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DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 

INFORMACIJOS ŠALTINIS PASTA

BOS 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

    

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2022-09-03 Ministras pirmininkas I.Garibašvili padėjo 

kapsulę 100 milijonų dolerių vertės didžiausio 

investicinio projekto - dirbtinės salos Juodojoje 

jūroje šalia Batumi kurorto statybai, kurioje dirbs 

2 tūkst. žmonių. Palmės formos Ambasadoriaus 

Batumio saloje numatoma sukurti du dirbtinius 

pusiasalius ir vieną itin modernaus pramoginio-

gaivinančio tipo kurorto salą bei sutvarkyti juose 

atitinkamą infrastruktūrą, nurodė Vyriausybės 

administracija, pridūrusi, kad tai apjungs 

pramogas, sveikatą, sportą, švietimo, komercines 

ir gyvenamąsias vietas. 

https://agenda.ge/en/news/2022/3351  

2022-09-07 Nacionalinė verslumo skatinimo agentūra 

„Enterprise Georgia“ organizavo 13 investicijų 

konsultantų iš JAV, Europos ir Azijos 

susitikimus su Sakartvele veikiančiomis 

konsultacinėmis įmonėmis, verslo asociacijomis, 

donorais, tarptautinėmis organizacijomis ir 

užsienio kompanijomis, kurių metu aptartos 

investavimo galimybės šalyje. 

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

/3418  

 

2022-09-12 Ekonomikos ir tvarios plėtros ministras 

L.Davitašvili paskelbė, kad susidomėjimą 

Anaklijos gilavandenio uosto projektu jau 

išreiškė keli dideli investuotojai iš Abu Dabio, 

Persijos įlankos ir Centrinės Azijos šalių. 

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

govt-outlines-anaklia-deep-sea-port-

project%e2%80%8b%e2%80%8b-

stages/; 

https://agenda.ge/en/news/2022/3480  

 

2022-09-28 Spalio 26-28 dienomis Tbilisyje vyks 

Investicijoms į atsinaujinančią energetiką skirta 

konferencija  

https://www.res-

investmentconference.com//en/home  

Papildo-

mai pdf 

priede 

2022-09-01 Užsienio investuotojai kviečiami susidomėti 

investicijų į Imeretijos regiono agro zoną 

(šiltnamių projektas) galimybėmis ir 

perspektyvomis. 

https://www.iaz.ge/ Papildo-

mai pdf 

priede 

    

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2022-09-06 Tarptautinis Kutaisio oro uostas rugpjūčio 

mėnesį užfiksavo rekordinį keleivių srautą – per 

visą mėnesį  juo skrido 111 556 keliautojai, tai 27 

procentais daugiau nei tuo pačiu 2019 m. 

laikotarpiu, o skrydžių skaičius išaugo 

atitinkamai 64 procentais. Šiuo metu 6 oro linijų 

bendrovės vykdo skrydžius 28 kryptimis. 

https://agenda.ge/en/news/2022/3395   

https://www.agenda.ge/en/news/2022/3418
https://www.agenda.ge/en/news/2022/3418
https://agenda.ge/en/news/2022/3480
https://www.res-investmentconference.com/en/home
https://www.res-investmentconference.com/en/home
https://agenda.ge/en/news/2022/3395


2022-09-06 

2022-09-07 

2022-09-16 

Sakartvelo ekonomikos ir tvarios plėtros 

ministras L.Davitašvili Tbilisyje susitiko su 

Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos 

generaliniu sekretoriumi Z.Pololikašvili, kuis 

gyrė Sakartvelo turizmo sektoriaus atsigavimo 

dinamiką - šiemet pajamos iš turizmo buvo 

rekordinės ir 20,4 % viršijo 2019 m. to paties 

laikotarpio skaičius, pasiekusios 476,1 mln. 

USD. Rugpjūtį Sakartvele apsilankė 912041 

keliautojas – palyginti su tuo pačiu 2021 m. 

laikotarpiu, padidėjo 195,5%. Per šių metų metų 

sausio–rugpjūčio mėnesius Sakartvele iš viso 

apsilankė 3256370 tarptautinių keliautojų, t.y. 

