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Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2022-05-16 Kviečių atsargos Sakartvele išseko ir 

artimiausiomis dienomis sustos visi šalies 

malūnai, - teigia Sakartvelo kviečių ir miltų 

gamintojų asociacijos „Silagava“ vykdomasis 

direktorius. Anot jo, šiandien kviečiai neįvežami; 

importuojami tik miltai, nes jų importas tapo 

pelningas. Žemės ūkio ministerija patvirtino, kad 

kviečių atsargos sumažėjo, tačiau sandėliuose esą 

yra pakankamai miltų. Pasak Silagavos, JT 

rekomenduoja šaliai dviem mėnesiams 

apsirūpinti kviečių, o ne miltų atsargomis. 

https://jam-news.net/georgias-wheat-

stocks-run-out-mills-to-stop-

operating-soon/  

 

    

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2022-05-10 Sakartvele bus įgyvendinami nauji saulės, vėjo ir 

hidroelektrinių projektai, kurių bendra investicijų 

apimtis sieks 200 mln. JAV dolerių. Vyriausybė 

pritarė keliems svarbiems atsinaujinančios 

energijos gamybos projektams, kuriais siekiama 

sukurti 150 MW instaliuotąją galią, iš kurių 110 

MW – vėjo infrastruktūra, 20 MW – saulės 

energija, ir likusi galia - hidroelektrinėmis Gori, 

Ksani ir Aspindza regionuose. Projektais 

siekiama sumažinti priklausomybę nuo 

kaimyninių šalių. 

https://www.agenda.ge/en/news/2022

/1652  

 

2022-05-11 

2022-05-19 

Rytų Sakartvelo vyndarystės regionas Kachetija 

gaus naudos iš daugiau nei 500 infrastruktūros 

projektų, kurių vertė – 96 mln. larių (apie 31 mln. 

USD arba 30 mln. EUR), paskelbė 

Infrastruktūros ministerija. Nuo saulės energiją 

naudojančių komunalinių paslaugų iki 

skaitmeninės informacijos iniciatyvų, bendrai 

finansuojamų Europos Sąjungos lėšomis, poilsio 

erdvių, drėkinimo sistemų, kultūros vietų ir kt., 

regionas sulauks naujų iniciatyvų ir 

infrastruktūros atnaujinimo. Šiuo metu dalis 

projektų jau vykdomi, kitiems paskelbti 

konkursai, dalis projektų yra atrankos ir 

vertinimo stadijoje, – sakė infrastruktūros 

ministro pirmasis pavaduotojas I.Begiašvili. Iš 

viso Vakarų Sakartvelo Imeretijos regione 

vykdoma 1 200 infrastruktūros projektų, kurių 

vertė – 132 mln. larių (apie 44,75 mln. USD/42,5 

mln. eurų), atskleidė Regioninės plėtros ir 

infrastruktūros ministerija. Projektai, kurie apima 

https://www.agenda.ge/en/news/2022

/1674  

https://agenda.ge/en/news/2022/1825 
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praktiškai visą infrastruktūros spektrą – įskaitant 

darželių, mokyklų, kelių, vandentiekio ir nuotekų 

sistemų atnaujinimą - iš dalies finansuojami 

įvairių valstybės fondų ir programų bei Europos 

Sąjungos lėšomis. 

2022-05-19 Sakartvelo transliuotojų komercinės reklamos 

pajamos pirmąjį 2022 m. ketvirtį, palyginti su tuo 

pačiu praėjusių metų laikotarpiu, išaugo 10,6 

proc. ir pasiekė 17,8 mln. larių (apie 6,03 mln. 

USD/5,75 mln. eurų), ketvirtadienį paskelbė 

Komunikacijos komisija. Populiariausios 

televizijos bendrovės pagal komercinės reklamos 

pajamas buvo Imedi TV – 5,4 mln. ₾ (+ 0,2 mln. 

