kaliningradskoy-oblasti
Pilna druskos gamyklos „Varnica“ eksploatacija žadama 2022 m. II ketvirtį. Jos https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/econ
gamybiniai pajėgumai sieks 400 tonų druskos per metus. Gamyklos atidarymas omy/23960982-varnitsa-vykhod-solezavoda-naproektnuyu-moshchnost-planiruetsya-vo-vtoromnukeliamas nuo 2017 m.
kvartale-2022-goda.html
Kaliningrado srities vyriausybė priėmė įstatymo pataisas, didinančias šildymui, namų https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/com
remontui bei statybai gyventojams skiriamų/suteikiamų malkų kiekį. Kvota didinama munity/23960913-kaliningradskie-deputatyrazreshili-vydavat-naseleniyu-bolshe-drov.html

nuo 9 iki 16 proc. nuo metinio kirtimo.

Ryšiai/Transportas/Energetika

09.29

Kaliningrado srityje iki 2025 metų ketinama uždaryti visas anglį deginančias
elektrines.

https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/com
munity/23957066-gorvlasti-nazyvayut-novyesroki-zakrytiya-ugolnykh-kotelnykh-vkaliningrade.html

09.30

Situacijai su Kaliningrado srities geležinkelio krovinių skirstymo stoties perkrovimu ir
krovinių strigimu spręsti buvo sukurtas operatyvinis štabas. Jam vadovauja
gubernatoriaus pavaduotojas Aleksandr Rolbinov.
Pionersko uosto tarptautinio terminalo, leisiančio priimti kruizinius laivus,
statyboms papildomai (iš RF biudžeto) numatyta iš viso 9,7 mlrd. rublių. Didžioji dalis
finansavimo (8,9 mlrd.) turėtų būti skirta jau kitais metais.
RF Gamtos resursų ir ekologijos ministerija neišdavė LUKOILui leidimo naftos gavybai
Baltijos jūros akvatorijoje. Projektas grąžintas tobulinti.

https://gov39.ru/press/299373/

10.01

10.04

Ankstesnis terminas – 2023 m.

https://klops.ru/news/2021-10-01/241394pravitelstvo-rossii-planiruet-vydelit-na-dostroykuporta-v-pionerskom-eschyo-9-7-mlrd-rubley
https://kgd.ru/news/society/item/97212-kommersant-u-lukojla-voznikli-trudnosti-s-polucheniem-licenziina-uchastok-nadezhda-v-baltijskom-more
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10.07

Siekiant užtikrinti „nenutrūkstamą aprūpinimą kuru“, Kaliningrado srities vyriausybė
išsakė norą pasirašyti susitarimą su Kemerovo bendrove dėl anglies atsargų.
10.18 pasirodė informacija, kad Kaliningrado srities vyriausybė norėtų pasirašyti
susitarimą su Kemerovo bendrove dėl anglies atsargų, kad būtų užtikrintas
„nenutrūkstamas aprūpinimas“ kuru.

https://www.newkaliningrad.ru/news/community
/23958508-tyanut-do-poslednego-vkaliningradskoy-oblasti-voznik-defitsit-uglya.html
https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/com
munity/23958720-oblpravitelstvo-postavki-uglyadlya-nuzhd-naseleniya-nachnutsya-sponedelnika.html?utm_source=newkaliningrad&ut
m_medium=timeline&utm_campaign=detail
https://ruwest.ru/news/116185/

10.11

Kaliningrado geležinkeliai paskelbė kitų metų traukinių tvarkaraštį iš Kaliningrado į
Maskvą, Peterburgą ir Adlerį.
Kaliningrado degalinėse susidarė automobilių eilės. Gazpromas teisinosi, kad
degaluose rastos priemaišos, todėl vykdoma diagnostika ir filtrų valymas. Skubėta
užtikrinti, kad dujų deficito nėra.

https://news.mail.ru/economics/48298772/

10.21

Automobilių gamintojas „Avtotor“ užbaigė papildomo gamyklos korpuso statybą,
kuriame bus surenkami BMW automobiliai.

