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2022-04-02 Balandžio 2 d. Indija ir Australija pasirašė 

laikinąjį Indijos ir Australijos ekonominio 

bendradarbiavimo ir prekybos susitarimą 

(EBPS). Laikinuoju susitarimu numatoma 

suteikti nulinio muito prieigą 96 % Indijos 

eksporto prekių į Australiją pagrindiniuose 

sektoriuose, tokiuose kaip inžinerinės 

prekės, brangakmeniai ir juvelyriniai 

dirbiniai, tekstilė, drabužiai ir oda. 

Tikimasi, kad laikinoji EBPS padidins 

dvišalę prekybą prekėmis ir paslaugomis 

per penkerius metus iki 45–50 mlrd. USD, 

palyginti su maždaug 27 mlrd. USD šiuo 

metu, ir Indijos vyriausybės skaičiavimais, 

sukurs daugiau nei milijoną darbo vietų 

Indijoje. Tai antrasis laisvosios prekybos 

susitarimas, kurį Indija pasirašė per 

pastaruosius dešimt metų po to, kai 2022 m. 

vasario mėn. buvo sudarytas LPS su JAE. 

Indijos ir Australijos laisvosios prekybos 

susitarimas buvo kuriamas daugiau nei 10 

metų, 2020 m., šiltėjant ryšiams tarp šalių. 

Derybos buvo oficialiai atnaujintos 2021 m. 

rugsėjo 30 d. ir užbaigtos paspartintu būdu 

iki 2022 m. kovo pabaigos. Buvo siekiama 

susitarti praėjus vos kelioms savaitėms nuo 

nacionalinės rinkimų kampanijos 

Australijoje pradžios. 2021 m. Australija 

buvo 15-a pagal dydį Indijos prekybos 

partnerė. 

https://www.mondaq.com/india/international-
trade-investment/1181340/india-australia-
economic-cooperation-and-trade-ecta-key-
takeaways  

 

2022-04-04 2021–2022 m. Indijos prekių eksportas 

pasiekė rekordinį 418 mlrd. USD. Šių metų 

kovo mėnesį eksportas sudarė 40,38 mlrd. 

https://www.livemint.com/economy/indias-
merchandise-exports-reach-417-8-billion-in-
fy22-11648996216510.html  
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USD, palyginti su 34 mlrd. USD praėjusiais 

metais, o tai lėmė spartus naftos produktų, 

inžinerijos, brangakmenių ir papuošalų, 

chemijos ir vaistų eksporto augimas. Indijos 

prekybos departamentas 2021–2022 m. 

buvo numatęs 400 mlrd. USD eksportą. Tuo 

tarpu importas taip pat išaugo 43,18% iki 

610 mlrd. USD. Indijos prekybos deficitas 

2021–2022 m. padidėjo 87,5 % nuo 102 

mlrd. USD praėjusiais metais. Taip Indijos 

prekyba prekėmis peržengė 1 trilijono USD 

ribą praėjusiais finansiniais metais. 

2022-04-05 Indijos kviečių eksportas fiskaliniais metais 

iki kovo mėnesio siekė 7,85 mln. tonų – tai 

visų laikų rekordas ir smarkiai išaugo nuo 

2,1 mln. tonų praėjusiais metais. 

Prekybininkų teigimu, Rusijos invazija į 

Ukrainą nutraukė tiekimą per Juodąją jūrą, 

o tai buvo konkuruojantis regionas Indijai. 

Pasak Indijos vyriausybės, kuri dar 

nepaskelbs paskutinių 10 kovo dienų 

kviečių siuntų duomenų, Indija pasiekė 

tikslą kovo 21 d. eksportuoti 7 mln. tonų 

kviečių. Indija eksportavo kviečius į 

Bangladešą, Pietų Korėją, Šri Lanką, 

Omaną ir Katarą. 

https://economictimes.indiatimes.com/news/e
conomy/agriculture/indias-wheat-exports-hit-
record-7-85-million-tonnes-in-2021-22-
traders/articleshow/90648457.cms  

 

2022-04-05 Indijos žiniasklaida pabrėžė, kad ES nuo 

balandžio 1 d. panaikino draudimą 

eksportuoti makulatūrą į Indiją, taip 

palengvindama Indijos žaliavų trūkumo 

paveiktą popieriaus pramonę. Atliekos arba 

popierius yra viena iš svarbių žaliavų 

popieriaus pramonei, ypač gaminant 

kraftpopierių, kuris savo ruožtu naudojamas 

rudoms arba gofruotoms dėžėms, 

naudojamoms pakuoti visas prekes nuo 

FMCG iki elektronikos. ES uždraudė šių 

auginių eksportą praėjusių metų lapkritį. 

https://www.thehindubusinessline.com/marke
ts/commodities/eu-lifts-ban-on-export-of-
waster-paper-to-india/article65293274.ece  
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2022-04-06 Indijos užsienio reikalų ministras S. 