₾ per metus), Mtavari Arkhi – 2,5 mln. ₾ (+ ₾0,6 

mln. per metus), Media Holding (buvęs Rustavi 

2) – 1,9 mln. ₾ (-0,1 mln. ₾ per metus), TV 

Pirveli – 1,6 mln. ₾ (+ ₾0,4 mln. per metus), 

Formula TV – 1,4 mln. ₾ (dvigubai daugiau nei 

praėjusiais metais), Silknet – ₾0,9 mln. (+₾0,1 

mln. m. per metus), Post TV – 0,8 mln. ₾ (+ ₾0,1 

mln. per metus), Visuomeninis transliuotojas – 

0,2 mln. ₾ (tiek pat, kaip ir pernai). 

https://agenda.ge/en/news/2022/1821   

    

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2022-05-10 Sakartvelo ekonomikos viceministrė 

M.Kvrivišvili pareiškė, kad turizmo institucijos 

tikisi „be precedento didelio“ lankytojų iš Saudo 

Arabijos per ateinantį vasaros turizmo sezoną 

Sakartvele dėl neseniai paskelbtų oro linijų 

sandorių (tikimasi iš viso 54 skrydžių iš Tbilisio 

į Saudo Arabiją vasaros sezono metu), 

pažymėdama, kad Sakartvelas yra „viena 

saugiausių ir svetingiausių šalių“ lankytojams, o 

lankytojai iš Saudo Arabijos „išsiskiria didelėmis 

išlaidomis“. 

https://www.agenda.ge/en/news/2022

/1664  

 

2022-05-13 2021 m. tarptautinių turistų Sakartvelą (31 proc. 

2019 m. skaičiaus) atvykimo sumažėjimas buvo 

didesnis tiek lyginant su Europos (38 proc.), tiek 

su Vidurio/Rytų Europos (36 proc.) vidurkiais, 

nors situacija buvo kiek geresnė, nei vidutiniškai 

pasaulyje (28 proc.). Palyginti su kaimyninėmis 

šalimis, Sakartvelas pasirodė prasčiau, nei 

Turkija (55 proc.) ir Armėnija (46 proc.), bet 

geriau, nei Azerbaidžanas (25 proc.). 2022 m. 

balandį, lyginant su tuo pačiu mėnesiu prieš 

metus, tarptautinių keliautojų skaičius išaugo 

184,9 procentais (iki 62,3 % 2019 m. lygmens). 

https://pmcresearch.org/publications_

file/e1b3627e06dd93d73.pdf  

 

2022-05-13 Sakartvelo turizmo sektorius atsigavo iki 70 

procentų 2019 m. priešpandeminio laikotarpio 

lygio, paskelbė ministras pirmininkas 

I.Garibašvili, pažymėdamas, kad šalies 

ekonomika auga „dviženkliu“ skaičiumi ir tai esą 

yra „apgalvotos, apdairios ir pragmatiškos 

politikos, kuria siekiama, viena vertus, išlaikyti 

taiką ir ilgalaikį stabilumą ir, kita vertus, skatinti 

ekonomikos, infrastruktūros, regionų ir turizmo 

plėtrą, rezultatas“. Per pirmuosius keturis 2022 

m. mėnesius Sakartvelas priėmė 820796 

tarptautinius keliautojus, t.y. 272,3 procento 

daugiau, nei tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. 

https://agenda.ge/en/news/2022/1724   
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Paskutiniai Geostat duomenys rodo, kad 

apskaičiuotas realusis BVP 2022 m. kovo mėnesį 

padidėjo 10,6%, o vidutinis BVP pirmąjį ketvirtį 

- 14,4 % (per metus). 

2022-05-19 Sakartvelas iš tarptautinių turistų vizitų 2022 m. 

sausio–balandžio mėnesiais gavo 582 mln. USD 

pajamų - 463,1 % daugiau nei tuo pačiu 

laikotarpiu prieš metus, kas sudaro 68,9 procento 

priešpandeminio 2019 m. laikotarpio lygmens. 

