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LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA RUSIJOS FEDERACIJOJE IR UZBEKISTANO RESPUBLIKAI 

Aktualios ekonominės informacijos suvestinė 

2021 m. spalio mėn. 

DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS INFORMACIJOS ŠALTINIS PASTABOS, KOMENTARAI 

RUSIJOS FEDERACIJA (RU arba RF sutrumpinime) 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

10 – 01 

 

 

10 - 14 

Muitas už saulėgrąžų aliejaus eksportą iš RF nuo spalio 1 d. padidėjo iki 227,2 USD 

už toną. Jis apskaičiuojamas remiantis orientacine kaina 1 324,7 USD už toną.  

 

Saulėgrąžų eksporto muitai galios iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.   

https://www.alta.ru/external_news/8389
3/ ; 

https://www.tks.ru/news/nearby/2021/10

/13/0009  

 

10 - 04 Ministrų kabinetas pratęsė draudimą importuoti žemės ūkio produktus iš daugelio 

šalių, taikydamas atsakomąsias sankcijas.   

https://www.alta.ru/external_news/8392

0/  
 

10 - 04 Dėl garantijos sumos nustatymo importuojant tabako gaminius į RF.   

 

https://www.alta.ru/laws_news/83901/   

10 - 06 EAES uždraudė nekontroliuojamą šiaurės elnių, arktinių lapių, tigrų ir daugelio kitų 

laukinių gyvūnų eksportą.   

https://www.tks.ru/news/nearby/2021/10
/04/0017     

 

10 - 06 RU nuo lapkričio 1 dienos sumažins saulėgrąžų aliejaus eksporto muitą - nuo spalio 1 

d. iki spalio 31 d. buvo nustatyta 227,2 USD už toną.  

https://www.tks.ru/news/nearby/2021/10
/04/0015  

 

10 - 06 „Rosselkhoznadzor“ išplėtė pašarų, kuriuos leidžiama pristatyti į Rusijos Federaciją, 

gamintojų sąrašą.    

https://www.alta.ru/external_news/8394

5/     
 

10 - 11 EEK nustatė nulinį importo muito tarifą mankocebui augalų apsaugos cheminėms 

medžiagoms gaminti -  kodas 3824 99 930 2.   

https://www.alta.ru/laws_news/84037/   

10 - 11 Vyriausybė patvirtino naujas paskatas importuoti įrangą ir elektronikos gaminius į RF, 

kurių analogai šalyje negaminami.   

https://www.alta.ru/external_news/8405

0/  
 

10 - 12 Duomenys apie Rusijos eksportą ir importą 2021 m. sausio-rugpjūčio mėn.  https://customs.gov.ru/press/federal/doc
ument/306947  

 

10 - 13 Alaus salyklo muitų ir tarifų reguliavimas nesikeis.   

 

Cukraus importo muitas buvo pratęstas iki 2021 m. pabaigos, o metalo laužas – 

neterminuotas.    

https://www.alta.ru/external_news/8412

0/ ; 

https://www.tks.ru/news/nearby/2021/10
/12/0013   

 

10 - 14 „Roszdravnadzor“  įgaliota išduoti leidimus importuoti neregistruotus medicinos 

produktus.  

https://www.alta.ru/external_news/8414
5/  

 

10 - 18 Nuo spalio 20 dienos kviečių eksporto muitai iš RU padidės iki 61,3 USD už T  https://www.tks.ru/news/nearby/2021/10

/15/0007  
 

10 – 18 

 

 

10 - 26 

Nuo lapkričio 1 dienos padidės  $8,4 muitas naftos eksportui iš RU.  

 

Eksporto muito tarifai žaliai naftai ir naftos produktams nuo 2021 m. lapkričio 1: 

nustatyta vidutinė „Jurals“  žalios naftos kaina Viduržemio jūros ir Roterdamo žalios 

naftos rinkose, kuri yra 560,4 USD už toną.   

https://www.tks.ru/news/nearby/2021/10

/15/0005   
 

https://www.alta.ru/laws_news/84259/ 

 

 

10 - 19 RU FMT informuoja alkoholinių gėrimų importuotojus apie būtinybę laikytis 

muitinės išduotų akcizo ženklais pažymėtų alkoholinių gėrimų importo terminų.  