51,5 % daugiau, nei priešpandeminiu laikotarpiu. 

GNTA teigimu, turizmo atsigavimą lėmė 

administracijos kampanijos tikslinėse rinkose, 

įskaitant turizmo produktų pristatymus 

tarptautinėje rinkoje, tarptautiniu mastu įtakingų 

žiniasklaidos priemonių ir žiniasklaidos 

tinklaraštininkų priėmimą ir dalyvavimą 

tarptautinėse turizmo parodose.  

https://agenda.ge/en/news/2022/3382

; 

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

/3393  ; 

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

/3414 ;  

https://agenda.ge/en/news/2022/3552  

 

2022-09-12 Keleivių srautas Tbilisio tarptautiniame oro uoste 

rugpjūčio mėnesį atsigavo 92% palyginti su 2019 

m. priešpandeminiu skaičiumi, pranešė bendrovė 

„TAV Georgia“, valdanti du pagrindinius šalies 

oro uostus. „TAV Georgia“ nurodė, kad 

rugpjūčio mėnesį oro uostas aptarnavo 363 830 

keleivių, t.y. 48 % daugiau, nei 2021 m. 

https://agenda.ge/en/news/2022/3471   

    

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2022-09-19 Sakartvelo gynybos ministras Dž.Burčuladze 

paskelbė, kad nepilotuojamų žvalgybinių ir 

kovinių lėktuvų gamyba bendroje Lenkijos 

bepiločių orlaivių gamybos bendrovės ir 

Sakartvelo įmonės „Delta“ įmonėje Sakartvele 

bus pradėta jau šių metų pabaigoje. 

https://agenda.ge/en/news/2022/3582   

    

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija 

2022-09-08 Ekonomikos ir tvarios plėtros ministerija atmetė 

kelių opoziciškai nusiteikusių televizijos kanalų 

pranešimus, kad praėjusią savaitę į Sakartvelo 

oro erdvę įskrido sankcionuotas krovininis 

lėktuvas. Ministerija pranešė, kad sekmadienį iš 

Jerevano į Maskvą skrido „Iran Air Cargo“ 

lėktuvas, Sakartverlo oro erdvėje praleidęs 10 

minučių, pabrėždama, kad orlaiviui sankcijos 

netaikomos. Oponentų teigimu, lėktuvas 

priklausė IRGC, kuri yra sankcionuota kaip 

teroristinė organizacija JAV ir šiais lėktuvais 

Iranas aprūpina Rusiją ginklais. 

https://agenda.ge/en/news/2022/3434 

; 

https://twitter.com/Terror_Alarm/stat

us/1567786698112745473?fbclid=Iw

AR0OeQEKl2A10PPTiYJUCWD0s

OgWaPF_NTL5Mawakm5-

ksRf1kI6cA5YPDU  

 

    

Bendra ekonominė informacija 

2022-09-02 Rugpjūtį metinė infliacija Sakartvele siekė 

10,9%, per mėnesį vartotojų kainos išaugo 0,1 

procento Metinį infliacijos tempą pirmiausia 

lėmė maisto ir nealkoholinių gėrimų kainų 

pokyčiai (+15,8%); transportas (+15,6%), 12,4 

procento brangęs būstas, vanduo, elektra, dujos ir 

kitas kuras. 