https://agenda.ge/en/news/2022/1817   

2022-05-17 Sakartvelas bus kitų metų pirmaujančios 

pasaulyje turizmo parodos ITB Berlin 

šeimininkas, kas leis šaliai pristatyti savo 

turistines vietas tarptautinei auditorijai, paskelbė 

ekonomikos ir darnios plėtros ministras 

L.Davitašvili. Vokietijos ambasadorius 

Sakartvele H.Knirsch pasveikino ITB Berlin 

sprendimą bendradarbiauti su Sakartvelu 

teigdamas, kad tikisi vokiečių turistų vizitų į šalį. 

https://agenda.ge/en/news/2022/1782   

2022-05-22 „Uzbekistan Airways“ šeštadienį atliko pirmąjį 

tiesioginį skrydį, jungiantį sostinę Taškentą su 

Batumi, pranešė Adžarijos regiono turizmo 

departamentas. Taip pat buvo pažymėta, kad 

Kazachstano oro linijų bendrovė „Air Astana“ 

atnaujino tiesioginius skrydžius iš sostinės 

Astanos į Batumį. Iš viso Batumio tarptautiniame 

oro uoste bus vykdoma daugiau nei 250 skrydžių 

iš 10 šalių. Pirmąjį 2022 m. ketvirtį tarptautinių 

keliautojų apsilankymai Adžarijoje, palyginti su 

2019 m. prieš pandemiją, buvo atstatyti 49 proc. 

https://agenda.ge/en/news/2022/1861   

    

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2022-05-23 Davose ekonomikos ir tvarios plėtros ministras 

L.Davitašvili ir HCL Technologies ekosistemų 

skyriaus vadovas aptarė galimą įmonės filialo 

Sakartvele steigimą tiekti informacinių 

technologijų produktus tarptautinėms rinkoms. 

https://agenda.ge/en/news/2022/1882   

    

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija 

2022-05-05 Sakartvelo kaip transporto koridoriaus reikšmė 

auga - pirmasis traukinys su 42 konteineriais su 

drabužiais, sportine įranga ir kitais įrenginiais, 

kurių bendras svoris siekė 316 tonų, išvyko iš 

Siano (Šansi provincija Kinijos šiaurės 

vakaruose) į Vokietijos miestą Manheimą. 

Traukinys vyksta į Aktau Kazachstane, toliau 

kroviniai keltu per Kaspijos jūrą gabenami į 

Baku, o paskui vėl geležinkeliu į Poti uostą 

Sakartvele, iš kurio Juodąja jūra vėl plukdomi 

keltu į Rumunijos uostamiestį Konstancą,iš kurio 

Vokietiją pasieks geležinkeliu per Vengriją, 

Slovakiją ir Čekiją. Ekspertai tikisi visų krovinių 

ir keleivių vežimo rūšių augimo, krovinių srautų 

nukreipimas per Sakartvelą 2022 metais turės 0,7 

procentinio punkto teigiamos įtakos šalies BVP. 

Pirmasis „Maersk“ Kinijos ir Europos traukinys 

atvyko į „APM Terminals Poti“. 

„The Georgian Business Week” 

№1294. 

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

icle/119959-maersks-first-china-

europe-blocktrain-arrives-in-apm-

terminals-poti  

 

2022-05-16 Per du mėnesius Sakartvele įregistruoti 364 

Rusijos ir Baltarusijos verslo subjektai, iš kurių 

256 buvo Rusijos ir 108 Baltarusijos įmonės. Iš 

viso šalyje yra 6205 Rusijos ir Baltarusijos 

https://bit.ly/3wCkxA8   
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subjektai, iš kurių 5670 - Rusijos ir 432 - 

Baltarusijos įmonės. 

    

Bendra ekonominė informacija 

2022-05-02 

2022-05-13 

Sakartvelo ministro pirmininko I.Garibašvili 

teigimu, pirmąjį 2022 m. ketvirtį ekonomika 

išaugo 14,4%, auga tiek eksportas, tiek turizmas, 

tiek pinigų perlaidos ir apskritai fiksuojama 

„labai teigiama dinamika“. Sakartvelo užsienio 

prekyba per 2022 m. sausio–balandžio mėnesius 

padidėjo 33,4% lyginant su tuo pačiu praėjusių 

metų laikotarpiu, pranešė „Geostat“. Eksportas 

išaugo 32,8% iki 1,59 mlrd. USD, o importas 

padidėjo 33,7% iki 3,67 mlrd. USD. 2022 m. 

sausio–balandžio mėnesiais Sakartvelo užsienio 

prekyba prekėmis  siekė 5 253,7 mln. USD, t.y. 

buvo 33,4% didesnė, nei per metus. Į ES 

eksportuota prekių už 275 mln. USD, kas sudarė 

17,3% viso eksporto. Palyginti su praėjusiais 

metais, eksportas į ES padidėjo 64 mln. USD. 