10.25

Kaliningrado srityje iškilo viešojo transporto vairuotojų trūkumo problema.

https://kgd.ru/news/economy/item/97477-smiavtotor-dostroil-novyj-korpus-dlya-sborki-bmw-vkaliningrade
https://klops.ru/news/2021-10-25/242585istoriya-na-rynke-truda-patovaya-kukushkina-onehvatke-voditeley-avtobusov

10.27

Artimiausiomis savaitėmis turėtų būti paskelbtas dujotiekio iki Baltijsko rangovo
konkursas. Remiantis gubernatoriaus nutarimu, dujotiekį norima užbaigti kitais
metais.

10.28

Iki metų pabaigos Kaliningrade planuojama įrengti pirmas greitąsias elektromobilių
pakrovimo stoteles. Kitų metų planuose – dar 20 stotelių. Už stotelių įrengimą
atsakinga „Voltfuel“ bendrovė.

10.19

10.17

10.22

10.04

10.11
10.20

Tuo metu apie anglies tiekimo galimybę
pranešė „Kuzbaso degalų bendrovė“, tikinusi,
kad jos stotyje Kaliningrade yra 15 tūkst. tonų
anglies.
Netrukus
Kaliningrado
srities
vyriausybė, tarpininkaujant KŽD (Kaliningrado
geležinkeliams) su įmone sutarė dėl anglies
tiekimo. Tačiau ir vėliau gyventojai skundėsi
anglies trūkumu (pristatymas užtikrintas
įmonėms).

https://klops.ru/news/2021-10-19/242303-vkaliningrade-na-gazozapravochnyh-stantsiyahskopilis-ocheredi

Trūkumą siejama su COVID-19 pandemija, tačiau
įtakos galėjo turėti ir draudimas imigrantams vykdyti
tam tikras ūkines veiklas, įskaitant keleivių pervežimą
viešuoju transportu.

https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/com
munity/23962072-minstroy-v-blizhayshie-nedeliobyavim-torgi-po-vyboru-podryadchika-nastroitelstvo-gazoprovoda-do-ba.html
https://klops.ru/news/2021-10-28/242685-vkaliningrade-poyavyatsya-pervye-sverhbystryezaryadnye-stantsii-dlya-elektromobiley

Mokslas, inovacijos, technologijos
Rostelekom prie optinio pluošto tinklo šiais metais pajungė virš 3 tūkst. namų https://kgd.ru/news/rostelecom/item/97399rostelekom-obespechil-sovremennymi-uslugamiKaliningrado srityje. Iki metų pabaigos planuojama pajungti dar beveik tiek pat.
svyazi-bolee-trjoh-tysyach-chastnyhdomohozyajstv-v-kaliningradskoj-oblasti
https://klops.ru/news/2021-10-22/242481mishustinu-pokazali-prototipy-rossiyskihgadzhetov-kotorye-sozdayut-v-kaliningradskoyoblasti
Žemės ūkis, maisto gamyba
Nuo birželio 1 d. įsigaliojęs privalomą pieno produktų ženklinimą iki šiol kelia https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/com
munity/23957840-vlasti-ao-moloko-ispytyvaetproblemų Kaliningrado srities pieno gamintojams.
trudnosti-s-upakovkoy-produktsii-iz-zamarkirovki.html
https://expert.ru/expert/2021/42/dvizhoviy-region-dlya-samogo-molodogoČerniachovske ketinama statyti pieno perdirbimo gamyklą.
gubernatora/?fbclid=IwAR2PqYyUbQ7gShiz4sRIlcqKKDUK7M1iPN-O3FH8HgeHARTAL4acFXlr4AI
Išaugusi dujų kaina Europoje turėjo įtakos daržovių kainai Kaliningrado sr. Spalį https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/economy/23960780-vlasti-predupredili-o-riskakh-rosta-tsenna-ogurtsy-i-pomidory-iz-za-podorozhaniya-gaza.html

Rusijos premjeras M. Mišustin vizito Kaliningrade metu apžiūrėjo Kaliningrado srities
gaminamų išmaniųjų telefonų P670 ir R570 prototipus. Pranešama, kad šie telefonai
galės naudoti tiek rusišką „Aurorą“, tiek „Android“ operacinę sistemą.

agurkai ir pomidorai brango 56-63 proc.
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https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/econ
omy/23961085-minselkhoz-khochet-prodlitrazreshenie-na-vvoz-gmo-shrota-eto-ugrozhaetsodruzhestvu.html

10.22

Rusijos žemės ūkio ministerija pasiūlė dar metams pratęsti esamą GMO sojos
pupelių ir rupinių importo tvarką, leidžiančią tiesioginį importą be reikalavimo
registruoti produkciją Rusijoje.