Jaishankar pranešė, kad Ukraina paprašė 

Indijos tiekti daugiau vaistų. Atsakydamas į 

diskusiją apie padėtį Ukrainoje, Jaishankar 

sakė, kad dėl padėties šioje šalyje reikia 

skubios humanitarinės pagalbos, ir atkreipė 

dėmesį, kad Indija jau pateikė 90 tonų 

pagalbos medžiagos. Jis taip pat pridūrė, 

kad nesvarbu, ar tai būtų lęšių, maistinių 

aliejų tiekimas ar žaliavų reikalavimas 

trąšoms, Indija „šiandien tikrai skirtingai 

žiūri į pasaulines rinkas – nuo Mercosur iki 

Kazachstano, Tanzanijos, Australijos ir 

Kanados. Ieškome, kaip galime palengvinti 

paprastų Indijos žmonių naštą dėl šios 

krizės“. 

https://www.newindianexpress.com/nation/2
022/apr/06/ukraine-has-requested-india-for-
supply-of-more-medicines-delivery-to-begin-
soon-s-jaishankar-2438769.html  

 

2022-04-06 Indija pradėjo gabenti į Šri Lanką apie 40 

000 tonų ryžių, kad padėtų sumažinti 

būtiniausių maisto prekių trūkumą šalyje, 

kuri susiduria su rimtomis fiskalinėmis 

problemomis ir ekonomine suirute. Ryžių 

eksportuotojų asociacijos prezidento 

teigimu, Indija per ateinančius šešis 

mėnesius Šri Lankai pateiks 0,3 mln. tonų 

ryžių. Ryžiai siūlomi pagal 1 milijardo 

dolerių kredito liniją Šri Lankai, kurią 

neseniai paskelbė Indija, kad būtų galima 

įsigyti maisto, vaistų ir kitų būtinų prekių. Iš 

šios kredito linijos 150 mln. USD skirta 

ryžių tiekimui Šri Lankai 

https://www.financialexpress.com/economy/s
ri-lanka-crisis-india-begins-shipment-of-rice-to-
crisis-hit-island-nation/2482950/  

 

2022-04-06 Indijos žemės ūkio produktų eksportas 

pasiekė naują etapą – 2021–2022 

finansiniais metais viršijo 50 mlrd. USD. 

Tai yra aukščiausias kada nors pasiektas 

žemės ūkio eksporto lygis. Augimo tempas 

viršija 17,66 % augimą ir peršoko 41,87 

mlrd. USD barjerą, fiksuotą 2020–2021 m. 

Remiantis duomenimis, didžiausią dalį 

https://www.livemint.com/news/india/indias-
agriculture-products-exports-cross-50-billion-
for-fy22-details-here-11649246758828.html  
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sudaro pagrindinių produktų, tokių kaip 

ryžiai (9,65 mlrd. USD), kviečiai (2,19 

mlrd. USD), cukrus (4,6 mlrd. USD) ir kitų 

grūdų (1,08 mlrd. USD), eksportas. Kviečių 

eksportas užfiksavo precedento neturintį 

daugiau nei 273% augimą, beveik keturis 

kartus šoktelėję nuo 568 mln. USD 2020–

2021 m. iki beveik 2119 mln. USD 2021–

2022 m. 

