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DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 

INFORMACIJOS ŠALTINIS PASTA

BOS 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2022-08-17 Ministro Pirmininko I.Garibašvili iniciatyva 

rugsėjo ir spalio mėn. bus skelbiami konkursai 80 

mokyklų statybai ir 320 mokyklų atnaujinimui. Iš 

viso 1 mlrd. GEL (354 mln. USD) bus išleista 800 

Sakartvelo mokyklų pastatų statybai ir 

atnaujinimui per ateinančius ketverius metus. 

Konkursas 80 valstybinių mokyklų statybai ir 

320 senųjų mokyklų atnaujinimui bus skelbiamas 

rugsėjo–spalio mėnesiais, o kiti konkursai dėl 

likusių 400 renovacijos bus skelbiami 2023–2024 

m. Vaikų darželių atnaujinimo programa bus 

paskelbta artimiausiomis savaitėmis. Be to, 

Vyriausybė patvirtino vieningą nacionalinę 

švietimo ir mokslo strategiją 2022-2030 metams 

ir tos pačios strategijos 2022-2024 metų veiksmų 

planą. Dokumente atsižvelgiama į darnaus 

vystymosi tikslus ir siekiama prisidėti prie 

dabartinės švietimo reformos pasiektų rezultatų 

stiprinimo. 

https://agenda.ge/en/news/2022/3119

; 

https://agenda.ge/en/news/2022/3276  

Informacija 

apie 

viešuosius 

pirkimus 

skelbiama 

https://mrdi.

gov.ge/en//e

ducation.ht

ml  

    

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2022-08-11 Nacionalinio banko teigimu, virtualaus turto 

paslaugų teikėjų veiklą reglamentuojančios 

teisinės bazės pirminė versija jau yra parengta. 

Tikimasi, kad naujosios taisyklės įsigalios dar 

šiemet. Reguliavimas turės įtakos ne 

kriptovaliutų kasimui, o prekybai 

kriptovaliutomis – rinkos tarpininkams, 

kriptovaliutų prekybos platformoms, brokeriams 

ir biržoms. Įstatymu bus apgintos ir vartotojų 

teisės. Priėmus šį įstatymą, Sakartvelas taps viena 

pirmųjų šalių, kurioje bus pripažinti virtualūs 

pinigai, o vietos teisės aktai reglamentuos 

operacijas su kriptovaliutomis. Sakartvelas tokiu 

būdu taps patraukli daugeliui užsienio 

kompanijų, užsiimančių kriptovaliutų turto 

aptarnavimu, šalis, kurioje jos galės registruoti 

įmones, gauti atitinkamas licencijas ir vykdyti 

savo veiklą. Atitinkamai augs investicijos, o 

rinka taps konkurencingesnė. Remiantis 

naujausiu Kembridžo alternatyvių finansų centro 

(CCAF) paskelbtu tyrimu, Sakartvelas užima 

antrą vietą pasaulyje pagal kriptovaliutų kasimui 

išleidžiamą elektros kiekį. 

The Georgian Business Week Nr. 

1308,  

https://www.facebook.com/The-

Georgian-Business-Week-

225375347561570/ 
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2022-08-31 Siūloma dalyvauti 50 procentų LLC Georgian 

Natural Products (įmonės, įsteigtos pagal 

Baltarusijos įstatymus) akcijų aukcione. 

Partnership Fund JSC raštas Papildoma 

informacija 

Tender.pdf 

ir 

www.eaucti

on.ge . 

Atkreiptinas 

dėmesys, 

kad 

parduodam

os 

Baltarusijos 

juridinio 

asmens 

akcijos 

    

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2022-08-09 

2022-08-17 

Iš viso šių metų liepą Sakartvele apsilankė 718 

401 keliautojas iš užsienio, tai yra 177 proc. 

daugiau, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų 

laikotarpiu, ir 65,3 proc. daugiau, nei 2019 m. 

2022 m. antrąjį ketvirtį Sakartvele apsilankė 

daugiau nei milijonas (1 094 400) užsienio 

lankytojų. Tai beveik 200% daugiau nei pernai 

tuo pačiu laikotarpiu. Tačiau jis vis dar atsilieka 

nuo priešpandeminio lygio, kai 2019 m. 

laikotarpiu Sakartvelas turėjo dvigubai daugiau 

užsienio svečių – 2,2 mln. Daugiausia atvyko iš 

Rusijos (19,3 proc.), toliau rikiuojasi Turkija 

(14,9 proc.) ir Armėnija (12,1 proc.). Pasak 

finansų ministro Khutsišvili, į Sakartvelą prieš 

pandemiją atvykdavo daugiau Rusijos piliečių ir 

pažymėjo, kad nuogąstavimai šia kryptimi yra 

visiškai nesuprantami. Per pirmuosius septynis 

šių metų mėnesius Tbilisio tarptautiniame oro 

uoste keleivių skaičius per metus išaugo 121,5 

proc., o Batumio oro uosto keleivių srautas 

išaugo 35,3 proc. 

https://agenda.ge/en/news/2022/3018

; 

https://agenda.ge/en/news/2022/3126   

 