https://civil.ge/archives/506960   

https://agenda.ge/en/news/2022/3382
https://agenda.ge/en/news/2022/3382
https://www.agenda.ge/en/news/2022/3393
https://www.agenda.ge/en/news/2022/3393
https://www.agenda.ge/en/news/2022/3414
https://www.agenda.ge/en/news/2022/3414
https://agenda.ge/en/news/2022/3552
https://agenda.ge/en/news/2022/3471
https://agenda.ge/en/news/2022/3582
https://agenda.ge/en/news/2022/3434
https://twitter.com/Terror_Alarm/status/1567786698112745473?fbclid=IwAR0OeQEKl2A10PPTiYJUCWD0sOgWaPF_NTL5Mawakm5-ksRf1kI6cA5YPDU
https://twitter.com/Terror_Alarm/status/1567786698112745473?fbclid=IwAR0OeQEKl2A10PPTiYJUCWD0sOgWaPF_NTL5Mawakm5-ksRf1kI6cA5YPDU
https://twitter.com/Terror_Alarm/status/1567786698112745473?fbclid=IwAR0OeQEKl2A10PPTiYJUCWD0sOgWaPF_NTL5Mawakm5-ksRf1kI6cA5YPDU
https://twitter.com/Terror_Alarm/status/1567786698112745473?fbclid=IwAR0OeQEKl2A10PPTiYJUCWD0sOgWaPF_NTL5Mawakm5-ksRf1kI6cA5YPDU
https://twitter.com/Terror_Alarm/status/1567786698112745473?fbclid=IwAR0OeQEKl2A10PPTiYJUCWD0sOgWaPF_NTL5Mawakm5-ksRf1kI6cA5YPDU
https://civil.ge/archives/506960


2022-09-19 Sakartvelo ekonomika antrąjį 2022 metų ketvirtį, 

palyginti su tokiu pat 2021 m. laikotarpiu, išaugo 

7,1 procento. „Geostat“ taip pat pranešė, kad 

nominalusis BVP siekė 17,97 mlrd. ₾ (apie 6,37 

mlrd. USD). 

https://agenda.ge/en/news/2022/3581  

; 

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

/3619  

 

2022-09-05 

2022-09-13 

2022-09-14 

2022-09-29 

Ministras pirmininkas I.Garibašvili Vyriausybės 

posėdyje pareiškė, kad šalies ekonomikos 

augimas pasiekė 10,7% - pasak jo, tai 

„precedento neturintis ekonomikos augimas 

visame pasaulyje“. Pasaulio banko Pietų 

Kaukazo regiono direktorius S.Molineus pareiškė 

manąs, kad šiandieninis didelis ekonominis 

augimas Sakartvele iš dalies susijęs su migrantais 

ne tik iš Rusijos, bet ir iš Ukrainos bei 

Baltarusijos, tačiau neaišku, kiek ilgai tai truks. 

Pasak jo, Sakartvelas pastaraisiais metais buvo 

viena greičiausiai augančių ekonomikų regione, 

šalis įgyvendino daug svarbių ekonominių 

reformų ir svarbu, kad šios reformos tęsiasi. 

Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (EBRD) 

prezidentė O.Renaud-Basso pareiškė, kad 

Sakartvelo ekonomikos augimas buvo didesnis 

nei tikėtasi dėl netikėtų trumpalaikių veiksnių, 

įskaitant didesnį grynųjų pinigų pervedimų iš 

Rusijos srautą ir didesnių nei tikėtasi pajamų iš 

turizmo. Ji taip pat sakė, kad teismų 

nepriklausomumo stiprinimas yra labai svarbus 

siekiant pagerinti Sakartvelo investicinį klimatą. 

Azijos plėtros banko Centrinio ir Vakarų regionų 

departamento Regioninio bendradarbiavimo ir 

operacijų koordinavimo skyriaus direktorė 

L.Sabyrova 55 metiniame APB susirinkime 

pareiškė, kad masinis Rusijos piliečių antplūdis į 

Sakartvelą ir kitas šalis po dalinės karinės 

mobilizacijos paskelbimo turėjo teigiamą poveikį 

Pietų Kaukazo ekonomikai, bet tai gali būti 

vienkartinis efektas. Pasak jos, pirmoji migrantų 

banga buvo daugiausia IT specialistai, kurie 

atvyko su tam tikromis lėšomis, įkūrė įmones, 

verslus ir 2022 m. augimo perspektyva pagerinta 

du kartus – iki 7 proc. Kita vertus, šiuo metu yra 

daug netikrumo ir ateina nauja žmonių banga, 

kuri jau daro poveikį infliacijos augimui, būstui, 

paslaugoms, nuomai ir pan. 

