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INFORMACIJOS ŠALTINIS PASTA
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Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

    

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2022-11-28 Sakartvelo vyriausybė pradės naujų turizmo 

vietovių plėtros programą, skirdama tam 200 

mln. larių, savaitiniame vyriausybės posėdyje 

pareiškė ministras pirmininkas I.Garibašvili 

pažymėdamas, kad turizmas yra vienas iš 

„svarbių indėlių“ į šalies ekonomikos augimą ir 

viena iš „prioritetinių krypčių“ vyriausybei. 

Pasak jo, netrukus bus paskelbtas konkretus 

planas, apimsiantis esamas turistines vietas ir 

naujas. Be to, 170 mln. ₾ (62,39 mln. USD) bus 

skirta infrastruktūros projektams sostinėje 

Tbilisyje. Vyriausybė taip pat planuoja išleisti 70 

mln. ₾ (25,69 mln. USD) „pasaulinio lygio 

žvaigždžių, atlikėjų ir menininkų“ atvykimui į 

šalį per ateinančius dvejus metus, siekdama 

populiarinti lankytojų vietas tarptautiniu mastu. 

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

/4626  

 

2022-11-29 Adžarijos autonominio regiono biudžetas per 

pastaruosius 10 metų išaugo tris kartus ir 

peržengė 50 mlrd. larių, regiono gyventojams bus 

numatyta nemažai „svarbių projektų ir 

programų“, – Vyriausybės posėdyje sakė regiono 

vyriausybės vadovas T.Rižvadze, pažymėjęs, kad 

per ateinančius tris mėnesius regione neliks nė 

vienos  nerenovuotos mokyklos, taip pat 

planuojama statyti naujas mokyklas, daugiau nei 

150 mln. ₾ (54,34 mln. USD) bus išleista sporto 

infrastruktūrai 2023 m., siekiant surengti 

tarptautinius sporto renginius regione. 

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

/4641  

 

    

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2022-11-02 Turkijoje įsikūrusi „Pegasus Airlines“ pradėjo 

skrydžius, jungiančius Turkijos ir Sakartvelo 

sostines. 

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

/4274  

 

2022-11-04 Sakartvelo ambasados Šveicarijoje duomenimis, 

Šveicarijos oro linijų bendrovė „Edelweiss“ 

domisi skrydžio Ciurichas-Tbilisis-Ciurichas 

atidarymu. 

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

zurich-direct-flights-may-start/  

 

2022-11-09 Britų žurnalas „Wanderlust“ kasmetiniame 

Wanderlust Travel Award apdovanojime 

Sakartvelą įvardijo geidžiamiausia besivystančia 

2022 m. kelionių kryptimi - Sakartvelo 

ekonomikos viceministrė Mariam Kvrivišvili tai 

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

/4378  ; 

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

/4366  
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pavadino „didžiausiu pripažinimu“ – pasak jos, 

apdovanojimas bus svarbus tiek pritraukiant 

daugiau turistų, tiek pozicionuojant Sakartvelą 

tarptautinėje turizmo rinkoje, ir pažymėjo, kad 

šalis ir toliau aktyviai imasi veiksmų, kad dar 

labiau didintų savo pripažinimą. 

2022-11-09 Žiemos sezono metu 41 oro linijų bendrovė 

vykdys skrydžius tarp Sakartvelo ir 61 krypties 

31 šalyje, paskelbė Sakartvelo civilinės aviacijos 

agentūra, oficialiai patvirtinusi šio laikotarpio 

tvarkaraštį. Numatyta, kad nuo spalio 25 iki kovo 

25 d. bus vidutiniškai 390 skrydžių per savaitę. 

Visi trys Sakartvelo tarptautiniai oro uostai 

Tbilisyje, Batumyje ir Kutaisyje žiemos sezoną 

turės gan įtemptą skrydžių tvarkaraštį.   