2022-08-22 

2022-08-24 

Turkijoje įsikūrusi „Southwind Airlines“ pradeda 

vykdyti užsakomuosius skrydžius iš Tbilisio 

tarptautinio oro uosto į Antaliją. Kartą per savaitę 

skrydžiai bus vykdomi sekmadieniais „Airbus 

321“ lėktuvais iki rugsėjo 25 d. Turkijoje 

įsikūrusi pigių skrydžių bendrovė „Pegasus 

Airlines“ šiuo metu reguliariai vykdo skrydžius iš 

Tbilisio į Antaliją penkis kartus per savaitę, o 

rugsėjį – šešis kartus per savaitę. Aviakompanija 

„Thai AirAsia X“ atnaujins užsakomuosius 

skrydžius iš Bankoko į Tbilisį. Tiesioginiais 

skrydžiais maršrutu Bankokas-Tbilisis-Bankokas 

keleiviai bus skraidinami du kartus per savaitę 

spalio 8-29 dienomis, skrydžiai bus vykdomi ir 

žiemos sezono metu. 

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

/3175; 

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

/3213  

 

2022-08-26 Imeretijos kelionių organizavimo organizacija, 

bendradarbiaudama su „Wizz Air“ ir „Wizz Air 

Abu Dabi“, atskraidino į Vakarų Sakartvelo 

Imeretijos regioną du šimtus kelionių 

tinklaraštininkų ir influencerių iš Jungtinių Arabų 

Emyratų, kuriuos seka ir skaito apie 30 milijonų 

prenumeratorių, , kad jie čia praleistų savaitgalį, 

o paskui pasidalintų savo įspūdžiais socialinėje 

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

/3249  
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žiniasklaidoje. Lankytojai, norėdami apžiūrėti 

vietines įžymybes, saugomas teritorijas, vynines 

ir gastronomijos namus regione, nusileido 

Kutaisio tarptautiniame oro uoste su pažadu 

„pasiklysti“ regione. Pasak ekonomikos ir tvarios 

plėtros viceministrės M.Kvrivišvili, po 

Didžiosios Britanijos, Ispanijos ir Austrijos 

Sakartvelas taps pirmąja šalimi, kurioje bus 

įgyvendintas toks precedento neturintis ir didelio 

masto projektas. 

2022-08-26 Remiantis oficialia statistika, Sakartvele 

veikiančių viešbučių skaičius 2021 metais išaugo 

68,5 proc., o jų kambarių skaičius - 60,2 proc. Iš 

viso pernai šalyje veikė 1 776 viešbučiai, 

kuriuose buvo 43 100 kambarių. Lankytojų 

skaičius viešbučiuose ir „viešbučio tipo įmonėse“ 

2021 m. siekė 3,05 mln. (+127 procentai per 

metus), iš kurių 43,5 proc. buvo užsienio piliečiai 

(10,4 procento svečių buvo Rusijos piliečiai, 9,5 

procento su Ukrainos pasais ir 9,5 procento 

atstovavo Jungtiniams Arabų Emyratams, 10,1 

procento buvo Europos Sąjungos šalių piliečiai, 

iš jų 34,6 procentai – Vokietijos ir 33 procentai – 

Lenkijos piliečiai). Viešbučiuose dirbo 18 283 

žmonės, iš jų 56,6 proc. moterys. 

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

/3247  

 

    

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

    

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija 

2022-08-03 

2022-08-11 

Nevyriausybinė organizacija „Transparency 

International Georgia“, išanalizavusi duomenis 

apie prekybą tarp Sakartvelo ir Rusijos, turistų 

srautus, pinigų pervedimus, tiesiogines užsienio 

investicijas iš Rusijos ir Rusijos įmonių 

registraciją Sakartvele, konstatavo, kad 2022 

metų sausio–birželio mėnesiais, Sakartvelas gavo 

apie 1,2 mlrd. USD pajamų iš Rusijos per pinigų 

perlaidas, turizmą ir prekių eksporto, o tai 2,5 

karto viršija per tokį pat laikotarpį prieš metus iš 

Rusijos gautas pajamas arba 36% daugiau 

pajamų , nei per ikikovidinį 2019 m. sausio-

birželio mėn. laikotarpį, kas liudija, jog 

Sakartvelo ekonominė priklausomybė nuo 

Rusijos didėja. Vien tik per 2022 m. kovo, 

balandžio, gegužės ir birželio mėnesius 

registruota apie 6400 Rusijos įmonių, o tai 

septynis kartus daugiau, nei 2021 m. Iš viso 

Sakartvele registruota 13 500 Rusijos įmonių, iš 

jų pusė įregistruota prasidėjus karui Ukrainoje. 

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

icle/121125-ti-georgia-compared-to-

previous-years-georgias-economic-

dependence-on-russia-is-increasing ; 

The Georgian Business Week Nr. 