 

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

84226/  
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10-26 Daug aistrų Europos sąjungoje (ypač Prancūzijoje) sukėlęs RU priimtas taip 

vadinamas „Vyno įstatymas“, reguliavęs vyno, brendžio, konjako, šampano ir kitų 

gėrimų žymėjimo ir markiravimo taisykles yra suspenduojamas ta dalimi, kad iki 2021 

m. gruodžio 31 d. jokie pažeidimai, jokios baudžiamosios akcijos, produkcijos 

paėmimai nebus atliekami.  

http://publication.pravo.gov.ru/Docume

nt/View/0001202110260007?index=0&r

angeSize=1  

 

10-27 Lentų ir medžio drožlių plokščių kainos ėmėm mažėti mažėjant paklausai. Po vasaros 

ažiotažo ir šovusių į viršų statybinių medžiagų  kainų vasarą, kai kurie medienos 

gaminiai jau sumažėjo trečdaliu.  

www.kommersant.ru/doc/5051268?from

=glavnoe_3  
Nežiūrint mažėjančių kainų, jos vis tiek išlieka beveik 

dvigubai didesnės nei buvo 2021 m. pradžioje.  

10-28 RU Vyriausybė nustatė, kad išvežimo muito mokestis aliuminio lydiniams bus 0 %, 

taip pat nuo 15 iki 5 % sumažinamas išvežimo muito mokestis ferosicilio lydiniams.  

http://government.ru/news/43663/  Iki šiol aliuminiui buvo taip pat taikytas išvežimo 

muitas 15 %,  nemažiau kaip  254 $/toną.  

10-28 RU planuoja prisijungti prie Ženevos susitarimo dėl Geografinės produktų kilmės 

vietos apibrėžimo. Ekonomikos ministerija mano, kad tai padės geriau ginti RU 

gamintojų interesus užsienyje.  

www.kommersant.ru/doc/5051943?from

=main  
RU vidaus įstatymuose normos priimtos 2020 m. ir yra 

gana sudėtingos GPKV registracijai, nes reikalaujama, 

kad visos gamybos proceso stadijos vyktų 

atitinkamoje geografinėje teritorijoje.  

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

10-27 Analitinė kompanija BCG atliko tyrimus 10 šalių nustatant kiek vartotojai yra linkę 

keisti savo įprastinę veiklą kad mažintų poveikį Pasaulio klimatui.  RU vartotojai pagal 

apklausas mažiausia yra linkę (ž. pateiktą straipsnyje info-grafiką)  

www.kommersant.ru/doc/5051291?from

=main  

Tarp pagrindinės priežasties neleidžiančios ar stabdančios 

vartotojus keistis, RU gyventojai nurodo alternatyvų 
nebuvimą.  

10-27 Apie dvi dešimtys stambių RU IT kompanijų pasirašė Dirbtinio intelekto (DI) etikos 

kodeksą. Dokumentas savo pobūdžiu yra savanoriškas ir užtikrina bazinius 

reikalavimus naudojant šią DI technologiją, tarp kurių duomenų apsauga, DI 

identifikavimas, jo santykis su žmonėmis, žmogaus atsakomybė už DI panaudojimą.  

www.kommersant.ru/doc/5051225?from
=main  

Tarp pasirašiusiųjų - Сбербанк, «Яндекс», «Ростелеком», 
МТС, Mail.ru, «Газпром нефть», Infowatch, «Росатом», 

ЦИАН,  НИУ-ВШЭ, «Сколтех», МФТИ, ИТМО, 

Иннополис, РФПИ,  Институт системного 
программирования им. В. П. Иванникова. 