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

/4370  

 

2022-11-17 Turkijos ir Vokietijos avialinijos „SunExpress“ į 

Sakartvelo oro linijų rinką ateis nuo 2023 m. 

birželio 3 d. - „SunExpress“ siūlys skrydžius tarp 

Tbilisio ir Izmiro, o iš Ankaros ir Antalijos nuo 

birželio 5 ir 15 d. Aviakompanija penkis kartus 

per savaitę siūlys skrydžius tarp Sakartvelo 

sostinės ir trijų Turkijos miestų. 

https://agenda.ge/en/news/2022/4503   

2022-11-18 Žurnalas „National Geographic Travel“ išleido 

naują 100 geriausių miestų, kuriuos verta 

aplankyti, vadovą, kuriame yra Sakartvelo 

sostinė Tbilisis,  paskelbė Sakartvelo nacionalinė 

turizmo administracija. Vadove, pavadintame 

„100 miestų 5000 idėjų“, pateikiami istoriniai 

Tbilisio rajonai, miesto istorija ir jo muziejai, 

teatrai, kultūros paminklai, turistiniai maršrutai, 

viešbučiai ir maitinimo įstaigos. Jis taip pat 

supažindina skaitytojus su senovės sostine 

Mtskheta, esančia apie 20 km į šiaurę nuo 

Tbilisio. 

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

/4507  

 

2022-11-22 Sakartvelo žiemos kurortai artėjančiam žiemos 

sezonui lankytojus pasitiks su nauja 

infrastruktūra ir apmokytu aptarnaujančiu 

personalu, pranešė Sakartvelo kalnų takų 

agentūra. Nauji objektai buvo pristatyti Gudauri 

ir Goderdzi, pažymint, kad aptarnaujantis 

personalas, apimantis funikulieriaus operatorius, 

elektrikus, kasininkus ir gelbėtojus, buvo 

apmokytas tobulinti aptarnavimą. Hatsvali ir 

Tetnuldi – sporto ir poilsio vietose Svanetijos 

regione – lankytojai turės galimybę mėgautis 

nauja slidinėjimo trasa ir lynų taku. 

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

/4561  

 

2022-11-23 Artėjant didžiausiai pasaulyje turizmo parodai 

ITB Berlin 2023, Sakartvelo nacionalinė turizmo 

administracija išleido reklaminį vaizdo įrašą, 

kuriame siekiama pabrėžti Sakartvelo 

svetingumą. GNTA pristatė šį reklaminį 

produktą, reklamuosiantį šalį per pačią parodą ir 

kampaniją, kurioje ji bus pristatoma kaip turizmo 

kryptis. 

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

/4564  ; 

https://youtu.be/b4FVPeFK4lM  

 

    

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

    

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija 

2022-11-03 Sakartvelo ekonomikos ir tvarios plėtros 

viceministras R.Mikutadze dalyvavo 

https://agenda.ge/en/news/2022/4288   
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tarptautinėje pasaulio energetikos lyderių, 

politikos formuotojų ir pramonės profesionalų 

naftos parodoje ir konferencijoje Abu Dabi 

pasisakydamas apie dabartines tendencijas 

Sakartvelo energetikos sektoriuje. Jis atkreipė 

dėmesį į dabartinę perdavimo infrastruktūrą, 

tiekiančią Kaspijos jūros regione pagamintus 

angliavandenilius Europos Sąjungos rinkai. 

Viceministras teigė, kad Sakartvelo energetikos 

plėtra yra susijusi su didėjančiu atsinaujinančių 

energijos šaltinių naudojimu, elektros perdavimo 

infrastruktūros plėtra ir Pietų Kaukaze gaunamos 

energijos transportavimu į Europą. 

2022-11-24 Sakartvelo ekonomikos ir tvarios plėtros 

ministras L.Davitašvili Centrinės Azijos 

regioninio ekonominio bendradarbiavimo 

programos ministrų konferencijoje, kuri buvo 

surengta internetu, pareiškė, kad vyriausybė 

užtikrins, kad šalis taptų tranzito koridoriumi ir 

logistikos centru, kuris leis greitai susisiekti 

verslui dviejuose žemynuose. Jis taip pat pasakė, 

kad konferencijos strategijos dokumentas 

CAREC 2030 yra „labai ambicingas ir išsamus“ 

ir apima „visas prekybos ir ekonomikos sritis“, 

išdėstytas specialiose veiklos grupėse. 

https://agenda.ge/en/news/2022/4579   

2022-11-25 Vicepremjeras ir ekonomikos bei tvarios plėtros 

ministras Levan Davitašvili ir UR ministro 

pavaduotojas Aleksandr Khvtisiašvili lankėsi 

Aktau, Kazachstane, kur kartu su Kazachstano, 

Azerbaidžano ir Turkijos atstovais aptarė 

Transkaspijos vidurio koridoriaus plėtrą. 