1308,  

https://www.facebook.com/The-

Georgian-Business-Week-

225375347561570/ 

 

2022-08-22 Sakartvelo ekonomikos ir darnios plėtros 

ministro L.Davitašvili teigimu, Sakartvelo 

energijos biržos platforma techniniu požiūriu yra 

pasirengusi pradėti „visiškai veikti“, tačiau 

greičiausiai nebus atidaryta rugsėjį dėl 

„padidėjusios rizikos regione“. Sukurta kaip 

elektros prekybos platforma, aprūpinanti vidaus 

rinką, birža siekia tapti regioniniu centru, kurį 

naudos susietos rinkos dalyviai tarpvalstybinės 

prekybos tikslais. Birža taip pat siekia užtikrinti 

skaidrias ir konkurencingas rinkas bei pateikti 

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

/3191  
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tikslius kainų signalus esamiems ir potencialiems 

rinkos dalyviams. Tokio masto reforma 

energetikos srityje nebuvo įgyvendinta nuo 

nepriklausomybės atkūrimo, tačiau, kaip 

pažymėjo ministras, šis klausimas vis dar 

analizuojamas ir tebevyksta diskusijos, kad 

nebūtų pakenkta ekonomikai. „Labai svarbu 

tiesiai pasakyti, kad šiandien nėra pats geriausias 

laikas rinkai veikti laisvuoju režimu dėl to, kad 

situacija regione yra pati sunkiausia, kokia tik 

buvo kada nors buvę“, – paaiškindamas sakė 

L.Davitašvili. 

2022-08-30 Geostat duomenimis, Sakartvele nuo kovo 1 d. iki 

rugpjūčio 1 d. buvo įregistruotos 7459 Rusijos 

įmonės - 544 jų yra ribotos atsakomybės 

bendrovės (LLC), 6913 – individualios 

verslininkų įmonės, o 2 yra užsienio įmonių 

filialai. GD parlamentaras M.Sardžveladze 

pareiškė, kad „radikalios politinės jėgos“ vidaus 

scenoje „trokšta skaičiuose ir situacijoje rasti 

kažką nerimą keliančio“, nors jokio pagrindo 

nerimui esą nėra. Pasak jo, opozicijos raginimai 

įvesti vizų režimą rusams ir uždrausti jiems 

registruoti verslą Sakartvele kilus karui 

Ukrainoje siekia įtempti Sakartvelą į karą. 

Ukrainos verslų, registruotų Sakartvele nuo kovo 

1 iki rugpjūčio 1 d., skaičius siekia 737, o 

Baltarusijos įmonių šalyje registruota 4045. 

„Strategijos kūrėjo“ lyderio G.Vašadze teigimu, 

artimiausiu metu Rusijos piliečiai gali sudaryti 

10% Sakartvelo gyventojų, o tai bus labai opi 

problema šalies nacionaliniam saugumui – jo 

nuomone, tai rodo, kad GD savo pagrindiniais 

partneriais Sakartvele nori turėti Rusijos 

piliečius. Vis tik dauguma naujai registruotų 

įmonių dar neaktyvios. 

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

icle/121378-7459-russian-businesses-

were-registered-in-georgia-in-5-

months-of-which-the-activity-of-

only-4-is-known  ; 

https://agenda.ge/en/news/2022/3286  

; 

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

icle/121379-the-number-of-

ukrainian-businesses-registered-in-

georgia-from-march-to-august-

amounts-to-737-and-the-number-of-

belarusian-businesses-4045  ; 

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

/3297  

 

    

Bendra ekonominė informacija 

2022-08-03 

2022-08-11 

Metinė infliacija Sakartvele (2022 m. liepa 

lyginant su 2021 m. liepos mėnesiu) sudarė 11,5 

procento. Nacionalinės statistikos tarnybos 

(Geostat) duomenimis, per metus labiausiai 

pabrango visos pagrindinės prekės maisto ir 

transporto grupėse: maisto ir nealkoholinių 

gėrimų kainos padidėjo 16,4 proc., transporto 

kainos padidėjo 20,6 proc., komunalinės 

paslaugos pabrango 13,3%, būsto išlaidos yra 

13,1% brangesnės nei prieš metus. Remiantis 

Nacionalinio banko prognozėmis, iki metų 

pabaigos infliacija Sakartvele turėtų sumažėti iki 

7% lygio. Per mėnesį vartotojų kainos padidėjo 

0,2 proc. Rustavi2 televizija pranešė, kad ES 

šalyse dėl Rusijos ir Ukrainos karo infliacija 

siekia 15-20 proc., o Sakartvelas yra išimtis, nes 

čia infliacija mažėja. Kai kurie ekspertai teigia, 

kad taip yra dėl aukštų ekonominių indeksų. 

https://civil.ge/archives/503011; The 

Georgian Business Week Nr. 1308,  

https://www.facebook.com/The-

Georgian-Business-Week-

225375347561570/    

 

 

2022-08-01 Sakartvelo laris ir toliau stiprėja. Rugpjūčio 1 d. 

Sakartvelo nacionalinis bankas nupirko 10 mln. 