https://agenda.ge/en/news/2022/3374

; 

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

icle/121600-georgia-becomes-ida-

donor-as-country-celebrates-30-

years-of-partnership-with-world-

bank ;  

https://agenda.ge/en/news/2022/3507

; 

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

icle/121847-adb-after-the-first-wave-

of-migrants-georgian-economy-

improved-but-it-might-be-one-time-

effect   

 

2022-09-08 Tiesioginės užsienio investicijos Sakartvele 2022 

m. antrąjį ketvirtį sudarė 351,8 mln. USD. 

https://civil.ge/archives/507512   

2022-09-08 Sakartvelas užėmė 63 vietą tarp 191 šalies JT 

2021–2022 m. žmogaus raidos indekse ir išlaikė 

savo vietą „aukšto žmogaus išsivystymo lygio“ 

šalių sąraše. 

https://hdr.undp.org/system/files/doc

uments/global-report-

document/hdr2021-

22pdf_1.pdf?fbclid=IwAR3xNJBXA

AykQjFdDJp_LbqR0l4pxw80h9BQi

ETxlbVA2WFc3mnQazaD7qs  ; 

https://agenda.ge/en/news/2022/3425  

 

2022-09-12 Ministras Pirmininkas I.Garibašvili paskelbė 

šalies biudžeto įstatymo pataisas, kuriomis 

siekiama sumažinti šalies užsienio skolą iki 40 

proc., o biudžeto deficitą – iki 3,2 proc., siedamas 

tai su „precedento neturinčiu dviženkliu 

ekonomikos augimu (10,3 % per pirmuosius 7 

metų mėnesius). Jis teigė, kad augimas leis 

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

pm-announces-foreign-debt-budget-

deficit-reduction/  ; 

https://agenda.ge/en/news/2022/3478 

; 

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

icle/121576-irakli-gharibashvili-in-
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Vyriausybei skirti papildomų lėšų įvairioms 

programoms. 

the-first-seven-months-we-had-a-

double-digit-economic-growth-103  

2022-09-13 

2022-09-19 

Sakartvelo užsienio prekybos apyvarta per 2022 

m. sausio–rugpjūčio mėnesius siekė 11,9 mlrd. 

JAV dolerių - eksportas išaugo 36,9% iki 3,57 

mlrd. USD, o importas padidėjo 36,5% iki 8,36 

mlrd. USD. Svarbiausių prekybos partnerių 

sąrašo viršūnėje pagal apyvartą atsidūrė Turkija 

(1,8 mlrd. USD), Rusija (1,5 mlrd. USD), Kinija 

(1,2 mlrd. USD), Azerbaidžanas (843,3 mln. 

USD) ir JAV (760,4 mln. USD). Kinija buvo 

didžiausia Sakartvelo prekybos partnerė pagal 

eksportą (502,6 mln. USD), tarp kitų - 

Azerbaidžanas (421,5 mln. USD), Rusija (409,3 

mln. USD), Turkija (321,5 mln. USD) ir 

Armėnija (302,4 mln. USD), pagal importą 

pirmavo Turkija, Rusija, Kinija, JAV ir 

Azerbaidžanas (atitinkamai 1,5 mlrd. 1,1 mlrd., 

724 mln., 569,3 mln. ir 421,8 mln. USD). 

Eksportuojamų prekių sąraše pirmavo vario 

rūdos ir koncentratai (683,8 mln. USD), 

automobiliai – (490,9 mln. USD); ferolydiniai 

(371,6 mln. USD); azoto trąšos (192,7 mln. 