Statistika rodo, kad Sakartvelo prekybos su ES 

prekės yra vario rūdos ir koncentratai, kurie 

sudaro 43 % viso eksporto į ES. Antrąją poziciją 

užima lazdyno riešutai, kurių eksportas, lyginant 

su praėjusiais metais, išaugo 14 proc. (1. Rūdos ir 

koncentratai – 119,5 mln. USD, 44 907 tonos, 

22% daugiau nei praėjusiais metais 2. Riešutai ir 

lazdyno riešutai – 21,1 mln. USD, 4 229 tonos, 

14% daugiau nei praėjusiais metais 3. Geležies 

lydiniai – 16,5 mln. USD, 9 574 tonos, 352% 

daugiau nei praėjusiais metais 4. Azoto trąšos – 

14,5 mln. USD, 27 374 tonos, 6% daugiau nei 

praėjusiais metais 5. Automobiliai – 13,0 mln. 

USD, 172% daugiau nei praėjusiais metais 6. 

Vynai – 11,0 mln. USD, 3555 tonos, 36% 

daugiau nei praėjusiais metais 7. Drabužiai – 7,6 

mln. USD, 2171 tonos, 670% daugiau nei 

praėjusiais metais 8. Spiritas – 7,3 mln. USD, 2 

944 tonos, 7% daugiau nei praėjusiais metais 9. 

Tauriųjų metalų laužas – 5,0 mln. USD, 32 tonos, 

661% daugiau nei praėjusiais metais 10. Vario 

laužas – 3,5 mln. USD, 394 tonos, 460 % daugiau 

nei praėjusiais metais). 

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

icle/119656-irakli-gharibashvili-the-

economy-is-growing-we-have-144-

growth-in-the-first-quarter ; 

https://civil.ge/archives/490051 ; 

https://bm.ge/en/article/how-much-

did-georgias-exports-increase-to-the-

eu/109124/  

 

2022-05-02 

2022-05-17 

Sakartvele metinis infliacijos lygis balandį siekė 

12,8%, pranešė Nacionalinis statistikos biuras. 

Per mėnesį vartotojų kainos padidėjo 1,8%. 

Metinę infliaciją pirmiausia lėmė kainų pokyčiai 

transporte (+22,4 proc.); 21,3 procento brangęs 

maistas ir nealkoholiniai gėrimai; būsto, vandens, 

elektros, dujų ir kito kuro brangimas 9,4 proc. 

Sakartvelo nacionalinei konkurencijos agentūrai 

pavesta išnagrinėti degalų kainų kilimo 

tendencijas šalyje po Rusijos invazijos į Ukrainą 

ir iki gegužės 15 d. pateikti ataskaitą Vyriausybei, 

kad ji galėtų „atitinkamai reaguoti“, kodėl kainos 

nemažėja, nes, pasak ministro pirmininko, 

daugelis importuotojų pradėjo tiekti palyginti 

pigius degalus, bet tai kol kas įtakos kainoms 

nepadarė. Šalies ekonomikos ir tvarios plėtros 

ministras L.Davitašvili dar kovą sakė, kad 

https://agenda.ge/en/news/2022/1529 

https://civil.ge/archives/488628 

https://agenda.ge/en/news/2022/1776 
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ministerija tikisi galimo degalų kainų mažėjimo 

dėl kuro, perkamo pigiau, importo. Ekonomikos 

ir darnios plėtros ministro L.Davitašvili teigimu, 

Vyriausybė pripažįsta „labai aukštas“ degalų 

kainas visame pasaulyje, kurias sukėlė 

besitęsiantis Rusijos ir Ukrainos karas ir 

supranta, kad Sakartvelas negali išvengti 

pasaulinės tendencijos degalų kainų didėjimo 

tendencijos, tačiau svarsto galimybes apsirūpinti 

degalais vietinei rinkai iš „pigių šaltinių“ ir 

sumažinti maržas, siekdama užtikrinti prieinamas 

vietines kuro kainas. 