2022-04-07 Azijos plėtros bankas prognozuoja 7 % 

bendrą Pietų Azijos ekonomikų augimą 

2022 m., o didžiausia subregiono 

ekonomika Indija šiais fiskaliniais metais 

augs 7,5 %, o kitais metais padidės iki 8 %. 

https://www.business-
standard.com/article/news-cm/adb-projects-
india-s-economy-to-grow-by-7-5-in-fy23-
122040700218_1.html  

 

2022-04-12 Indija ir JAV nusprendė išspręsti konkrečias 

prekybos problemas, išplėsti dvišalę 

prekybą, pašalinti patekimo į rinką kliūtis ir 

palengvinti verslą. Bendrame pareiškime, 

paskelbtame po 4-ojo Indijos ir JAV 

ministrų dialogo 2+2, vykusio balandžio 11 

d., taip pat teigiama, kad abi šalys 

nusprendė sukurti sistemą, skirtą pažangiam 

bendradarbiavimui svarbių ir 

besiformuojančių technologijų 

bendradarbiavimui, pvz., pažangių ryšių 

technologijų, dirbtinio intelekto, kvantinio 

mokslo, srityse, STEM, puslaidininkių ir 

biotechnologijų sferose. Pareiškime 

sakoma, kad ministrai pabrėžė, kaip svarbu 

stiprinti Indijos ir JAV partnerystės 

komercinį ir ekonominį ramstį, siekiant 

paskatinti ekonomikos augimą ir užtikrinti 

abipusę gerovę abiem šalims. Jie taip pat 

palankiai įvertino 12-ąjį Indijos ir JAV 

prekybos politikos forumo ministrų lygio 

susitikimą ir darbo grupės diskusijų 

atnaujinimą siekiant išplėsti dvišalę 

prekybą, pašalinti patekimo į rinką kliūtis ir 

https://timesofindia.indiatimes.com/business/i
ndia-business/india-us-resolve-to-address-
specific-trade-
concerns/articleshow/90806931.cms  
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palengvinti verslą. Ministrai pažymėjo 

didelę pažangą derybose dėl investicijų 

skatinimo susitarimo (IIA) tarp Indijos ir 

JAV vyriausybių. 

2022-04-12 Indijos prekybos ministras Piyushas 

Goyalas pasiūlė šalies tekstilės eksportą iki 

2030 m. padidinti iki 100 mlrd. USD, nes 

sektorius auga tvariai. Tekstilės ministras 

taip pat sakė, kad eksportas padidės, nes 

JAE ir Australijoje sektoriui nebus taikomas 

nulinis muitas. Indija taip pat bando gauti 

nulinį muitų įėjimą į Europos Sąjungos, 

Kanados, JK ir Persijos įlankos 

bendradarbiavimo tarybos (PĮBT) šalių 

rinkas. Tekstilės eksportas praėjusiais 

fiskaliniais metais siekė 43 mlrd. USD, 

palyginti su 33 mlrd. USD ankstesniais 

metais. 

Siekdama paskatinti šį sektorių, Finansų 

ministerija iki rugsėjo 30 d. atsisakė muito 

medvilnės importui, o tai turėtų būti 

naudinga tekstilės pramonei ir išlaikyti 

žemas kainas vartotojams. Pramonė 

reikalavo atleisti nuo muito mažinant vidaus 

kainas. 

https://economictimes.indiatimes.com/news/e
conomy/foreign-trade/we-should-take-textile-
exports-to-100-billion-by-2030-piyush-
goyal/articleshow/90796806.cms  

 

2022-04-13 Pasaulio bankas sumažino Indijos 

ekonomikos augimo prognozę 2022–23 

metams iki 8% nuo 8,7%, prognozuoto 

sausio mėn., tačiau teigė, kad Rusijos naftos 

su nuolaida pirkimas gali padėti Indijai 

sušvelninti kylančių degalų ir žaliavų kainų 

bei tiekimo sutrikimų dėl Rusijos-Ukrainos 

konflikto. Prognozuojama, kad 2023–2024 

m. augimas sieks 7,1 proc. „Indijoje namų 

ūkių vartojimą ribos tebesitęsiantis darbo 

rinkos atsigavimas ir infliacijos spaudimas“, 

– teigiama Pasaulio banko kas dvejus metus 

pateikiamoje regioninėje atnaujintoje 

https://www.livemint.com/economy/world-
bank-cuts-india-s-gdp-growth-forecast-to-8-
from-8-7-in-fy23-11649851787363.html  
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apžvalgoje. Energijos ir maisto kainų 

augimas labiausiai paveiks neturtingus 

namų ūkius, didindamas ir taip augančią 

nelygybę. 