USD, svertinis vidurkis buvo 2,7514 GEL už 

USD, vėliau pirko dar 20 mln. USD už 2,7186 

https://civil.ge/archives/502728 ; 

https://www.newsgeorgia.ge/kurs-

lari-na-segodnja-31-avgusta-2022-k-
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GEL / USD ir 40 mln. USD po 2,7096 GEL už 

USD. Vis tik mėnesio pabaigoje jau nerimą 

eksportuotojams keliantis nacionalinės valiutos 

stiprėjimas kiek atslūgo ir paskutinę mėnesio 

dieną 1 USD kainavo 2,9045 GEL. 

dollaru-i-evro/ ; 

https://civil.ge/archives/503322 

2022-08-11 Geostat paskelbė pirmąją ataskaitą apie 

preliminarius duomenis apie Sakartvelo 

tarptautinę prekybą paslaugomis 2021 m. 

Prekyba paslaugomis – tai prekyba tarp rezidentų 

ir nerezidentų, nesusijusi su fiziniu prekių 

judėjimu per sieną. 2021 metais Sakartvelo 

paslaugų eksportas yra 61,2% didesnis nei 2020 

m., importas – 25,2%. 

https://civil.ge/archives/504041   

2022-08-15 Tiesioginės užsienio investicijos (DFI) 

Sakartvele 2021 m. sudarė 1,24 mlrd. USD. 

Didžiausia suma buvo iš JK – 603,6 mln. USD 

(48,6 %), Nyderlandai – 138,3 mln. USD (11,1 

%) ir Turkija – 100 mln. USD (8,1 %). 

 

https://agenda.ge/en/news/2022/3096   

2022-08-15 Sakartvelo užsienio prekybos prekėmis apyvarta 

2022 m. sausio-liepos mėnesiais išaugo 35,3 

proc., palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, 

pranešė „Geostat“. Eksportas išaugo 36,3 proc., o 

importas – 34,8 proc. 

https://civil.ge/archives/504494   

2022-08-15 2022 m. liepą Sakartvelas iš užsienio gavo 306 

mln. JAV dolerių, t.y. 46,8 % daugiau nei 2021 

m. liepos mėn. 2022 m. liepos mėn. Daugiausia 

perlaidų buvo iš Rusijos (100,59 mln. USD), 

Italijos (35,96 mln. USD) ir JAV (28,56 mln. 

USD). 

https://agenda.ge/en/news/2022/3092   

2022-08-15 Premjeras I.Garibašvili kalbėjo apie pasiekimus 

ir Vyriausybės planus. Jis sakė, kad Sakartvelo 

geležinkelio pelnas per pirmuosius šešis metų 

mėnesius pasiekė „rekordinį“ 161 mln. GEL (59 

mln. USD) ir pažymėjo, kad išaugęs krovinių 

srautas per Sakartvelą padidino bendrovės 

pajamas. Sakartvelo pajamos iš turizmo liepos 

mėn. pasiekė 476 mln. USD, o tai 20 proc. 

daugiau nei tą patį 2019 m. priešpandeminį 

mėnesį ir 130 proc., palyginti su 2021 m. liepos 

mėn., sakė premjeras ir pridūrė, kad šalies 

ekonomika pasiekė 1,618 mlrd. iš tarptautinių 

turistų vizitų sausio–liepos mėn. Jis taip pat sakė, 

kad liepos mėnesį Sakartvelas eksportavo 

rekordinius prekių už 540 mln. USD, t.y. 40% 

daugiau nei 2021 m. Tai reiškia didesnį 

užimtumą, pajamų augimą ir skurdo mažinimą“, 

– sakė Garibašvili. Premjeras pareiškė, kad 

Vyriausybė pritars dekreto projektui, kuriuo 

gyvenamieji butai perduodami 850 šalies viduje 

perkeltų šeimų nuosavybėn. Taip pat buvo 

pažymėta, kad nepaisant sumažėjusių naftos 

kainų pasauliui ir stabiliam GEL kursui, degalų 

kainos nukrito nežymiai. Garibašvili teigė 

rekomendavęs Konkurencijos agentūrai pradėti 

atitinkamą tyrimą ir „patikrinti degalų 

importuotojų sąžiningumą“. Vyriausybė 

subsidijuos 2022 metų vynuogių derlių ( apie 150 

mln. GEL, 55,15 mln. USD), sakė premjeras ir 

pabrėžė, kad tai yra strateginė šalies sritis. 

https://agenda.ge/en/news/2022/3103

; 

https://agenda.ge/en/news/2022/3101

; 

https://agenda.ge/en/news/2022/3043

; 

https://agenda.ge/en/news/2022/3099

; 

https://agenda.ge/en/news/2022/3098     
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Vyriausybė suteiks maksimalią paramą apie 25 

tūkst. vynuogių augintojų Jo teigimu, kiekvieno 

baltųjų vynuogių kilogramo kaina būtų ne 

mažesnė kaip 90 tetrių [30 centų]. Tikimasi, kad 

bus surinkta apie 300 000 tonų vynuogių, o 

procese dalyvauja apie 300 vyno įmonių.  