Mokslas, inovacijos, technologijos 

10-19 Sankt Peterburge bus pradėtas statyti naujas protonų terapijos centro pastatas 
https://neva.today/news/novyj-korpus-

centra-protonnoj-terapii-nachnut-stroit-
v-peterburge-229683/ 

 

10-25 

„Kasperskio Laboratorija“ nusipirko kompaniją Brain4Net, kuri užsiima 

sprendimų operatoriams kūrimu. Pardavėjais buvo „Rostelekom“ ir du rizikos 

kapitalo fondai Typhoon Digital Development  ir  LETA Capital. 

www.kommersant.ru/doc/5051185 2018 m. kompanija Brain4Net buvo įvertinta 

1,18 mlrd. RUB 

10-27 

Federalinė antimonopolinė tarnyba iškėlė bylą prieš Apple dėl to, kad pastaroji 

draudė RU programinių įrangų kūrėjams informuoti per App Store apie alternatyvius 

apmokėjimo būdus.   

 Korporacijai gresia bauda nuo kelių šimtų 

milijonų iki 1 mlrd. RUB.  

10-29 
RU Aukštojo mokslo ministerija parengė projektą dėl studijų grantų suteikimo 

talentingiems  užsienio studentams studijuojantiems RU universitetuose 

www.kommersant.ru/doc/5052898?from
=top_main_8 

 

Ryšiai/Transportas/Energetika 

10-01 
„Rusijos geležinkeliai“ per 9 šių metų mėnesius pervežė 3.7 procento daugiau 

krovinių 

https://portnews.ru/news/319351/  

10 - 01 

RU dujų eksportas dujotiekiu į tolimąjį užsienį (ne  NVS šalis) 2021 m. gali siekti 

197,3 milijardo kubinių metrų. „Gazprom“ paskelbė, kad išlaiko planą eksportuoti 

183 milijardus kubinių metrų dujų į Europą 2021 m.  

https://www.alta.ru/external_news/8389

1/ 
 

10 - 01 

LUGAPORT“ taps vienu paklausiausių RU terminalų. Per trejus metus „Novotrans“ 

Ust Lugos uoste baigs statyti universalų prekybos terminalą LUGAPORT, kuris 

padidins uosto perkrovimo apimtis nuo dabartinių 103 mln. iki 127 mln. tonų per 

metus.  

https://www.alta.ru/logistics_news/8390

0/   
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10 - 04 

Vidutinė Uralo naftos kaina rugsėjį beveik padvigubėjo, palyginti su 2020 m. 

Remiantis RU finansų ministerijos skaičiavimais, vidutinė kaina 2021 m. rugsėjo mėn. 

buvo 72,46 USD už barelį, o tai 1,8 karto didesnė nei tuo pačiu laikotarpiu 2020 m.  

2021 m. sausio-rugsėjo mėn. buvo 65,96 USD už barelį, 2020 m. sausio-rugsėjo mėn.-

40,84 USD už barelį.   

https://www.alta.ru/external_news/8392

4/  
 

10 - 04 

Kaliningrado srityje buvo atidarytas terminalas ir logistikos centras „Rytai - Vakarai“.  

Per pastaruosius trejus metus konteinerių tranzito per Kalin. sritį apimtis išaugo 

septynis kartus.   

https://www.alta.ru/logistics_news/8391

8/ 
 

10 - 06 

„TransContainer“ pradėjo reguliarią multimodalinę paslaugą iš Azijos ir Ramiojo 

vandenyno regiono į Europą per Tolimuosius Rytus ir Kaliningradą.   Kaip 

pagreitinto traukinio dalis, išvyko Transsibiro geležinkeliu,  o paskui per Latviją ir 

Lietuvą į Kaliningradą.   

https://www.alta.ru/logistics_news/839
37/  

 

10-06 

Leningrado AE per devynis šių metų mėnesius pagamino 6.2 procento daugiau 

elektros energijos, lyginant su tokiu pačiu praėjusių metų periodu, ir aprūpina 71 

procentą Sankt Peterburgo ir Leningrado srities elektros energijos poreikio 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_
projects/sayt-leningradskoy-aes/press-

tsentr/novosti/39458/  

 

10-09 Dujų krizė palanki „Gazprom“ ir NS2 projektui 
https://www.dp.ru/a/2021/10/08/Udachn

ij_moment 
 

10-12 Per 9 šių metų mėnesius Vyborgo uosto krovinių apyvarta padidėjo 61% https://portnews.ru/news/319840/  

