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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 

2022-10-05 Sakartvelo ekonomikos ir tvarios plėtros 

ministras L.Davitašvili pareiškė, kad ministerija 

dirba Sakartvelo kurortų plėtros klausimu ir jau 

šiais metais pasiūlys privatizavimo paketus 

privačiam sektoriui. Pasak ministro, jo biuras 

atrinko „daug labai įdomių“ ir apleistų kurortinių 

vietų šalyje, turinčių plėtros potencialą, glaudžiai 

bendradarbiaujant su regioninėmis institucijomis, 

beveik visuose regionuose atrinktos prioritetinės 

kryptys. Ministras taip pat pažymėjo, kad buvo 

atrinkti ir mažesni kurortai, kuriems reikia 

galimybių studijų, kad jie taptų patrauklesni 

investuotojams. 

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

/3870  

 

2022-10-10 Remiantis „Bloomberg“ atlikta apklausa, 

Sakartvelas yra tryliktas tarp labiausiai patogių 

užsienio investicijoms šalių. 

https://agenda.ge/en/news/2022/3928   

2022-10-30 Sakartvelo ekonomikos ir tvarios plėtros 

ministerija kartu su „Enterprise Georgia“ parengė 

naują trumpą investicijų į Sakartvelą naudą 

pristatantį prospektą. 

http://www.investingeorgia.org  Prezenta

cija 

prideda

ma pdf 

formatu 

    

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2022-10-12 Turkijoje įsikūrusi pigių skrydžių bendrovė 

„Pegasus Airlines“ nuo lapkričio 2 d. pradės 

skrydžius tarp Turkijos sostinės Ankaros ir 

Tbilisio. Sakartvelo ir Turkijos turizmo agentūros 

Stambule surengė pirmąjį darbo susitikimą, skirtą 

gilinti bendradarbiavimą turizmo srityje. 

Susitikimo dalyviai išreiškė pasirengimą didinti 

skrydžių tarp abiejų šalių dažnumą ir pabrėžė, 

kad svarbu „dar labiau suartinti“ savo viešąjį ir 

privatų sektorių. 

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

/3958  ; 

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

/3947  

 

2022-10-28 Apdovanojimus pelniusi skaitmeninės gamybos 

ir dizaino agentūra „Mystery Box“, kuriai 

vadovauja 8K raiškos vaizdo įrašais garsėjantys 

amerikiečių pasakotojai, nufilmavo kelis 

Sakartvelo miestus, siekdama reklamuoti šalies 

turizmo potencialą tarp savo abonentų. Studija 

apžiūrėjo Tbilisio ir istorinės sostinės Mtskheta 

įžymybes, vakarinius Zugdidi, Martvili ir Kutaisi 

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

/4199  
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miestus, taip pat aukštumose esančias Mestijos ir 

Ušgulio vietoves. 

2022-10-21 Sakartvelo ekonomikos ministras L.Davitašvili ir 

Jungtinių Sakartvelo oro uostų generalinė 

direktorė T.Arčuadze Tbilisyje susitiko su 

Vengrijos pigių skrydžių bendrovės „Wizz Air“ 

generaliniu direktoriumi J.Váradi, su kuriuo 

aptarė būsimą bendradarbiavimą. V.Váradi į 

Sakartvelą iš Bulgarijos atskrido verslo kelionės, 

kuria planuojama apsilankyti kiekvienoje 

strategiškai svarbioje šalyje, kurioje veikia „Wizz 

Air“, rėmuose. Susitikime su Sakartvelo valdžia 

aptarta esamą situacija Sakartvelo oro linijų 

rinkoje ir atkreiptas dėmesys į jos atsigavimo po 

Covid-19 pandemijos procesą. Sakartvelo 

pareigūnai pažymėjo, kad jų prioritetas yra 

tiesioginių skrydžių ir krypčių į ES šalis skaičiaus 

didinimas. 

https://agenda.ge/en/news/2022/4103   

    

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

    

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija 

2022-10-06 Informacijos laisvės plėtros instituto (IDFI) 

duomenimis, 45349 Rusijos piliečiai atidarė 

naujas sąskaitas Sakartvelo komerciniuose 

bankuose nuo vasario 24 d. prasidėjusio Rusijos 

ir Ukrainos karo iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. 