2022-08-22 2022 m. II ketvirtį nedarbo lygis Sakartvele, 

palyginti su atitinkamu praėjusių metų 

laikotarpiu, sumažėjo 4,0 procentinio punkto ir 

sudarė 18,1 procento, pranešė Nacionalinis 

statistikos biuras (Geostat). Samdomų darbuotojų 

skaičius išaugo 36,2 tūkstančio (4,4%) ir pasiekė 

867,9 tūkst., o savarankiškai dirbančių asmenų 

padaugėjo 19,4 tūkst. (5,1%) iki 401,2 tūkst. Per 

tą patį laikotarpį bedarbių skaičius sumažėjo 63 

tūkst. (18,3%) ir sudarė 281,6 tūkst. 2022 m. 

antrąjį ketvirtį, palyginti su praėjusiu ketvirčiu, 

samdomų darbuotojų skaičius išaugo 50,2 tūkst. 

asmenų (6,1 %), savarankiškai dirbančių asmenų 

padaugėjo 18,9 tūkst. (4,9%), o bedarbių 

sumažėjo 8,1 tūkst. (2,8 %). Agentūros 

duomenimis, tradiciškai vyrų nedarbo lygis yra 

didesnis nei moterų. 2022 m. II ketvirtį, palyginti 

su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, šis 

rodiklis moterims sumažėjo 3,8 procentinio 

punkto, o vyrų – 4,0 procentinio punkto. 

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

icle/121302-geostat-in-the-ii-quarter-

of-2022-the-unemployment-rate-in-

georgia-decreased-by-4-compared-

to-the-corresponding-period-of-the-

previous-year-and-equaled-181  

 

2022-08-22 Per 2022 m. sausio–liepos mėnesius Sakartvelo 

eksportas sudarė 3100,7 mln. JAV dolerių, t.y. 

36,4 % daugiau, nei per tokį pat laikotarpį prieš 

metus, pranešė Sakartvelo Nacionalinis 

statistikos biuras (Geostat). „Geostat“ 

duomenimis, vietos kilmės prekių eksporto dalis 

visame eksporte sudarė 71,8 % arba 2225,9 mln. 

USD, o tai 34,1 procento daugiau, nei per pirmus 

7 2021 m. mėnesius. Didžiausios partnerės buvo 

Kinija (447,7 mln. USD), Rusija (295,8 mln. 

USD) ir Turkija (274,3 mln. USD), o svarbiausių 

eksporto prekių sąraše pirmavo  vario rūdos ir 

koncentratai (621 mln. USD, arba 27,9 proc. viso 

eksporto), geležies lydinių eksportas sudarė 

348,3 mln. USD, o jų dalis bendrame eksporte 

sudarė 15,6 proc., trečią vietą užėmė azotinių 

trąšų eksportas – 182,7 mln. USD (8,2 proc. viso 

eksporto). 

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

icle/121301-according-to-the-

statistics-office-the-domestic-

exports-increased-by-341  

 

2022-08-25 2022 m. liepos mėn. Sakartvelo komerciniai 

bankai paskolino 42,09 mlrd. GEL (apie 14,85 

mlrd. USD) ir gavo 38,75 mlrd. GEL (13,67 mlrd. 

USD) indėlių. Paskolų apimtys liepos mėnesį, 

palyginti su ankstesniu mėnesiu, sumažėjo 3,58 

proc., o indėlių skaičius. per mėnesį padidėjo 

1,27 proc. 

https://agenda.ge/en/news/2022/3237   

2022-08-26 Sakartvelas iš elektros energijos eksporto per 

2022 m. sausio – liepos mėnesius gavo 64,78 

mln. JAV dolerių – 337 procentais daugiau, nei 

per tokį pat laikotarpį prieš metus. 93 % pajamų 

gauta iš Turkijos, į kurią eksportuota 630 992 000 

kWh elektros energijos, ataskaitiniu laikotarpiu į 

Turkiją iš Azerbaidžano, Rusijos ir Armėnijos 

per Sakartvelą taip pat eksportuota 1 mlrd. 41 

mln. kilovatvalandžių elektros energijos.  

https://agenda.ge/en/news/2022/3251   
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https://www.interpressnews.ge/en/article/121302-geostat-in-the-ii-quarter-of-2022-the-unemployment-rate-in-georgia-decreased-by-4-compared-to-the-corresponding-period-of-the-previous-year-and-equaled-181
https://www.interpressnews.ge/en/article/121302-geostat-in-the-ii-quarter-of-2022-the-unemployment-rate-in-georgia-decreased-by-4-compared-to-the-corresponding-period-of-the-previous-year-and-equaled-181
https://www.interpressnews.ge/en/article/121302-geostat-in-the-ii-quarter-of-2022-the-unemployment-rate-in-georgia-decreased-by-4-compared-to-the-corresponding-period-of-the-previous-year-and-equaled-181
https://www.interpressnews.ge/en/article/121302-geostat-in-the-ii-quarter-of-2022-the-unemployment-rate-in-georgia-decreased-by-4-compared-to-the-corresponding-period-of-the-previous-year-and-equaled-181
https://www.interpressnews.ge/en/article/121301-according-to-the-statistics-office-the-domestic-exports-increased-by-341
https://www.interpressnews.ge/en/article/121301-according-to-the-statistics-office-the-domestic-exports-increased-by-341
https://www.interpressnews.ge/en/article/121301-according-to-the-statistics-office-the-domestic-exports-increased-by-341
https://www.interpressnews.ge/en/article/121301-according-to-the-statistics-office-the-domestic-exports-increased-by-341
https://agenda.ge/en/news/2022/3237
https://agenda.ge/en/news/2022/3251