10 - 12 
RU sausio-rugpjūčio mėnesiais sumažino benzino eksporto apimtis 24,4 proc. apie 

3,35 mln.    

https://www.alta.ru/external_news/84
074/    

 

10 - 13 
2021 m. sausio - rugsėjo mėn. RU uostų konteinerių apyvarta padidėjo 7,1 proc. siekė 

4,16 mln. TEU.   

https://www.tks.ru/logistics/2021/10/1
3/0001  

 

10-14 
Ketinama atnaujinti susisiekimą greituoju traukiniu „Allegro“ tarp Sankt Peterburgo 

ir Helsinkio 

https://ria.ru/20211014/finlyandiya-

1754570492.html 
 

10-14 
X tarptautinio Sankt Peterburgo dujų forumo verslo programoje įvyko daugiau nei 70 

renginių 

https://portnews.ru/news/319961/  

10-15 Į SPB iš Maskvos persikėlė Jungtinė laivų statybos korporacija  
https://govoritmoskva.ru/news/291152/?

from=smi2 
 

10-15 
„Gazprom“ pasirašė sutartį dėl Levašovo karinio aerodromo rekonstrukcijos už 10 

mlrd. rublių 

https://www.spb.kp.ru/daily/28344.5/44
89875/ 

 

10-19 Transporto forumas prasidėjo plenarine sesija apie Sankt Peterburgo problemas 
https://moika78.ru/news/2021-10-19/686704-transportnyj-forum-startoval-s-plenarnogo-zasedaniya-
o-problemah-peterburga/  

10-21 
Teismas Rusijoje uždraudė įvežti Samsung išmaniuosius telefonus su Samsung Pay 

funkcija dėl autorinių teisų pažeidimo 
https://47news.ru/articles/201913/  

 

10 - 28 RŽD siūlo tarifus 2022 metais indeksuoti 6,8 proc.   
https://www.alta.ru/logistics_news/8444

4  
 

10 -28 

RU krovinių vežėjai kasdien praranda milijonus. Jie praneša apie 1 tūkstančio 

sunkvežimių eiles prie Rusijos ir Kinijos sienos, o prastovos per dieną atneša apie 40 

milijonų rublių nuostolių.   

https://www.alta.ru/logistics_news/8445

5/  

 

Žemės ūkis, maisto gamyba 

10 - 12 RU sumažino kviečių eksportą 21,8 proc.  iki 9,8 mln.      
https://www.tks.ru/news/nearby/2021
/10/11/0010  
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10-20 

RU Dūma pirmu skaitymu pritarė įstatymo projektui, kuris draustų krovinio 

perkrovimą iš laivo į laivą be apsilankymo uoste.  

RU Ž.Ū. ministerija bando įtakoti, kad į tuos draudžiamus perkrauti krovinius nebūtų 

įtraukti grūdai ir miltai.  

www.agroinvestor.ru/analytics/news/36

849-reydovuyu-perevalku-zerna-mogut-
zapretit/  

Verslo atstovai mano, kad jei toks įstatymas bus 

priimtas, tai pasitarnaus krovinių didėjimui 

geležinkeliuose ir autotransporte. Verslo 

ombudsmenas B.Titov, dar gegužę yra pažymėjęs, kad 

toks sprendimas pasitarnaus stambiausiems rinkos 

dalyviams. 

10-21 

Brangstantys energetikos resursai Europoje didina žemės ūkio produkcijos kainą 

Rusijoje, ypač tai susiję su šiltnamių ūkiuose auginama produkcija.- tai susitikime su 

Putinu pareiškė ministras Novak.  

https://www.agroinvestor.ru/analytics/ne
ws/36875-teplichnaya-produktsiya-

mozhet-podorozhat-iz-za-energokrizisa-

v-evrope/  

Analitikai stebisi, kodėl RU-oje, kuri yra energetinių 

išteklių tiekėja žemės ūkio produkcijos kaina susijusi 

su brangstančia Europoje energija.  