2022-05-05 Sakartvele padidėjo paskolų palūkanos, 

lygiagrečiai indėlių pelno procentui sumažėjus 

beveik 50%. Pabrangimas paveikė tiek 

trumpalaikes, tiek ilgalaikes paskolas nacionaline 

valiuta. Vidutiniškai trumpalaikių paskolų lariais 

palūkanos, palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, 

padidėjo 0,9 punkto ir pasiekė 17,7%, ilgalaikių 

paskolų – 0,8 punkto iki 15,7%. Paskolų užsienio 

valiuta palūkanos gerokai mažesnės – 

trumpalaikių paskolų segmente augimas siekė 0,1 

punkto, vidutinis procentas – 7,3%, ilgalaikių 

paskolų – rodiklis padidėjo 0,4 punkto iki 6,4%. 

Vidutinės palūkanos už indėlius ataskaitiniu 

laikotarpiu buvo 5,2%, tai yra 10,6% daugiau nei 

2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, o vidutinės 

palūkanos už trumpalaikius indėlius lariais 

sudarė 9,8% – 1,6 punkto daugiau, nei pirmąjį 

ketvirtį. 

„The Georgian Business Week” 

№1294 

 

2022-05-05 Geostat duomenimis, 2021 m. vienmečiais 

pasėliais buvo apsėta 212,1 tūkst. hektarų, tai 1 

procentu daugiau, nei 2020 m. Didžiąją dalį 

užėmė kukurūzų, kviečių, miežių ir bulvių 

pasėliai. Kviečių produkcija 2021 m. siekė 136,1 

tūkst. tonų, tai 32,9% daugiau, nei 2020 m. 

Miežių produkcija per ataskaitinį laikotarpį taip 

pat išaugo 28,4% ir sudarė 58,3 tūkst. t., tačiau 

kukurūzų užauginta 8,6% mažiau (233 tūkst. 

tonų). Bulvių išauginta 12,7% daugiau (235,1 

tūkst. t), tačiau kitų daržovių gamyba sumažėjo 

15,4% (149 tūkst. t). Per ataskaitinį laikotarpį 

5,4% sumažėjo ir kaulavaisių (slyvų, abrikosų, 

persikų ir kitų) gamyba (57,4 tūkst. t), tačiau 

riešutų 2021 metais užauginta 53,8 tūkst. tonų 

(+31,9%), subtropinių vaisių – 23 tūkst. t 

(+3,1%). 

„The Georgian Business Week” 

№1294. 

 

2022-05-17 Geostat duomenimis, mėsos gamyba Sakartvele 

pirmąjį metų ketvirtį išaugo iki 16,7 tonų, t.y. 5,7 

procento daugiau palyginti su tuo pačiu 2021 

metų laikotarpiu, tačiau pieno primelžta 2,7 proc. 

mažiau, nei prieš metus. Galvijų skaičius taip pat 

sumažėjo 0,1 proc., iš jų bendras avių ir ožkų 

skaičius sumažėjo 5,6 proc., kiaulių – 2,6 proc., 

paukščių – 9,2 proc. ir tik karvių skaičius (468 

tūkstančiai) nepakito. Per ataskaitinį laikotarpį 

surinkta 165,5 mln. kiaušinių - 3,4 proc. mažiau 

palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. 

https://agenda.ge/en/news/2022/1786   

2022-05-10 Sakartvelo nacionalinis bankas nusprendė 

nekeisti refinansavimo palūkanų normos (11 

https://www.agenda.ge/en/news/2022

/1677  
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procentų per metus). Bankas paaiškino, kad 