10.26

Pieno perdirbimo bendrovė „Moloko“ nutraukė pieno surinkimą iš Nemano, https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/com
Krasnoznamensko ir Nesterovo ūkių. Pasak bendrovės, pieno surinkimas čia munity/23961766-nemanskie-fermery-u-nastozhe-perestayut-sobirat-moloko.html
nerentabilus.
Turizmo sektoriui aktuali informacija
Kaliningrado srities paveldo apsaugos tarnybos vadovas J. Maslov pranešė, kad https://klops.ru/news/2021-09-27/241140siekiant išsaugoti kultūros objektus pajūryje būtinas pakrančių tvirtinimas. Rusijos nuzhno-reshit-problemy-beregoukrepleniyamaslov-o-vosstanovlenii-razrushayuschegosyafederaliniame biudžete 2022 m. šiems darbams yra numatyta skirti 2 mlrd. rublių.
zapadnogo-forta-na-baltkose

09.27

https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/politi
cs/23957471-v-federalnom-byudzhetepredusmotreli-6-mlrd-na-beregoukreplenie-voblasti.html
https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/econ
omy/23956919-v-kaliningrade-v-1-5-2-razapodorozhala-arenda-kvartir-i-prozhivanie-vkhostelakh.html

09.28

Kaliningradstat informavo, kad per metus butų ir automobilių nuoma Kaliningrado
srityje pabrango 1,5-2 kartus, augo ir kitų apgyvendinimo paslaugų kaina.

09.29

Per 9 šių metų mėnesius Chrabrovo oro uostas priėmė 3 mln. keleivių.

https://klops.ru/news/2021-09-29/241240aeroport-hrabrovo-vstretil-tryohmillionnogopassazhira
https://klops.ru/news/2021-09-27/240945-gengostepriimstva-vyrabatyvaetsya-godami-andreyermak-o-razvitii-turizma-v-kaliningradskoy-oblasti

10.05

Sveikatingumo poilsis Kaliningrado srityje buvo vienas brangiausių Rusijos Šiaurės
vakarų apygardoje ir 11 visoje Rusijoje.

10.22

Kuršių nerijos nacionalinis parkas nuo 2022 m. įveda automatizuotą įvažiavimo į
Kuršių neriją sistemą ir atsisako daugkartinių leidimų.

https://kgd.ru/news/society/item/97222kaliningradskaya-oblast-okazalas-v-chisle-samyhdorogih-regionov-dlya-sanatornogo-otdyha
https://kgd.ru/news/society/item/97483-nacparkkurshskaya-kosa-otmenit-mnogorazovyepropuska-v-2022-godu

09.27

09.29

10.05

Tokią tvarką, kuriai visaip priešinasi viena didžiausių
Kaliningrado sr. kompanijų „Sodružestvo“ – faktiškai
vienintelė genetiškai modifikuotos sojos rupinių
gamintoja Rusijoje -, 2020 m. įvedė premjeras M.
Mišustin, argumentavęs konkurencijos skatinimo
poreikiu. Tvarkos atšaukti įmonei nepavyko net
pasitelkus srities gubernatorių.

Netoli Zelenogradsko vykę „Baltijos jūros
pakrantės tvarkymo darbai“ parodė, kad vienur
kopos tvirtinamos, o kitur ardomos (pvz.
siekiant apsaugoti dviračių taką nuo
užpustymo).
Zelenogradsko
miesto
administracija šiuos darbus pristabdė tik po
aplinkosaugininkų kreipimosi į prokuratūrą.

Turistų atvykstančių į Kaliningrado sritį skaičius
kuklesnis – rugsėjo duomenimis jis siekė 1,3 mln.
Palyginimui, 2020 m. sritį aplankė 1,22 mln. turistų, o
2019 m. bendras turistų skaičius buvo 30 proc.
didesnis - 1,74 mln. Nepaisant bendro turistų
skaičiaus sumažėjimo dėl pandemijos, pagal vidaus
turistų prieaugį Kaliningrado sritis tapo pirmaujančiu
Rusijos regionu.