10-22 

RU ž.ū. ministerija rengia projektą dėl galimybės pratęsti esamą tvarką ir  iki pat 

2023 m. leisti  įsivežti į šalį soją su GMO. Draudimai dėl įvežimo gali sukelti 

didžiules problemas  gyvulininkystėje ir paukštininkystėje ir dar labiau išpūsti mėsos 

kainas. Per metus į RU įvežta per 2 mln. tonų sojos. 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/ne

ws/36885-minselkhoz-predlozhil-
prodlit-otmenu-gosregistratsii-soi-s-

gmo/  

RU sojos augintojai ir analitikai nėra tuo 

patenkinti, nes jie mano, kad jie patys užaugina 

pakankamai sojos vidaus rinkai.   

10-26 

Egiptas lieka RU grūdų pirkimo lyderis 2,7 mln. tonų (16,8% viso kiekio), antroj 

vietoj – Turkija 2,6 mln. tonų (16,3 %), trečia –Iranas  (1,3 mln. t), ketvirta Sirija 1,1 

mln. t., penkta Saudo Arabija -1,01 mln. t. Į dešimtuką dar įeina Bagladešas, Nigerija, 

P.Korėja, Jemeno Respublika, Pakistanas.   

www.zol.ru/n/348b3  

Iš dešimtuko (lyginant su 2020 m. ) iškrito PAR, 

Kenija, JAE, Sudanas.  

10-27 

RU Ž.ū. ministerija sumažino savo prognozes dėl šių metų grūdų derliaus apimčių 

nuo 127,4 mln. tonų iki 127 mln. t. Spalio 27-ai buvo prikulta 119 mln. tonų, tame 

tarpe 77,8 mln. tonų kviečių. Grikių šiemet tikimasis 77 tūkst. tonų daugiau nei 

praeitais metais. 

www.agroinvestor.ru/markets/news/369

17-minselkhoz-ponizil-prognoz-

urozhaya-zerna/  

Analitikos centras „ProZerno“ savo ruožtu mano, 

kad šiemet bus prikulta 121,8 mln. tonų grūdų.  

Turizmo sektoriui aktuali informacija 

10-20 

Tarptautinės agentūros OAG duomenimis lėktuvų maršrutas Maskva –Antalija spalio 

mėnesį užėmė pirmąją vietą Pasaulyje tarp visų maršrutų pagal keleivių užimtas 

vietas. Antroje vietoje Dubajus-El-Rijadas, trečiojoje Dubajus – Londonas  

www.atorus.ru/news/press-

centre/new/57332.html  

 

10-25 

RU paskelbus nedarbo savaitę (spalio 28 –lapkričio 7), ir atskiruose regionuose 

įvedant lockdown-us , įvardintos priemonės verslo , tame tarpe ir veikiančio turizmo 

sektoriuje, rėmimui. Visų pirma tai vienkartinės subsidijos darbo užmokesčiui, antra-  

lengvatiniai kreditai su  3 % metinėmis palūkanomis.  

www.atorus.ru/news/press-

centre/new/57399.html  

Vienkartinė subsidija  12792 RUB (~158 EUR) 

vienam darbuotojui 

10-26 

Ar Suomija atsidarys dar šiemet turistams iš Rusijos? Daug tikimasi iš spalio 

pabaigoje turinčio įvykti Suomijos ir Rusijos prezidentų susitikimo, nes tarp 

daugianacionalinių ir tarptautinių reikalų planuojami aptarti ir regioniniai bei dviejų 

šalių reikalai.  

www.atorus.ru/news/press-

centre/new/57422.html  

Suomija ruošiasi turistų iš RU atvykimui -  nuo spalio 

1 d. FIN atnaujino verslo vizų ir daugkartinių vizų 

išdavimą.  Taip pat planuojama, kad net ir EMA 

nepatvirtinus RU vakcinų į FIN bus įleidžiami 

rusiškom vakcinos skiepyti RU turistai su neigiamais 

testais  

10-28 

Kaip pasikeitė RU sanatorijų ir gydyklų klientai per kovidinį periodą. Kokie RU 

miestai tinkamiausi sveikatinimui? Vidutinė kaina ir nakvynių skaičius gydyklose ir 

sanatorijose.  

www.kommersant.ru/doc/5048802?quer

y=туризм  

 