2022-08-29 Standart&Poor Global Ratings padidino 

Sakartvelo ekonomikos augimo prognozę nuo 5 

iki 8 % ir peržiūrėjo šalies perspektyvą iš 

neigiamos į stabilią, patvirtindami ilgalaikį bei 

trumpalaikį šalies kredito reitingą užsienio ir 

vietos valiuta „BB/B“. Pasak ministro pirmininko 

I.Garibašvili, šalis per pastaruosius 7 mėnesius 

patyrė „dviženklį ir precedento neturintį 

ekonomikos augimą“, kuris esą yra vyriausybės 

„protingos ir teisingos politikos“ rezultatas. Jis 

taip pat paskelbė, kad Sakartvelas prisijungs prie 

Bendros mokėjimų eurais erdvės [SEPA], kas 

„bus didelė nauda piliečiams“. 

https://agenda.ge/en/news/2022/3273 

; 

https://agenda.ge/en/news/2022/3275  

; 

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

/3283  

 

2022-08-31 Apskaičiuotas realusis Sakartvelo bendrasis 

vidaus produktas 2022 m. liepą siekė 9,7 proc. 

per metus, o vidutinis realusis BVP nuo sausio iki 

liepos padidėjo 10,3 procento, rodo naujausi 

Sakartvelo nacionalinės statistikos tarnybos 

duomenys. 

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

/3296  

 

    

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2022-08-01 Nauja Sakartvelo krovininių oro linijų bendrovė 

„Camex Airlines“, vadinama „Sakartvelo ir 

Amerikos gaminiu“, taps pirmąja šalyje krovinių 

pervežimo oro transportu bendrove, kuri veiks 

tarpkontinentiniu maršrutu, – pranešė JAV 

ambasada.  

https://agenda.ge/en/news/2022/2934   

2022-08-09 Sakartvelo televizijos ir radijo transliuotojų 

komercinės reklamos pajamos 2022 m. antrąjį 

ketvirtį sudarė 19 mln. GEL (7 mln. USD), tai yra 

17,5 proc. arba 4,1 mln. GEL (1,5 mln. USD) 

mažiau, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų 

laikotarpiu. GNCC teigė, kad pastaruoju metu 

uždrausta lošimų reklama yra pagrindinė 

mažėjimo priežastis. 

https://agenda.ge/en/news/2022/3020   

2022-08-10 Infrastruktūros ministerija pranešė, kad Kinijos 

kelių ir tiltų korporacija kelių atkūrimo projekto 

šalies vakariniame Gurijos regione rangovė buvo 

nubausta 1,7 mln. GEL (629 664 USD) bauda už 

tai, kad ji neįvykdė sandorio sąlygų trijuose kelio 

ruožuose 

https://agenda.ge/en/news/2022/3038   

2022-08-09 Finansų ministerijos iždo vekselių aukcione 

parduoti vertybiniai popieriai už 30 mln. GEL. 

Sakartvelo nacionalinio banko duomenimis, 

aukcione dalyvavo keturi komerciniai bankai, 

minimalus pajamingumas buvo 9,890%, 

didžiausias – 10,100%, o vidutinis svertinis – 

9,918%. 

https://1tv.ge/lang/en/news/gel-30-

mln-worth-securities-sold-at-

treasury-bill-auction/  

 

2022-08-02 

2022-08-16 

Armėnijos ekonomikos ministras V.Kerobyan 

paskelbė, kad artimiausiomis dienomis prades 

plaukti keltas tarp Rusijos ir Sakartvelą iš Poti 

uosto į Rusijos Juodosios jūros uostą Kavkazą. 

Armėnija teigia, kad jiems tai bus alternatyvus 

krovinių gabenimo būdas, nes vienintelis 

sausumos maršrutas tarp Armėnijos ir Rusijos yra 

kelias, einantis per Aukštutinio Larsi kontrolės 

postą. Pasak Sakartvelo jūrų transporto 

agentūros, Armėnijos vyriausybė kreipėsi į 

Sakartvelo kolegas, prašydama apsvarstyti jūrų 

transportą kaip „alternatyvą“ armėniško maisto ir 

https://bm.ge/en/article/poti-kavkaz-

train--ferry-service-for-armenian-

freight-forwarders-to-be-launched-in-

few-days-/114203 ; 

https://eurasianet.org/armenia-to-set-

up-ferry-between-georgia-and-russia  
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greitai gendančių produktų tranzitui į Rusiją, nes 

šalies tranzito koridorius ir toliau veikė perkrautu 

režimu. Mtavari televizija pranešė, kad naujas 

maršrutas gali sukelti tarptautinių problemų 

Sakartvelui, nes visi, išskyrus GD, yra įsitikinę, 

kad Rusija pasinaudos tranzito koridoriumi, kad 

išvengtų sankcijų. Yra žinoma, kad Rusijos 

Kavkazo uoste yra saugomi Rusijos įmonių, 

kurioms taikomos sankcijos, kroviniai, tarp jų ir 

„Rosneft“. Šios ir ne tik šios aplinkybės verčia 

ekspertus įtarti, kad Sakartvelas oficialiai taps 

juodąja skyle Rusijos ekonomikai, praneša 

kanalas Mtavari TV. 