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

icle/121963-idfi-45349-citizens-of-

russia-opened-new-accounts-in-

commercial-banks-of-georgia-from-

the-beginning-of-the-russia-ukraine-

war-to-august-31  

 

2022-10-24 Sakartvele viešėjęs Azerbaidžano prezidentas 

I.Aliyev per spaudos konferenciją be kita ko 

paskelbė, kad Azerbaidžanas ketina eksportuoti 

elektrą į tarptautines rinkas, ir eksporto maršrutas 

drieksis Sakartvelu  per Kaspijos jūrą - turima 

galimybė eksportuoti 157 megavatus. Baku-

Tbilisi-Ceyhan dujotiekis padidins eksportą ir 

bus dar labiau apkrautas; be to, Azerbaidžanas 

norėtų naudoti Baku-Supsos terminalą eksportui, 

sakė Azerbaidžano prezidentas, pažymėdamas, 

kad Azerbaidžanas planuoja eksportuoti beveik 

20 milijardų kubinių metrų gamtinių dujų į 

Europą iki 2027 m. 

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

/4131  

 

2022-10-31 Ministras pirmininkas I.Garibašvili pasisakė apie 

naują energetikos projektų rėmimo schemą. Jis 

tikisi 3 USD milijardų JAV dolerių investicijų į 

Sakartvelo energetikos sektorių, pabrėždamas, 

kad šalis turi naudoti savo vandens išteklius. Kaip 

pažymėjo premjeras, vykstantis karas ir krizė dar 

kartą parodė energetinio saugumo ir energetinės 

nepriklausomybės poreikį. Nauja schema, 

parengta konsultuojantis su TVF, apimtų paramą 

per ateinančius trejus metus aukciono būdu 

atrinktoms jėgainėms, kurių bendra galia 1500 

MW. 

https://agenda.ge/en/news/2022/4228   

    

Bendra ekonominė informacija 

2022-10-01 

2022-10-05 

Sakartvelo ekonomika rugpjūčio mėnesį išaugo 

10,5% metinėje išraiškoje ir 10,3% per 

aštuonerius 2022 m. mėnesius, skelbia „Galt & 

Taggart“ 2022 m. rugpjūčio mėn. ekonomikos 

apžvalgoje. Pagal optimistinį scenarijų 2022 m. 

https://bm.ge/en/article/galt-amp-

taggart-maintains-2022-baseline-

growth-forecast-for-georgia-at-

92/117623 ; 

https://www.agenda.ge/en/news/2022
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tikimasi 10,6% ekonomikos augimo. Po pirmųjų 

aštuonių mėnesių dviženklio Sakartvelo 

ekonomikos augimo šiais metais, Pasaulio 

bankas padidino 2022 metų šalies ekonomikos 

augimo prognozę nuo anksčiau prognozuotų 5,5 

iki 8,8 procento – didžiausio Europos ir Centrinės 

Azijos regione. Sakartvelo nacionalinis bankas 

prognozuoja 10% ekonomikos augimą šalyje 

2022 m. 

/3860 ; 

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

icle/122246-national-bank-predicts-

10-economic-growth-in-georgia-in-

2022  

2022-10-03 2022 metų rugsėjį vartotojų kainų indeksas, 

palyginti su ankstesniu laikotarpiu, išaugo 0,8 

procento per mėnesį, o metinė infliacija siekė 

11,5%, pranešė Sakartvelo nacionalinė statistikos 

tarnyba (Geostat). 

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

icle/121906-in-september-2022-

annual-inflation-rate-amounted-to-

115-in-georgia  

 

2022-10-04 Per 3 valandas trukusį susitikimą su Sakartvelo 

verslo asociacija (BAG) ministras pirmininkas 

I.Garibašvili be kita ko pareiškė, kad vyriausybė 

rems verslą „tiek, kiek tai įmanoma“, 

pažymėdamas, kad vidaus rinka yra visiškai 

laisva, o šalies verslo sektoriaus gauta apyvarta 

ženkliai išaugo - 31,5% per metus ir sudarė 150,4 

mlrd. GEL 2021 m. BAG prezidentas 

S.Pkhakadze savo ruožtu sakė, kad Sakartvelo 

verslo klimato indeksas yra „visų laikų 

aukščiausias“ – 2022 m. 3 ketvirtį pasiekė 43, kai 

priešpandeminiais 2019 m. buvo 40, pagerinti ir 

užimtumo rodikliai. 

https://rustavi2.ge/en/news/239472 ; 

https://agenda.ge/en/news/2022/3856  

 

2022-10-05 

2022-10-20 

Tarptautiniai turistų vizitai Sakartvele nuo šių 

metų sausio iki rugsėjo 67,8 proc. atsigavo nuo 

2019 metų priešpandeminės statistikos, 

antradienį pareiškė ekonomikos viceministrė 

Mariam Kvrivishvili, pristatydama vidaus 

turizmo ir aviacijos pramonės ataskaitą. 