Bendra ekonominė informacija rezidavimo šalyje 

10-05 Sankt Peterburge per metus trečdaliu pakilo gyvenamojo būsto kainos 
https://www.rbc.ru/spb_sz/05/10/2021/6
15c008c9a79474f350b01f3?from=from

_main_4  

 

10-05 Sankt Peterburgas patenka tarp 10 pasaulio miestų, kur NT kainų augimas didžiausias 
https://www.sobaka.ru/city/realty/13695
6  
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10-05 Sankt Peterburge katastrofiškai trūksta darbo jėgos https://neva.today/news/v-peterburge-bezrabotnyh-vdvoe-menshe-chem-vakansij-228578/  

10-07 
Bankrutavusį Sankt Peterburgo „Metrostroj“ keičia „Šiaurės sostinės metrostroj“, 

kurį įsteigė VTB bankas kartu su Sankt Peterburgo Vyriausybe 

https://www.fontanka.ru/2021/10/07/70

180424/  
 

10-07 Nors NT turtas SPB sparčiai brangsta, išduodamų būsto paskolų skaičius nemažėja 
https://www.dp.ru/a/2021/10/06/Semejn

ij_drajver  
 

10-11 Rusijoje kapitalo nutekėjimas įgauna pagreitį 
https://www.fontanka.ru/2021/10/11/70

186838/  
 

10-11 Sankt Peterburge sparčiai didėja darbo užmokestis, kyla grėsmė verslui 
https://neva.today/news/v-peterburge-

rost-zarplat-nazvali-ugrozoj-dlya-
biznesa-229021/  

 

10-16 
Leningrado srityje bus įgyvendinta Federalinės bausmių atlikimo tarnybos idėja apie 

kalinių darbą gamyklose 

https://www.rbc.ru/spb_sz/16/10/2021/6

166d0989a794795a3bcbd4a  
 

10-18 Per metus į Sankt Peterburgo rinką įžengė septyni tarptautiniai prekės ženklai 
https://www.rbc.ru/spb_sz/18/10/2021/6

16d76939a7947fb1c91e146  
 

10-19 QR kodai „pribaigs“ Sankt Peterburgo sporto klubus: verslas kreipėsi į gubernatorių 
https://www.dp.ru/a/2021/10/19/QR-

kodi_okonchatelno_dob  
 

10-20 
Sankt Peterburgo verslas skaičiuoja nuostolius dėl QR kodų įvedimo ir 

„padovanotos“ nedarbo savaitės 

https://www.dp.ru/a/2021/10/20/QRkod

_dlja_lokdauna  
 

10-21 Pandemija „suvarė“ Sankt Peterburgo gyventojus į mažą ir vidutinį verslą 
https://www.dp.ru/a/2021/10/20/Malimi
_silami  

 

10-23 

RU Centrinis bankas spalio 22 d. posėdyje paskelbė didinantis bazinę palūkanų 

normą iki 7,5 %. CB pirmininkė Nabiulina pakomentavo, kad didėjanti infliacija ir 

atitinkami RU CB žingsniai ją suvaldyti, visų pirma susiję su šių metų žemės ūkio 

derliu, kuris buvo mažesnis nei tikėtasi – iš čia visos prielaidos ž.ū. produkcijos 

brangimui. 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/
news/36888-tsentrobank-povysil-
klyuchevuyu-stavku-i-prognoz-po-
inflyatsii/  

RU CB prognozuoja šių metų infliaciją tarp 7,4 

-7,9 %. 

Pažymėtina, kad 2021 m. pradžioje RU buvo 

istoriškai mažiausia bazinė pn tik 4,25 % 

10-28 

RU rublis per paskutinius du mėnesius  stiprėja JAV dolerio atžvilgiu, kas yra 

stebinantis dalykas, kai visame pasaulyje doleris brangsta.  Tai aiškinama 

išaugusiomis RU eksportuojamų žaliavų kainomis, RU vertybinių popierių 

patrauklumu užsienio investuotojams, sumažėjusiu poreikiu užsienio valiutos 

išvykstamajam turizmui 

www.kommersant.ru/doc/5048744
?query=туризм  

Prognozuojama kad metų pabaigoje kursas bus 

72 RUB /$ ir 83 RUB /EUR. 

 