2022-08-16 „Sakartvelo energetinė nepriklausomybė yra 

tiesiogiai susijusi su Enguri užtvanka ir kitų HE 

statybomis, apie tai turėtume pagalvoti, kai šiek 

tiek paprastai ir paviršutiniškai kalbame, kad HE 

gali pakenkti gamtai“, – vizito Samegrelo regione 

metu sakė prezidentė S.Zourabičvili prie Enguri 

HE užtvankos. 

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

icle/121284-president-georgias-

energy-independence-is-directly-

related-to-enguri-dam-and-the-

construction-of-other-hpps-we-

should-think-about-this-when-we-

talk-in-a-little-bit-simple-and-

superficial-manner-that-

hydroelectric-power-plants-can-

harm-nature/  

 

2022-08-17 Turkmėnistanas ir Rusija, Moldova ir Sakartvelas 

pasirašė dvišalius dokumentus, skirtus plėtoti 

bendradarbiavimą transporto srityje. Dokumentai 

buvo pasirašyti Avazos nacionaliniame kurorte 

vykusios besivystančių šalių ministrų transporto 

konferencijos kuluaruose. Turkmėnistano jūrų ir 

upių kelių agentūros pirmininkas Kosjajevas ir 

Sakartvelo UR ministro pavaduotojas 

Khvtisiašvili pasirašė susitarimo memorandumą 

tarp abiejų šalių jūrų transporto agentūrų. 

https://caspiannews.com/news-

detail/turkmenistan-signs-transport-

deals-with-russia-georgia-moldova-

2022-8-17-0/  

 

2022-08-16 

2022-08-23 

Degalų kainos sumažėjo 0,1 GEL (apie 0,04 

USD) po to, kai premjeras I.Garibašvili rugpjūčio 

15 d. perspėjo kuro bendroves dėl nepagrįstai 

aukštų kainų. Dabar belieka išsiaiškinti, ar 

mažėjimas proporcingas pasaulinėms naftos 

kainoms, kurios per pastarąsias kelias savaites 

sumažėjo 30 proc. Šį klausimą turi išsiaiškinti 

Konkurencijos agentūros tyrimas. „Šį mėnesį 

Sakartvele sustiprėjus GEL ir sumažėjus 

tarptautinėms naftos kainoms, degalų kainos 

toliau mažės“, – pranešė Naftos produktų 

importuotojų sąjunga. 

https://agenda.ge/en/news/2022/3111 

; 

https://agenda.ge/en/news/2022/3204  

 

2022-08-16 Vyriausybė patvirtino 3 metų planą gamtinėmis 

dujomis aprūpinti 244 Sakartvelo gyvenvietes. 

https://1tv.ge/lang/en/news/governme

nt-to-increase-gas-supply-designated-

costs-to-244-settlements/  

 

2022-08-22 

2022-08-23 

Sakartvelo ekonomikos ir darnios plėtros 

ministras L.Davitašvili paskelbė, kad vyriausybė 

„intensyviai dirba“, kad padidintų papildomus 

tranzito srautus iš Kazachstano per Sakartvelą 

Vidurio koridoriaus transporto juosta. Ministro 

teigimu vyriausybės atstovai jau turėjo aukšto 

lygio susitikimus su Turkmėnistano, Uzbekistano 

ir Kazachstano valdžios institucijomis, kad 

aptartų šį klausimą. Azerbaidžano ir Turkijos 

vidurinio koridoriaus transporto juostos plėtra ir 

šio koridoriaus konkurencingumo didinimas 

aptartas trišaliame Azerbaidžano skaitmeninės 

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

/3193; 

https://agenda.ge/en/news/2022/3208    
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plėtros ir transporto ministro R.Nabiyev, Turkijos 

transporto ir infrastruktūros ministro 

A.Karaismailoğlu ir Sakartvelo ekonomikos ir 

darnios plėtros ministro L.Davitašvili susitikime 

Tbilisyje. Šalys pabrėžė tranzito ir transporto 

koridorių, jungiančių Aziją ir Europą, plėtros 

svarbą  pastarųjų politinių-ekonominių įvykių 

fone, pažymėdamos, kad šie koridoriai tapo 

vienais „labiausiai patrauklių maršrutų“ Rytams 

ir Vakarams. 

2022-08-22 Rugpjūčio 18 d. trišaliame susitikime 

Azerbaidžano sostinėje Baku Sakartvelo finansų 

ministerijos pajamų tarnybos vadovas L.Kakava 

pasirašė Susitarimą dėl preliminaraus keitimosi 

duomenimis, siekiant supaprastinti muitinės 

tranzito procedūras tarp Sakartvelo, Turkijos ir 

Azerbaidžano vyriausybių. Susitarimas, 

pasirašytas įgyvendinant geležinkelio projektą 

Baku-Tbilisis-Karsas, suteiks šalims galimybę 

užtikrinti išankstinės informacijos mainus apie 

krovinius ir transporto priemones, judančias tarp 

trijų šalių sienų, bei skatins veiksmingesnį 

muitinių administracijų bendradarbiavimą, 

saugumą ir teisėtą prekybą. 