Rusijos invazija į Ukrainą sukėlė naujų pavojų 

ekonomikai, dėl ko Komitetas, priimantis 

sprendimus dėl pinigų politikos pakeitimų, 

priėmė sprendimą dėl „dabartinių ir numatomų 

įvykių“. Visų pirma, sankcijos Rusijai dėl jos 

karinių veiksmų ir pasiūlos sutrikimų gerokai 

padidino daugelio produktų kategorijų kainas 

tarptautinėse rinkose, todėl infliacija labai išaugo 

tiek išsivysčiusiose, tiek besivystančiose 

ekonomikose, infliacija Sakartvele išlieka aukšta 

– 12,8 %, – pažymėjo bankas 

2022-05-16 

2022-05-23 

Piniginės pelaidos iš Rusijos per mėnesį išaugo 

rekordiškai - 392,5%. Balandžio mėnesį iš viso iš 

užsienio į Sakartvelą pervesta 308,104 mln. JAV 

dolerių, iš jų 132,979 mln. – iš Rusijos (kovą - 27 

mln., vasarį – 21,944 mln., o sausį – 22,382 mln.). 

Kartu su dideliu užsienyje išduotų banko kortelių 

naudojimu Sakartvele, tai svarbiausios priežastys 

lario kurso augimui. Laris (GEL) sustiprėjo JAV 

dolerio atžvilgiu 15% nuo savo silpniausio 3,40 

USD kurso kovo 10 d. iki 2,87 USD gegužės 23 

d., toliau brangstant pamažu artėja prie 

priešpandeminio lygio, pranešė Nacionalinis 

bankas. 

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

icle/119857-remittances-from-russia-

to-georgia-have-increased;  

https://civil.ge/archives/491916  

 

2022-05-18 Nedarbo lygis Sakartvele 2021 m., palyginti su 

praėjusiais 2020 metais, išaugo 2,1 procento ir  

pasiekė 20,6 %. Miestuose nedarbo lygis per 

metus išaugo 1,9 procento, o kaime – 2,4 

procento, didžiausias nedarbo lygio kilimas 

stebimas Tbilisio, Samtskhe-Džavachetijos ir 

Imeretijos regionuose. Didžiausias nedarbo lygis 

- 15-19 metų amžiaus grupėje (52,2 proc.). 

https://agenda.ge/en/news/2022/1797   

2022-05-31 2022 m. balandį Sakartvelo realusis BVP per 

metus išaugo 2,6 procento. 

https://civil.ge/archives/493279   

    

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2022-05-05 Ministras pirmininkas I.Garibašvili pirmininkavo 

Nacionalinės kalnų plėtros tarybos posėdyje, 

kuriame buvo aptartas 2021–2023 m. 

gyvenviečių kalnuotose vietovėse plėtros plano 

įgyvendinimas. Pagal planą trejiems metams 

aukštakalnių gyvenviečių infrastruktūrinei ir 

socialinei paramai numatyti projektai už 968,5 

mln. larių – tai 29% daugiau, nei tuo pačiu 

praėjusiu laikotarpiu. Iki šiol aukštakalnių 

gyvenviečių statusas Sakartvele buvo priskirtas 

1801 gyvenvietei, o tai sudaro apie 49% viso 

gyvenviečių skaičiaus šalyje. 2022 metų 

balandžio duomenimis, tokiose gyvenvietėse 

gyveno apie 262 tūkstančiai žmonių, jose 

įregistruotos 497 įmonės. Be to, 2022 m. 

infrastruktūros ir žemės ūkio projektams, kuriais 

siekiama plėtoti aukštumos gyvenvietes, bus 

išleista 20 mln. larių. 

„The Georgian Business Week” 

№1294. 