Parengė: 

 

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

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

Rasa Ožiūnaitė, trečioji sekretorė, LR GK Sankt Peterburge rasa.oziunaite@urm.lt  
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Verslo parodos ir kiti renginiai Rusijoje 2021 metų  Lapkričio -  2022 kovo mėn. *  

Data Vieta Pavadinimas Kam skirta Tinklapis LT įmonės 

Lapkričio 22 
-26 

Moscow 
EXPOCENTRE in 
Krasnaya 
Presnya 

Мебель-2021 /  
MEBEL -2021 

Tarptautinė baldų, furnitūros, baldų apdailos medžiagų paroda. 
Populiari tarp ES šalių dalyvių. 2019 m. iš ES daugiausia buvo iš 
Vokietijos ir Italijos, iš Baltijos šalių nebuvo.  

www.meb-expo.ru  n. d. , paskutinį kartą LT atstovai 
buvo 2016 metais.   

Lapkričio 30-  
gruodžio 3  

Crocus Expo 
Mezhdunarodna
ya Ulitsa, 16, 
Krasnogorsk 

 
WOODEX 

Tarptautinė medžio apdirbimo technikos, įrangos ir technologijų 
paroda. Taip pat skirta  baldų gamybos įrangai ir technologijoms.   

https://woodexpo.ru/Page
/exhibition-sectors 

Kol kas nėra duomenų, 
ankstesniais metais LT įmonės 
dalyvaudavo 

Gruodžio 1-3 Kazanskaya 
Yarmarka / 
Kazan, 
Tatarstano 
Respublika 

 Mechanical 
Engineering. 

Metalworking. Welding. 
Kazan 

Metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir suvirinimo  įrangos, 
inžinerijos ir technologijų paroda. 2019 m. parodą aplankė  >9 
tūkst. specialistų, tačiau parodoje dalyvavo  tik iš 5  užsienio šalių 
atstovai.  

https://expomach.expokazan.
ru/# 

Nėra.  

Gruodžio 6-9 Moscow 
EXPOCENTRE in 
Krasnaya Presnya 

MedTravelExpo 
«Санатории. Курорты. 

Медицинские центры» 

Specializuota paroda skirta medicininiam, reabilitaciniam, sanatoriniam 
turizmui Rusijoje ir užsienyje. Užsienio šalių dalyvių ratas nėra gausus-  
vos po kelis atstovus iš ES šalių, matyt paroda dar turi išsikovoti savo 
vietą šioje industrijoje.  

www.mte-
expo.ru/ru/exhibition/subject
s/  

n.d. , ankstesnėse parodose 
nedalyvavo 

2022 metų  
Sausio 28-31 

Moscow 
EXPOCENTRE in 
Krasnaya Presnya 

Upakovka 2022 Įpakavimo technologijų, pakavimo medžiagų ir įrengimų tarptautinė 
paroda (kosmetikos gaminių pakavimas, gėrimų ir maisto produktų 
pakavimas)  

https://upakovka-tradefair.ru/  Anksčiau kartais dalyvaudavo 

2022 metų 
Vasario 7-11 

Moscow 
EXPOCENTRE in 
Krasnaya Presnya 

Prodexpo 2022 Didžiausia Rusijoje maisto ir gėrimų paroda. Apima visas maisto rūšis, 
turi atskirus poskyrius ar temas, pvz. HoReCa. ES valstybės nežiūrint 
embargo dalyvauja su milžiniškais nacionaliniais stendais (pvz.DE, IT, ES ) 

www.prod-
expo.ru/en/exhibition/subject
_by_pavilions/  

Visuomet dalyvaudavo.  

2022 metų 
kovo 15-17 

Crocus Expo 
Москва, МВЦ 
«Крокус Экспо» 

MiTT 2022 Tarptautinė turizmo paroda, organizuojama tarptautinės korporacijos 
Hyve Group, pritraukianti užsienio bei įvairių RU regionų turizmo 
industrijos profesionalus.  

https://mitt.ru/  Iki pandemijos būdavo atskirų LT 
turizmo įmonių atstovai 

*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 
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