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

/3152  

 

2022-08-24 Pirmą kartą Sakartvelo istorijoje dviem vietos 

įmonėms suteiktas įgaliotojo ekonominio 

operatoriaus statusas, leidžiantis pasinaudoti 

supaprastintomis muitinės procedūromis. 

Distribucijos ir rinkodaros įmonė bei HAVI 

Logistics tapo pirmaisiais subjektais, kuriems 

suteiktas šis statusas – naujovė, įgyvendinta pagal 

2014 m. pasirašytą šalies asociacijos sutartį su 

Europos Sąjunga. Mokesčių tarnyba nurodė, kad 

supaprastintos muitinės procedūros, kurias 

suteikia statusas, apėmė sumažintą fizinio ir 

dokumentinio prekių tikrinimo dažnumą, o 

muitinės formalumų atlikimo procedūros 

atliekamos „pirmumo tvarka“. 

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

/3221  

 

2022-08-29 Sakartvelo ministras pirmininkas I.Garibašvili 

paskelbė, kad 2 400 šalies viduje perkeltų šeimų 

gaus butus Tbilisyje, 1 700 šeimų Zugdidyje ir 

700 šeimų – Kutaisyje. 

https://agenda.ge/en/news/2022/3277   

2022-08-29 Sveikatos apsaugos ministro Azarašvili teigimu, 

dėl vyriausybės iniciatyvų importuoti vaistus iš 

Turkijos rinkos Sakartvelo klientai šiemet galėtų 

sutaupyti apie 200 mln. GEL (69 mln. USD). 

https://agenda.ge/en/news/2022/3281   

2022-08-30 Pagal Vyriausybės pradėtos verslumo rėmimo 

valstybinės kampanijos „Enterprise Georgia“ 

dotacijų programą visoje šalyje paskelbti 1338 

laimėtojai iš 3700 pretendentų, pasiekusių 

galutinį etapą. Dotacija siekė 30 000 ₾ (10 364 

USD), o Imeretijos, Rača-Lečkhumi, Kvemo 

Svaneti, Guria ir Kachetijos regionuose ji siekė 

40 000 ₾ (13 818 USD). Programa, 

įgyvendinama visuose Sakartvelo regionuose ir 

remianti daugiau nei 300 ekonominių veiklų, 

skirta plėtoti mažą ir smulkųjį verslą šalyje, 

ugdyti modernią verslumo kultūrą ir kurti naujas 

darbo vietas. Nuo jos pradžios 2015 m. iš viso 

https://agenda.ge/en/news/2022/3284   
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finansuotas 6 901 projektas, kurių investicijų 

suma viršijo 78 mln. ₾ (27 mln. USD).  

2022-08-30 Ekonomikos ir tvarios plėtros ministras 

L.Davitašvili susitiko su Abu Dabi uostų 

tarptautinio verslo direktoriaus Samir Čaturvedi 

vadovaujama delegacija, su kuria aptarė 

investicijų galimybes ir dvišalių ekonominių 

santykių tarp Sakartvelo ir Jungtinių Arabų 

Emyratų plėtrą, ypatingą dėmesį skiriant 

investicijų į jūrų transportą ir logistiką 

galimybėms. Svečiai buvo supažindinti su 

Sakartvelo investiciniu klimatu, Vyriausybės 

programomis verslui remti, esamais ir 

planuojamais transporto ir logistikos projektais. 

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

/3292  

 

2022-08-29 JAV Tarptautinės plėtros žemės ūkio programos 

agentūra, „Enterprise Georgia“ ir šalies kaimo 

plėtros agentūra pradėjo naują programą, kuria 

siekiama sujungti Sakartvelo gamintojus su 

suinteresuotais pirkėjais Vokietijoje ir Persijos 

įlankos šalyse. Į programą buvo atrinkta apie 80 į 

eksportą orientuotų įmonių, auginančių šilauogių 

ir graikinių riešutų pasėlius bei perdirbančių 

maistą. 

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

/3270  

 

2022-08-31 Sakartvelo nacionalinė maisto agentūra, liepos ir 

rugpjūčio mėnesiais patikrinusi 800 objektų 

visoje šalyje, užplombavo iki 10 000 kg mėsos, 

klasifikuotos kaip kenksminga sveikatai. 375 iš 

800 mėsa prekiaujančių subjektų buvo nubausti 

už sanitarinių ir higienos normų bei laikymo 

sąlygų pažeidimus. Per metus visoje šalyje 

patikrinta 2030 mėsa prekiaujančių įmonių. 

Sakartvelo nacionalinė maisto agentūra aptiko 

per didelį švino kiekį keturiuose prieskonių 

tipuose iš 197 tirtų mėginių. Agentūra taip pat 

patikrino per 250 gyvūninės kilmės maisto 

produktų mėginių, įskaitant kūdikiams ir 

mažiems vaikams skirtą maistą, taip pat ištyrė 

142 geriamojo vandens ir 25 alkoholinių gėrimų 

mėginius, tačiau nenustatė jokių taisyklių 

pažeidimų. 

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

/3304 ; 

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

/3303  

 

    

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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