2022-04-13 Remiantis žiniasklaidos pranešimais, Indija 

planuoja padidinti siuntas į Rusiją 

papildomais 2 milijardais JAV dolerių, nes 

abi šalys kuria mokėjimo sistemą vietinėmis 

valiutomis, kad tęstų dvišalę prekybą, 

Rusijai įvedant tarptautines sankcijas už 

įsiveržimą į Ukrainą. Siekdama tai padaryti, 

Indijos premjero N. Modi administracija 

derasi su Maskva dėl kelių Indijos gaminių 

patekimo į rinką liberalizavimo. Abi 

vyriausybės siekia pasiūlymo atsiskaityti 

prekyboje rupijomis ir rubliais ir ieško 

būdų, kaip subalansuoti prekybą, 

atsižvelgiant į tai, kad Indija yra grynoji 

Rusijos prekių importuotoja. Indija siekia 

eksportuoti produktus, tiekiamus šalių, 

kurios sustabdė siuntas po to, kai JAV ir jos 

sąjungininkės įvedė sankcijas. Sąraše yra 

farmacijos produktai, plastikai, organinės ir 

neorganinės cheminės medžiagos, namų 

baldai, ryžiai, gėrimai, tokie kaip arbata ir 

kava, pieno produktai. 

https://www.business-
standard.com/article/economy-policy/india-
plans-2-bn-more-of-exports-to-sanctions-hit-
russia-report-122041200782_1.html  

 

2022-04-17 Žiniasklaidos pranešimai teigia, kad Indija 

ir Iranas netrukus gali pradėti tiriamąsias 

derybas dėl dvišalės prekybos tokiomis 

prekėmis kaip nafta ir trąšos, kurioms nuo 

2019 m. buvo taikomos JAV sankcijos, 

atnaujinimo, nes Iranas ir JAV bando 

paspartinti derybas dėl 2015 m. Irano 

branduolinio susitarimo atgaivinimo. 

Aukšto lygio komanda iš Irano, kurią sudaro 

vyriausybės pareigūnai ir viešojo sektoriaus 

įmonių atstovai, netrukus turėtų apsilankyti 

Naujajame Delyje, kur susitiks su Išorės 

https://www.thehindubusinessline.com/econo
my/india-iran-likely-to-begin-exploratory-talks-
to-resume-trade-in-crude-oil-
fertilisers/article65329586.ece  
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reikalų ministerijos vadovaujamais 

pareigūnais. Indijos naftos ir naftos 

produktų pirkimas iš Irano visiškai sustojo 

po to, kai JAV, vadovaujant buvusiam 

prezidentui Donaldui Trumpui, 2019 m. 

viduryje paskelbė trečiųjų šalių sankcijas 

tiems, kurie perka naftą iš šios šalies. 

2022-04-20 Pasak žiniasklaidos, Indijos pramonė 

sureagavo atnaujindama arbatos, ryžių, 

vaisių, kavos, jūros produktų ir konditerijos 

gaminių eksportą į Rusiją. Siuntimai 

prasidėjo praėjusį mėnesį ir susiduria su 

problemomis dėl pašalinių priežasčių, tokių 

kaip draudimo sunkumai ir didelės 

konteinerių kainos, tačiau atsiskaitoma per 

du Rusijos bankus – „Sberbank“ ir „Alfa 

Bank“. Paskutinį kartą buvo išsiųsta 

daugiau nei 100 ne basmati ryžių 

konteinerių ir tiek pat jūrinių produktų bei 

konditerijos gaminių. 

https://www.tribuneindia.com/news/nation/in
dian-exports-to-russia-start-tie-ups-in-critical-
tech-sought-387747  

 

2022-04-20 Indija tikisi, kad 2022–2023 m. paslaugų 

eksportas sieks 350 mlrd. USD, t. y. 40 % 

daugiau nei praėjusiais fiskaliniais metais, 

nes pagrindiniai sektoriai, įskaitant 

keliones, svetingumą ir pramogas, greitai 

atsigaus po pandemijos. Paslaugų eksporto 

tikslas 2023 finansiniams metams, 

padidintas nuo 300 mlrd. USD iki 350 mlrd. 