Bendra ekonominė informacija rezidavimo šalyje
Specialų administracinį rajoną papildė virš 20 naujų rezidentų: žemės ūkio, maisto, https://klops.ru/news/2021-09-27/241139-velektros priemonių gamybos, farmacijos, logistikos, IT, automobilių pramonės sričių kaliningradskoy-oez-zaregistrirovalis-20-novyhkompaniy
įmonės. 54-uoju rezidentu spalio 13 d. tapo nemetalinių naudingųjų iškasenų https://rugrad.eu/news/1259887/
gavybos holdingas.
Kaliningrado srities vystymo programa numatė 2020 m. baigti įgyvendinti 13 viešųjų https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/politi
cs/23957054-schetnaya-palata-v-2020-godu-poprojektų, tačiau, kaip praneša RU audito rūmai, užbaigtas tik 1.
Lyginant su praėjusiais metais, trečiąjį šių metų ketvirtį paklausa naujos statybos
butams Kaliningrado srityje sumažėjo 35 proc.

gosprogramme-vveli-vsego-1-iz-13zaplanirovannykh-obektov.html
https://kgd.ru/news/society/item/97224-avito-zagod-spros-na-novostrojki-v-kaliningrade-upal-na35
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10.11

Nuo metų pradžios individualią veiklą vykdančių asmenų padaugėjo 69 proc. –
9 tūkstančiais.

10.12

Vidutinis atlyginimas Kaliningrado srityje yra 39 744 rublių (478 Eur). Tačiau net
13,7 proc. dirbančiųjų Kaliningrado srityje pajamos nesiekia minimumo.

10.14

Žurnalas „FDI Magazine“ Kaliningrado laisvąją ekonominę zoną įvertino kaip vieną iš
10 geriausių ekonominių zonų pasaulyje.
Kaliningrado sr. biudžeto išlaidos per pirmąjį pusmetį buvo mažesnės nei planuota.

10.14
10.14

Per pirmąjį šių metų pusmetį surinkta 897 mln. rublių mokesčių daugiau nei už tą
patį laikotarpį prieš metus.

10.19

Rusijos valdžiai atsisakius planų didinti pajamų iš akcizų naftos produktams dalį,
skiriamą regionams, Kaliningrado srities biudžetas 2022 m. neteks 581 mln. rublių,
o 2023 – dar 1,52 mlrd. rublių pajamų.
Kaliningrado m. savivaldybė planuoja imti 700 mln. rublių paskolą. Miesto skola
2021 m. viduryje siekė 3 mlrd. rublių.
PSB bankas ketina dalyvauti paramos verslui programoje „FOT 3.0“, kuri numato
paskolas mažoms ir vidutinėms įmonėms. 2020 m. PSB bankas išdavė virš 50 mlrd.
rublių paskolų nuo COVID-19 protrūkio nukentėjusiam verslui.

https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/com
munity/23959090-v-oblastnom-pravitelstvenazvali-chislo-stavshikh-samozanyatymi.html
https://klops.ru/news/2021-10-12/241901-nazvan-sredniy-razmer-zarplaty-v-kaliningradskoy-oblasti
https://klops.ru/news/2021-10-12/241908-v-kaliningradskoy-oblasti-zarplatu-nizhe-prozhitochnogominimuma-poluchayut-13-7-zhiteley
https://klops.ru/news/2021-10-14/242059-kaliningradskaya-oez-popala-v-top-10-svobodnyhekonomicheskih-zon-mira
https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/economy/23959717-v-kaliningrade-zametno-snizilisraskhody-byudzheta-v-tom-chisle-iz-za-rosta-tsen-na-stroymaterialy.html
https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/econ
Lyginant su praeitais metais, Kaliningrado
omy/23959714-v-kaliningrade-za-6-mesyatsevbiudžeto pajamos išaugo 19 proc.
sobrali-pochti-na-1-mlrd-nalogov-bolshe-chemKaliningrado sr. mokesčių statistiką stipriai
godom-ranee.html
pagerino vienkartinė įmonės Avtotor
https://rugrad.eu/news/1260258/

įmoka.

10.21
10.27

https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/politics/23960424-federaly-peredumali-delitsya-aktsizami-sregionami-oblast-nedopoluchit-2-1-mlrd.html
https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/economy/23960867-administratsiya-kaliningrada-namerenavzyat-700-mln-rubley-kreditnykh-sredstv.html
https://www.newkaliningrad.ru/news/business/23961967-psb-vklyuchilsya-v-rabotu-po-formirovaniyuetapa-programmy-fot-3-0.html
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