Kvrivišvili teigė, kad per ataskaitinį laikotarpį 

tarptautinių turistų apsilankymų skaičius pasiekė 

2 704 133, o 3 892 605 - tarptautiniai keliautojai 

su visais tikslais. Pastarasis skaičius rodo 53,8 

procento atsigavimą nuo priešpandeminio 

rodiklio. Sakartvelo pajamos iš tarptautinių 

turistų vizitų rugsėjį siekė 375,6 mln. JAV 

dolerių, o tai 132,1% daugiau, nei pernai tuo 

pačiu laikotarpiu, pranešė Nacionalinė turizmo 

administracija. Pažymėtina, kad pajamos iš 

tarptautinio turizmo labiausiai išaugo iš ES 

valstybių narių ir Persijos įlankos valstybių. 

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

/3865 ; 

https://agenda.ge/en/news/2022/4074 

 

2022-10-13 Sakartvelo užsienio prekybos apyvarta per 

devynis 2022 m. mėnesius išaugo 35,3% lyginant 

su tuo pačiu laikotarpiu pernai, nurodė „Geostat“: 

eksportas išaugo 37,4%, o importas – 34,4%. 

https://civil.ge/archives/511676   

2022-10-26 Sakartvelo nacionalinis bankas po spalio 26 d. 

vykusio pinigų politikos komiteto posėdžio 

nusprendė nekeisti refinansavimo palūkanų 

normos – ji liko 11 procentų per metus. NBG 

teigė, kad tikisi, kad infliacija palaipsniui mažės 

dėl „teigiamų tendencijų tarptautinėse prekių 

rinkose“, nors rugsėjį metinė infliacija tebebuvo 

dviženklė – 11,5%. 

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

/4162  

 

2022-10-26 26 Sakartvelo ekonomikos ir tvarios plėtros 

ministras L.Davitašvili Tbilisyje surengtoje 

tarptautinėje konferencijoje pabrėžė 

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

/4161  
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atsinaujinančios energetikos sektoriaus 

potencialą šalies ekonomikoje, teigdamas, kad 

investicijų pritraukimas šioje srityje yra 

„pagrindinis vyriausybės prioritetas“, o 

energetinis saugumas ir energetinė 

nepriklausomybė yra vieni svarbiausių klausimų 

dėl dabartinės geopolitinės situacijos. Pasak 

ministro, atsinaujinanti energetika turi didžiausią 

potencialą ir perspektyvą, todėl šis klausimas 

atsispindi ir strateginiuose dokumentuose, tarp jų 

ir Vyriausybės 2030 metų vizijoje. Ministras 

pažymėjo, kad vien šiais metais buvo pasirašyti 

68 memorandumai, į energetikos sektorių 

planuojama investuoti per 700 mln. USD. 

Konferencijoje dalyvauja aukšto lygio pranešėjai, 

sprendimus priimantys asmenys, investuotojai ir 

žaliosios energijos ekspertai iš daugiau nei 30 

šalių. 

2022-10-28 Pagal IDFI, 9,5% Sakartvelo gyventojų dirba 

viešajame sektoriuje, o tai yra daugiau nei 65% 

visų dirbančiųjų šalyje. Atitinkamai, 65% 

dirbančių žmonių gauna atlyginimą iš valstybės 

biudžeto, kuris siekia 3,3 mlrd. GEL. IDFI 

rekomenduoja sumažinti tarnautojų skaičių ir 

administracines išlaidas, pensijų ir socialinės 

programos taip pat esą yra problema; nes 

skiriamų lėšų iš biudžeto kasmet daugėja – šiuo 

metu 1,6 mln. piliečių gauna pensiją ar kitą 

socialinę paramą iš biudžeto. 

https://jam-news.net/65-of-

employed-in-georgia-work-in-public-

sector/  

 

2022-10-28 Daugiausia piniginių perlaidų – 173 942,2 USD – 

rugsėjį į Sakartvelą buvo išsiųsta iš Rusijos 

Federacijos, o iš viso perlaidų apimtys rugsėjį 

siekė 387 177,7 USD. Tarp kitų pervedimo 

kilmės šalių Italija – 36 288,7 JAV dolerio; JAV 

- 28 679,2 USD; Graikija - 18 451,9 USD; 

Kirgizija - 18 120,6 USD; Izraelis – 16 437,4 

USD; Vokietija - 15 921,5 USD; Kazachstanas - 

10 126,5 USD; Turkija – 9817,5 USD. 