 

2022-05-05 Finansuojant Pasaulio bankui, bus atlikta 

galimybių studija dėl 1195 km ilgio ir 1 GW 

galios aukštos įtampos kabelio ir šviesolaidinio 

interneto kabelio nutiesimo Juodosios jūros 

dugnu tarp Sakartvelo ir Rumunijos. Jau atlikti 

„The Georgian Business Week” 

№1294 
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preliminarūs projekto ekonominių ir techninių 

aspektų vertinimai, rodantys, kad tokia sąveika 

turėtų teigiamos įtakos Rumunijos ir Pietų 

Kaukazo energetikos sistemoms ir ekonomikai, 

leistų diversifikuoti energetikos rinką ir 

sumažinti Tbilisio priklausomybę nuo elektros ir 

energijos tiekimo iš kaimyninių šalių: Rusijos, 

Armėnijos, Turkijos ir Azerbaidžano. 

Sakartvelas elektros importui per metus išleidžia 

vidutiniškai po 70 mln. USD. Nacionalinio 

statistikos biuro (Geostat) duomenimis, didžioji 

dalis elektros per pirmąjį šių metų ketvirtį 

importuota iš Rusijos – už 10,6 mln. USD, kas 

sudaro 35,5% viso importo, Armėnijos (10,2 mln. 

USD, 34,3%) ir Azerbaidžano (9 mln. USD, 30,2 

procento). Pasak Sakartvelo nacionalinės 

energijos ir vandens tiekimo komisijos 

pirmininko D.Narmania, vienintelis energetinės 

nepriklausomybės būdas yra statyti daugiau 

vietinių gamybos įrenginių. 

2022-05-05 Vyriausybė pradėjo valstybinę programą, skirtą 

žemės ūkio naudmenų savininkams paremti. kuri 

apims iki 300 tūkstančių ūkininkų, o projekto 

biudžetas sieks 35 mln. larių. Subsidija už žemės 

ūkio paskirties žemę yra 300 ₾ ir/arba taškų už 

hektarą, ją gaus 0,25–1,25 hektaro sklypų 

savininkai ir bendraturčiai. Ši pagalba taškais bus 

įskaityta į specialią žemės ūkio kortelę, kuria 

ūkininkai galės įsigyti žemės ūkio veiklai 

reikalingų prekių. Tikimasi, kad tai turės 

teigiamos įtakos produkcijos savikainos 

mažinimui. 

„The Georgian Business Week” 

№1294. 

 

2022-05-05 Sakartvelo regioninės plėtros ir infrastruktūros 

ministro I.Karseladze anonsavo didelę viešosios 

infrastruktūros programą, sudarysiančią 

galimybę kvalifikuotoms įmonėms gauti dar 

didesnę apyvartą ir atitinkamai aktyviai dalyvauti 

ekonomikoje. Pagal programą per trejus metus 

bus pastatyta 80 mokyklų, 90 vaikų darželių, 

pilnai suremontuota 220 mokyklų ir 412 darželių 

bei kt., bendra finansavimo suma yra apie 2,5–3 

mlrd. larių, o jis dėka bus sukurta apie 20 

tūkstančių darbo vietų. 

„The Georgian Business Week” 

№1294. 

 

2022-05-07 Nuo birželio 15 d. Armėnijos vyriausybė 

planuoja pradėti reguliarų krovinių pervežimą per 

Juodąją jūrą maršrutu Poti-Kavkaz-Poti kaip 

alternatyvą vieninteliam sausumos keliui per 

Aukštutinio Larso sienos 

perėjimą, jungiantį su Rusija, kurį dažnai tenka 

uždaryti dėl blogų oro sąlygų. 

https://jam-news.net/armenia-to-use-

black-sea-trade-route-as-alternative-

to-upper-lars-checkpoint-at-russian-

georgian-border/  

 

2022-05-10 Rikoti perėjoje - kalnų atkarpoje, dalijančioje 

Sakartvelą į rytinę ir vakarinę dalis, aktyviai 

vyksta 88 tiltų ir 51 tunelio statybos darbai, 

pranešė Kelių departamentas. 16 iš 51 tunelio jau 

išgręžti, o trys tuneliai ir šeši tiltai baigti, iš viso 

per Rikoti perėją tiesiama 51,6 km naujų kelių. 