USD. Indijos paslaugų eksportas 2021–

2022 fiskaliniais metais pasiekė visų laikų 

rekordą – 250 mlrd. USD, nepaisant to, kad 

kelionių ir turizmo, aviacijos ir svetingumo 

sektoriai smarkiai nukentėjo nuo Covid-19 

pandemijos. 

https://www.livemint.com/economy/india-
targets-350bn-services-exports-in-2022-23-40-
yoy-growth-11650475624324.html  

 

2022-04-22 Indijos rezervų banko (RBI) ir Rusijos 

centrinio banko pareigūnai susitiko aptarti 

atsiskaitymo už prekybą tarp dviejų šalių 

galimybes, įskaitant atsiskaitymą už prekes 

https://economictimes.indiatimes.com/industr
y/banking/finance/banking/rbi-bank-of-russia-
officials-discuss-payment-
options/articleshow/90991347.cms  
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ir paslaugas rupijomis ir rubliais. Buvo 

tikimasi, kad Rusijos centrinio banko 

pareigūnai susitiks su savo kolegomis, kad 

sukurtų reguliavimo sistemą, padėsiančią 

išlaikyti dvišalę prekybą ir bankines 

operacijas, nepaisant Rusijai įvestų sankcijų 

už įsiveržimą į Ukrainą. Tai buvo pirmasis 

dviejų centrinių bankų susitikimas po 

Rusijos įsiveržimo į Ukrainą vasario 24 d. 

Pareigūnai įvertino technines kliūtis, su 

kuriomis susiduria abiejų šalių 

eksportuotojai ir importuotojai. 

Tuo tarpu atskirai buvo cituojamas Indijos 

prekybos sekretorius BVR Subrahmanyam, 

kuris teigia, kad Indijos vyriausybė 

neplanuoja pradėti dvišalės prekybos su 

Rusija per mokėjimo rupijų rubliais 

mechanizmą. Tačiau jis sakė, kad 

„Vyriausybė stengiasi užtikrinti, kad 

mokėjimai eksportuotojams, kurie tiekė 

prekes Rusijai prieš prasidedant karui 

vasario pabaigoje, neužstrigtų“. 

2022-04-23 Tęsiantis ekonomikos krizei, Šri Lankos 

užsienio reikalų ministras paskelbė, kad 

Indija suteiks valstybei papildomą 500 mln. 

USD finansinę pagalbą, kad ši galėtų 

nusipirkti kuro. Jis taip pat pridūrė, kad 

Bangladešas taip pat yra pasirengęs atidėti 

450 mln. USD apsikeitimo sandorių 

grąžinimą. Tai įvyko po to, kai Indija 

neseniai paskelbė pratęsianti 1 mlrd. kredito 

liniją Šri Lankai. 

https://economictimes.indiatimes.com/news/i
ndia/india-extends-additional-500-million-
credit-line-to-sri-lanka-for-purchasing-
fuel/articleshow/91024342.cms  

 

2022-04-24 Pasak žiniasklaidos, keli Indijos 

eksportuotojai gavo laukiančius mokėjimus 

už siuntas į Rusiją, atliktas iki vasario 24 d., 

o Finansinių paslaugų departamentas  

bendradarbiauja su bankais, kad 

palengvintų likusių mokesčių apmokėjimą. 

https://www.businesstoday.in/latest/world/st
ory/several-exporters-get-due-payments-for-
shipments-to-russia-remaining-under-works-
331008-2022-04-24  
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Apie 60 % eksportuotojų jau gavo 

mokėjimus iš Rusijos pirkėjų.  

Taip pat Indija per du mėnesius nuo Rusijos 

invazijos į Ukrainą nupirko daugiau nei 

dvigubai daugiau naftos nei per visus 2021 

m. (Reuters skaičiavimais), nes Indijos 

naftos perdirbėjai įsigijo naftos su nuolaida. 

Nuo vasario 24 d. invazijos Indijos naftos 

perdirbimo įmonės užsakė mažiausiai 40 

mln. barelių Rusijos naftos. Pirkimai bus 

pakrauti birželio mėnesį. Tai palyginti su 

bendru rusiškos naftos importu į Indiją per 

praėjusius metus sudarė 16 mln. barelių. 

Finansų ministrė Nirmala Sitharaman 

neseniai per Stanfordo universiteto renginį 

JAV pareiškė: „susietame pasaulyje 

sankcijos gali turėti nenumatytų pasekmių, 

o Indija stengiasi jas įveikti“. Ji pridūrė, kad 

Indijos pozicija dėl Rusijos invazijos į 

Ukrainą yra skirta apsaugoti jos 

ekonominius ir saugumo interesus. Kol 

vyksta diskusijos tarp Indijos ir Rusijos 

centrinių bankų, sprendimas dėl mokėjimų 

mechanizmų dar neskelbiamas. 