USD); vynas (146,4 mln. USD); spiritiniai 

gėrimai (91,6 mln. USD); importuotų prekių 

daugumą sudarė automobiliai (940,4 mln. USD), 

naftos produktai (872,7 mln. USD), vario rūdos ir 

koncentratai (531,4 mln. USD); vaistai (268,5 

mln. USD); naftos dujos ir kiti dujiniai 

angliavandeniliai (261,6 mln. USD); telefonų 

aparatai (171,5 mln. USD); automatinio duomenų 

apdorojimo mašinos (126 mln. USD). 

https://civil.ge/archives/507955 ; 

https://civil.ge/archives/508532  

 

2022-09-14 

2022-09-15 

PMC tyrimų centras rugsėjo 13 d. paskelbė naują 

tyrimą „Emigracija ir jos poveikis Sakartvelo 

ekonomikai“, kurioje teigiama, kad nuo 2010 iki 

2020 m. kartvelų emigrantų skaičius padidėjo 7 

%, o tai reiškia, kad 23 % šalies gyventojų 

emigravo. PMC pabrėžė, kad „didelė dalis“ darbo 

emigrantų gyvena ir dirba priimančiojoje šalyje 

nelegaliai, o pagrindinė kartvelų emigrantų 

motyvacija yra išlaikyti savo šeimas Sakartvele 

siunčiant joms pinigus. Perlaidos į Sakartvelą iš 

užsienio rugpjūčio mėnesį padidėjo 63,1 

procento lyginant su tuo pačiu mėnesiu 

praėjusiais metais, o vidutinis atlyginimas šalyje 

antrąjį ketvirtį išaugo 16 %. 

https://civil.ge/archives/508109 ; 

https://agenda.ge/en/news/2022/3536

; 

https://agenda.ge/en/news/2022/3538 

 

2022-09-14 Sakartvelo nacionalinis bankas nepakeitė 

refinansavimo palūkanų normos per metus – 

11%, pažymėdamas, kad „infliacijos spaudimas 

vis dar gana didelis tiek Sakartvele, tiek 

likusiame pasaulyje“. 

https://civil.ge/archives/508163   

2022-09-26 Sakartvelo finansų ministro L.Khutsišvili 

teigimu, infliacijos mažėjimo tendencija turėtų 

išlikti ir ateinančiais mėnesiais ir antrajame 2023 

m. ketvirtyje infliacijos lygis priartės prie 

siekiamų 3 procentų. Metinė infliacija rugpjūčio 

mėnesį palyginti su 2008 m praėjusį mėnesį, o 

metinė infliacija siekė 10,9%. 

https://agenda.ge/en/news/2022/3706  

; 

https://agenda.ge/en/news/2022/3327  

 

2022-09-28 ERPB prognozuoja, kad 2022 m. Sakrtvelo 

ekonomika augs 8%, 2023 m. – 5%. Savo 

https://agenda.ge/en/news/2022/3733   
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ataskaitoje ERPB teigia, kad Sakartvelo, 

Azerbaidžano ir Armėnijos ekonomikos 

„mėgaujasi vienu iš didžiausių augimo tempų per 

pastaruosius metus“. 

2022-09-29 Sakartvelo verslo asociacija (BAG) paskelbė 

naujos apklausos rezultatus - 63% apklaustų 

įmonių teigė, kad Rusijos ir Ukrainos karas ir 

(arba) Rusijai įvestos sankcijos neigiamai 

paveikė jų verslą antrąjį 2022 m. ketvirtį, 

pirmiausiai nurodydamos logistikos problemas ir 

išaugusias kainas. 

https://civil.ge/archives/509738   

    

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2022-09-01 Ministro pirmininko I.Garibašvili ir „Rothschild 

& Co.“ generalinio direktoriaus A.Mallard de 

Rothschild susitikime aptarta Sakartvelo virsmo 

regioniniu daugiafunkciniu centrą strategija. 

Susitikime taip pat akcentuota palanki investicijų 

aplinka šalyje ir kapitalo rinkos plėtra, 

Vyriausybės įvardijama kaip viena iš svarbiausių 

šalies ekonominės politikos krypčių. 

https://agenda.ge/en/news/2022/3316   

2022-09-01 Geostat duomenimis, 88,4 procento namų ūkių 

Sakartvele turi interneto prieigą. 