Perėjos statybos projektuose šiuo metu dirba per 

4000 žmonių, iš kurių apie 68 proc. yra 

Sakartvelo piliečiai. 2,6 milijardo larių (apie 859 

mln. USD / 814 mln. EUR) projektas turi būti 

https://www.agenda.ge/en/news/2022

/1663  
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baigtas iki 2024 m., juo siekiama modernizuoti 

šalies kelių tinklą, kad jis atitiktų šiuolaikinius 

standartus. 

2022-05-19 Per pirmuosius keturis metų mėnesius daugiausia 

degalų į Sakartvelą importuota iš Rumunijos – 

31,2 proc., toliau rikiuojasi Bulgarija – 24,1 proc. 

ir Rusija – 17,8 proc. Trijų didžiausių 

importuojančių įmonių dalis bendrame importe 

sudarė 69 procentus, o iš viso 385 678 litrus 

benzino ir dyzelino į šalį importavo 22 įmonės. 

Dyzelinas sudarė 35,9 procento viso importo,  

benzinas – 64,1 procento. 

https://agenda.ge/en/news/2022/1803   

2022-05-19 „IDS Borjomi International“ savininkas dalį savo 

akcijų Sakartvelo vyriausybei atiduos 

nemokamai. Teigiama, kad dėl pastarojo meto 

neigiamų įvykių regione „IDS Borjomi 

International“ patyrė verslo pertrūkių ir sunkumų 

teikiant bankines paslaugas, dėl kurių ji uždarė 

savo gamyklas Sakartvele, o daugiau nei 

tūkstantis darbuotojų susidūrė su nedarbo rizika. 

Dviejose „Bordžomi“ įmonės gamyklose 

paskelbtas plataus masto streikas, reikalaujant 

nedelsiant grąžinti į darbą 50 neteisėtai atleistų 

darbuotojų, grąžinti senas sutartis ir 25% 

padidinti atlyginimus, taip pat atleisti asmenis, 

įtariamus prievarta, spaudimu ir šantažu, sakė 

Agrarinės, prekybos ir pramonės profesinės 

sąjungos pirmininkas G.Diasamidze, streikuoja 

apie 400 žmonių. 

https://1tv.ge/lang/en/news/ids-

borjomi-owner-offers-part-of-shares-

to-georgian-govt-for-free/ ; 

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

icle/120097-about-400-employees-

of-both-factories-of-borjomi-go-on-

strike  

 

2022-05-30 Sakartvelo geležinkeliai 2022 m. pirmąjį ketvirtį 

uždirbo 23,5 mln. GEL pelno. Įgyvendinus 2011 

m. pradėtą modernizavimo projektą, kurio kaina 

sieks 250 mln. USD, Sakartvelo geležinkeliai per 

metus galės perkrauti 48 mln. tonų krovinių (šiuo 

metu – 27 mln. t.). Modernizavimo procesas bus 

baigtas per 1-1,5 metų 

https://bm.ge/en/article/georgian-

railway-can-handle-48-mln-tons-of-

cargo-after-modernization--

peradze/109832/  

 

2022-05-31 Pasaulio bankas publikavo ataskaitą „Žemės 

ūkio, vandens ir žemės politika siekiant pakelti 

tvarias agro ir maisto sistemas Sakartvele“, 

kurioje apibendrinami pagrindiniai sunkumai ir 

galimybės, su kuriomis susiduria Sakartvelas 

didinant žemės ūkio sektoriaus indėlį į šalies 

ekonomikos augimą ir diversifikaciją, darbo 

vietų kūrimą, skurdo mažinimą, maisto saugumą 

ir kt. 

https://openknowledge.worldbank.or

g/bitstream/handle/10986/37215/P17

57050838d9204909ed902ba63117e3

84.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 

2022-05-31 Sakartvelas pirmauja pagal biudžeto skaidrumo 

indeksą, rodo Open Budget Survey 2021 – šalis 

2021 m. surinko 87 balus iš 100, šešiais punktais 

daugiau, nei 2019 m. 

https://agenda.ge/en/news/2022/2034   

    

Parengė: LR ambasados Sakartvele įgaliotasis ministras S.Valainis; + 995322912933, +37070653124, 

saulius.valainis@urm.lt  

_____________________ 
1 MTEPI – moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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