2022-04-25 Po beveik penkerių metų pertraukos Indija 

ir Kanada atnaujino derybas dėl laisvosios 

prekybos susitarimo (LPS) ir pirmiausia 

laukia laikinojo prekybos susitarimo. 

Remiantis žiniasklaidos pranešimais, abi 

pusės susitarė suintensyvinti darbą, 

siekdamos užtikrinti Indijos ūkio produktų, 

tokių kaip saldieji kukurūzai, mažieji 

kukurūzai, bananai ir kt., patekimą į rinką. 

Kanada sutiko skubiai išnagrinėti APEDA 

(Žemės ūkio ir perdirbtų maisto produktų 

eksporto plėtros tarnybos) prašymą suteikti 

atitikties tikrinimo įstaigos statusą, 

siekdama palengvinti Indijos ekologiškų 

https://www.financialexpress.com/economy/i
ndia-canada-resume-fta-talks-eye-interim-
deal/2502047/  
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produktų eksportą. Nors kol kas nėra 

nustatytas laikinosios sutarties sudarymo 

terminas, žiniasklaida teigia, kad jis gali 

būti sudarytas per artimiausius 6–9 

mėnesius. Tikėtina, kad laikinoji sutartis 

apims aukšto lygio įsipareigojimus prekių, 

paslaugų, kilmės taisyklių, techninių 

prekybos kliūčių ir ginčų sprendimo srityse.  

2022-04-26 Steigiama ES ir Indijos prekybos ir 

technologijų taryba – strateginis 

mechanizmas, skirtas spręsti iššūkius, 

susijusius su patikimų technologijų ir 

saugumo užtikrinimu po greitų geopolitinių 

pokyčių. Sprendimas įsteigti tokią tarybą 

bus pirmasis sprendimas Indijai su bet 

kuriuo iš jos partnerių bei antrasis – ES, po 

pirmojo susitarimo su JAV. Ši žinia buvo 

paskelbta per EK pirmininkės Ursulos von 

der Leyen vizitą Delyje balandžio 25 d. 

https://www.indiatoday.in/india/story/india-
eu-to-launch-trade-technology-council-deal-
new-challenges-1941835-2022-04-26  

 

2022-04-27 Australija tikisi iki metų pabaigos pasirašyti 

visapusišką ekonominio bendradarbiavimo 

susitarimą (CEPA) su Indija, į kurį bus 

įtrauktas susitarimas dėl skaitmeninės 

prekybos. „Australija taip pat sieks geresnės 

prieigos paslaugų teikėjams ir modernios 

investuotojų apsaugos, kad padidintų 

investuotojų pasitikėjimą ir paskatintų 

investicijas, užtikrindama atitinkamas 

vyriausybių reguliavimo teises. Susitarimas 

galėtų palengvinti skaitmeninę prekybą, 

įtraukdamas modernias ir perspektyvias 

taisykles, kuriomis remiamas skaitmeninių 

įrankių naudojimas siekiant sudaryti sąlygas 

prekybai“, – teigiama Australijos 

vyriausybės parengtame Indijos 

ekonominės strategijos iki 2035 m. 

atnaujinime. Ataskaitoje Australijos 

vyriausybei pateikiamas penkerių metų 

https://www.business-
standard.com/article/economy-
policy/australia-hopes-digital-trade-
agreement-with-india-by-the-year-end-
122042700036_1.html  
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veiksmų planas, skirtas paspartinti 

ekonominę Indijos ir Australijos integraciją. 

Energetika, turizmas, švietimas ir sveikata 

yra kai kurie pagrindiniai sektoriai, 

paminėti dokumente, kuris pirmą kartą buvo 

paskelbtas 2018 m. Ataskaita buvo 

paskelbta praėjus kelioms savaitėms po to, 

kai Indija ir Australija pasirašė laikinąjį 

prekybos susitarimą – ekonominio 

bendradarbiavimo ir prekybos susitarimą 

(ECTA). 

 

Parengė: Atašė Žymantas Mozūraitis, zymantas.mozuraitis@urm.lt 
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