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

icle/122273-largest-amount-of-

remittances-1739422-usd-was-sent-

to-georgia-from-russia-in-september  

 

2022-10-31 Sakartvelo nacionalinė statistikos tarnyba 

(Geostat) pranešė, kad vertinant Sakartvelo BVP 

metinį augimą 2022 m. rugsėjį jis sudarė 8,8 

procento, o per pirmuosius devynis 2022 m. 

mėnesius – 10,2 proc. 31 „Geostat“ duomenimis, 

2022 m. rugsėjį Sakatvelo BVP metinėje 

išraiškoje išaugo 8,8 procento, o per pirmuosius 

devynis 2022 m. mėnesius - 10,2%. Ministras 

Pirmininkas I.Garibašvili pareiškė, kad 

Sakartvelo ekonomikos augimas buvo neturintis 

precedento Europoje ir vyriausybė tikisi 

dviženklio augimo metų pabaigoje. Tuo tarpu 

didžiausios opozicinės partijos – UNM – 

pirmininkas N.Melia sukritikavo šį gyrimąsi 

primindamas, kad ekonomika išaugo 10 proc., 

tačiau per pastaruosius dvejus metus šalyje viskas 

pabrango 25 procentais, o socialiai pažeidžiamų 

asmenų skaičius šiais metais išaugo 270000. 

https://agenda.ge/en/news/2022/4228 

; https://civil.ge/archives/513230; 

https://agenda.ge/en/news/2022/4229 

; 

https://agenda.ge/en/news/2022/4234

; 

https://agenda.ge/en/news/2022/4225

; 

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

icle/122302-according-to-irakli-

gharibashvili-the-economic-growth-

in-georgia-in-9-months-amounts-to-

102-which-is-an-unprecedented-fact-

in-all-of-europe 

 

2022-10-31 Iš viso Sakartvele nuo sausio iki rugsėjo mėn. 

buvo išduoti 8 082 statybos leidimai - 8,8% 

daugiau, nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. 

https://agenda.ge/en/news/2022/4239   
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Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2022-10-04 Vyriausybė pradėjo subsidijuoti vynuogių derlių 

Račoje. Norėdamos gauti subsidijas, vyno 

įmonės privalės mokėti ne mažiau kaip 7 gelius 

už 1 kg ir įsigyti ne mažiau kaip 3 tonas tam tikrų 

veislių iš vynuogininkyste užsiimančių fizinių 

asmenų ir/ar juridinių asmenų, įregistruotų kaip 

žemės ūkio kooperatyvai. 

https://rustavi2.ge/en/news/239483   

2022-10-05 Tbilisio metro stotys, finansiškai remiant 

tarptautinėms organizacijoms, įskaitant Europos 

rekonstrukcijos ir plėtros banką, bus pritaikytos 

žmonėms su negalia, taip pat bus vykdomas 

vėdinimo sistemų ir maitinimo kabelių 

atnaujinimas ir keitimas siekiant didinti 

integruotos viešojo transporto sistemos 

patrauklumą. Be to, netrukus bus pradėtas naujas 

25 milijonų dolerių vertės projektas, skirtas 

užbaigti antrąjį išvažiavimą iš sostinės Akhmeteli 

teatro stoties ir atnaujinti 11 stočių antžeminę 

infrastruktūrą. 

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

/3869  

 

2022-10-11 Geocase, Bank of Georgia ir žiniasklaidos 

platformos Commersant organizuotoje 

diskusijoje dalyvavęs užsienio reikalų ministras 

I.Darčiašvili pabrėžė savo vadovaujamos 

ministerijos pastangas didinti šalies ekonomines 

galimybes per ekonominę diplomatiją, apimančią 

dvišalio ekonominio bendradarbiavimo 

skatinimą, integraciją į pirmaujančias pasaulio 

rinkas, Sakartvelo eksporto galimybių rėmimą, 

užsienio investicijų pritraukimą, šalies, kaip 

transporto ir logistikos mazgo bei ypatingos 

turistinės paskirties vietos, įvaizdžio skatinimą ir 

tiesioginių skrydžių siekimą. 