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

icle/121403-geostat-884-of-georgian-

households-have-internet-access  

 

2022-09-02 Rugpjūčio mėnesį įgyvendinant vyriausybės 

programą, skirtą padėti skurstantiems žmonėms 

gauti vaistų, iš Turkijos buvo įvežtas rekordinis 

pigių vaistų skaičius (2 mln. USD vertės). 

https://agenda.ge/en/news/2022/3329   

2022-09-02 G.Gakharia ir I.Garibašvili vyriausybės padarė 

didžiausią žalą Sakartvelui, lygią šalies ir žmonių 

išdavystei“, – kalbėjo „Lelo“ lyderis 

M.Khazaradze apie taip ir nerealizuotą Anaklia 

uosto projektą. 

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

icle/121431-mamuka-khazaradze-

gakharia-and-gharibashvilis-

governments-caused-the-greatest-

damage-to-georgia-you-were-saying-

that-you-were-going-to-build-a-port-

in-poti-did-you-do-it-if-we-had-

anaklia-today-we-would-be-a-

completely-different-country  

 

2022-09-08 Sakartvelas ir Armėnija pasirašė susitarimą dėl 

elektros tiekimo ekstremaliomis situacijomis. 

Tbilisyje vykusiame susitikime šalys taip pat 

aptarė bendradarbiavimą energetikos srityje.  

https://agenda.ge/en/news/2022/3427   

2022-09-09 Tbilisyje surengtame forume įvertinta 2018 metų 

Sakartvelo, Turkijos ir ES susitarimo, leidžiančio 

pagal laisvosios prekybos susitarimą į ES 

eksportuoti Sakartvele pagamintus produktus, 

kuriuose yra Turkijos kilmės žaliavos, nauda 

stiprinant šalių prekybinius ir ekonominius 

ryšius. 

https://agenda.ge/en/news/2022/3452   

2022-09-13 Sakartvelo finansų ministerija ir Vokietijos 

plėtros bankas pasirašė 47 mln. EUR paskolos ir 

1,5 mln. EUR dotacijos sutartį, skirtą išmaniajai 

transporto sistemai ir tranzito koridoriui Tbilisyje 

sukurti. 

https://agenda.ge/en/news/2022/3494   

2022-09-20 Sakartvelo nacionalinis bankas oficialiai pateikė 

prašymą narystei Bendroje mokėjimų eurais 

erdvėje (SEPA). Sakartvelas būtų pirmoji šalis 

regione, prisijungusi prie SEPA. Pasak banko, 

narystė SEPA yra labai svarbus žingsnis 

Sakartvelui integruojantis į Europą. 

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

applies-for-sepa-membership/  
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2022-09-21 Sakartvelo maisto produktai buvo 

demonstruojami Londone vykusiame 

tarptautiniame maisto ir gėrimų renginyje „Fresh 

Produce Consortium Awards“. Renginyje 

remiant Enterprise Georgia, USAID žemės ūkio 

programai ir Sakartvelo ambasadai JK  pristatyta 

didelį eksporto potencialą  turinti produkcija – 

riešutai, arbata, prieskoniai ir džiovinti vaisiai. 

Dalyvavimu buvo siekiama populiarinti vietinę 

žemės ūkio produkciją Didžiosios Britanijos 

rinkoje ir užmegzti verslo ryšius su potencialiais 

užsienio partneriais ar klientais. 

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

/3627  

 

2022-09-26 Nacionalinė vyno agentūra paskelbė, kad 225 

vyno gamyklos perdirbo 175,5 tonos vynuogių iš 

derliaus Sakartvelo rytiniame Kachetijos 

vyndarystės regione, o apie 16 000 augintojų iki 

šiol uždirbo 174 mln. ₾ (apie 61514530 USD). 

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

/3699 ; 

https://agenda.ge/en/news/2022/3550  

 

 Įmonė, besispecializuojanti alternatyvių 

antibiotikams vaistinių preparatų tiek medicinai, 

tiek veterinarijai, kūrime, šiuo metu jau 

eksportuojanti produkciją į 10 šalių ir planuojanti 

gauti reikiamus sertifikatus eksportui į ES, 

žvalgosi norinčių bendradarbiauti įmonių ES. 

https://biochimpharm.ge/en  Papildo

ma 

informa

cija 

priede 

    

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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