https://agenda.ge/en/news/2022/3937   

2022-10-11 Į infrastruktūros plėtrą Sakartvele kitais metais 

bus investuota iki 3 mlrd. larių (1,08 mlrd. USD), 

o greitkelių tiesimas ir toliau bus prioritetas, 

paskelbė regioninės plėtros ir infrastruktūros 

ministras I.Karseladze, aptardamas kitų metų 

valstybės biudžetą. Pasak jo, visos pagrindinės 

atkarpos greitkelio rytų–vakarų kryptimi bus 

baigtos iki 2024 m. pabaigos, be to, 520 mln. ₾ 

(186,74 mln. USD) bus skirta vandens tiekimo 

infrastruktūros plėtrai, o tai, ministro teigimu, 

„tikrai precedento neturintis ir istorinis 

maksimumas“. 

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

/3938  

 

2022-10-17 Sakartvelo vyriausybė aptarė naujų vėjo jėgainių 

statybos vakarinėse Terdžola ir Tkibuli 

savivaldybėse projektą. Numatoma elektrinių 

instaliuota galia sieks 103,5 MW, o metinė galia 

– 362 mln. kWh, projekto kaina – 130 mln. USD. 

https://agenda.ge/en/news/2022/4035   

2022-10-18 Dalyvaujant PB ekspertams, Sakartvelo 

nacionalinis bankas parengė naujus skaidrumo 

reikalavimus šalyje veikiančioms finansinėms 

organizacijoms.  

https://agenda.ge/en/news/2022/4044   

2022-10-21 Sakartvelo ekonomikos ir tvarios plėtros 

ministras L.Davitašvili Tbilisyje vykusioje 

tarptautinės asociacijos „Middle Corridor“ 

konferencijoje pareiškė, kad, atsižvelgiant į 

dabartinį geopolitinį kontekstą, vidurinis 

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

economy-minister-highlights-30-rise-

in-freight-turnover-across-middle-

corridor-in-2022/  
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koridorius vis labiau „išryškėja“ – krovinių 

apyvarta jame išaugo 30 procentų. 

2022-10-21 Vokietija skirs 27 mln. eurų Sakartvelo 

energetikos sektoriaus reformai. 

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

provides-eur-27-mln-to-georgian-

energy-sector-reform/  

 

2022-10-21 Sakartvelo nacionalinė energetikos ir vandens 

tiekimo reguliavimo komisija sureagavo į pasak 

jos melagingą opoziciškai nusiteikusio kanalo 

„Mtavari Arkhi“ paskelbtą informaciją, kad 

gruodį numatomas gamtinių dujų tarifų 

padidinimas, ir pareiškė, kad pranešimas yra 

„netiesa ir tyčinė provokacija“. Tarifų 

reglamentuose esami skaičiai nustatomi iki 

einamųjų metų pabaigos, paskelbė komisija, 

kartu patikindama, kad, atsižvelgiant į esamus 

parametrus, gamtinių dujų tarifo didinimo 

nesitikima. 

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

/4107  

 

2022-10-26 Sakartvelas oficialiai pradėjo Žmogiškojo 

kapitalo programą, remiamą Pasaulio banko ir 

AFD (Prancūzijos plėtros agentūros), kuria 

siekiama atskleisti šalies augimo potencialą. „Tai 

didžiausia PB investicija, kada nors skirta 

Sakartvelui per tris partnerystės dešimtmečius“, 

sakė PB - Pasaulio bankas investavo 400 mln. 

USD, o „Agence française de développement“ – 

100 mln. 

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

icle/122236-transformative-human-

capital-program-launched-in-georgia-

with-world-bank-and-afd-support  

 

2022-10-25 Sakartvelo ekonomikos ir tvarios plėtros 

ministerija planuoja parengti žaliojo augimo 

strategiją šaliai - tvarūs viešieji pirkimai ir 

ekologinis ženklinimas yra esminiai žaliosios 

ekonomikos komponentai. 

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

/4145  

 

2022-10-31 Vyriausybė nusprendė subsidijuoti lazdyno 

riešutų gamybą - pirmajame etape buvo skirta 20 

mln. GEL (apie 7 mln. USD), sprendimas buvo 

priimtas dėl kenkėjų padarytos žalos ūkininkams, 

dėl kurių sumažėjo produkto kaina tarptautiniu 

mastu. 

https://agenda.ge/en/news/2022/4226   

    

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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