Ministerija nurodė, kad šalys susitarė plėtoti 

Vidurinio koridoriaus infrastruktūrą ir 

eksploatacinius komponentus, tuo tikslu 

pasirašyta keletas dokumentų, susijusių su 

konkrečiais koridoriaus pajėgumų gerinimo 

veiksmais, siekiant palengvinti eismą ir mažinti 

spūstis. 

https://civil.ge/archives/516487; 

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

n-georgia-azerbaijan-turkey-sign-

documents-on-improving-middle-

corridor-capacity/  

 

    

Bendra ekonominė informacija 

2022-11-03 Sakartvelas šių metų spalį priėmė 498 477 

tarptautinius lankytojus, t.y., 125,9% daugiau, nei 

pernai tuo pačiu laikotarpiu ir 63,7% 2019 metų 

rodiklio, paskelbė GNTA, kurios duomenimis, 

šalyje iš viso apsilankė 344 595 turistai - 82,6% 

daugiau, nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, arba 

78,5% 2019 metų skaičiaus. 

https://1tv.ge/lang/en/news/63-7-of-

pre-pandemic-and-78-5-of-tourist-

visits-restore-in-october-tourism-

administration-says/  

 

2022-11-07 GD pirmininko I.Kobakhidze teigimu, šiandien 

skurdo Sakartvele lygis vis dar yra aukštas – 

17,5%, o tai reiškia, kad iki 650 tūkstančių 

gyventojų, deja, vis dar gyvena žemiau skurdo 

ribos, tačiau, pasak jo, jei ekonominis augimas 

tęsis esamu tempu „ir bus išlaikyta ši ekonominė 

politika“, skurdas iki 2030 m. esą bus įveiktas. 

https://jam-news.net/government-by-

2030-georgia-will-be-among-high-

income-countries/  ; 

https://mtavari.tv/en/news/102919-

we-will-be-here-least-until-2030-

zarkva ; https://jam-news.net/half-of-

population-in-rural-georgian-lacks-

drinking-water/  

 

2022-11-14 

2022-11-21 

Sakartvelo užsienio prekybos apyvarta 2022 m. 

sausio-spalio mėn., palyginti su 2021 m. tuo 

pačiu laikotarpiu padidėjo 33,5%: eksportas 

išaugo 34% iki 4,5 mlrd. USD, o importas 

padidėjo 33,3% iki 10,7 mlrd. USD, 

https://agenda.ge/en/news/2022/4432; 

https://civil.ge/archives/515686 ; 

https://www.agenda.ge/en/news/20

22/4542   
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prekybos deficitas per 10 mėnesių sudarė 6,1 

mlrd. USD - 40,3% prekybos apyvartos. 

Turkija (2,29 mlrd. USD), Rusija (1,94 mlrd. 

USD) ir Kinija (1,52 mlrd. USD) buvo 

didžiausios Sakartvelo prekybos partnerės 

pagal bendrą užsienio prekybos apyvartą 

2022 m. sausio–spalio mėn., o svarbiausios 

eksporto partnerės  buvo Kinija (607,5 mln. 

USD), Azerbaidžanas (541,7 mln. USD) ir 

Rusija (530,3 mln. USD), didžiausios 

importo rinkos - Turkija (1,91 mlrd. USD), 

Rusija (1,41 mlrd. USD) ir Kinija ( 921 

milijonas dolerių). Per šį laiką daugiausia 

eksportuota vario rūdų ir koncentratų – 842,1 

mln. USD (18,5 % viso eksporto), 

automobilių – 661,3 mln. USD (14,5 proc.), 

geležies lydinių – 447,7 mln. USD (9,8 %), o 

tarp trijų populiariausių importuojamų prekių 

buvo automobiliai – 1,22 milijardo dolerių 

(11,4 % viso importo), nafta ir naftos alyvos 

– 1,13 milijardo dolerių (10,6 proc.) bei vario 

rūdos ir koncentratai – 623,1 mln. USD (5,8 

%).   
2022-11-14 Per pastaruosius devynis mėnesius elektros 

gamyba Sakartvele išaugo 31% - per pirmą 

pusmetį šalies hidroelektrinės pagamino apie 

septynis milijonus kilovatvalandžių elektros 

energijos. Artėjant žiemai, yra vilties, kad šaliai 

nereikės importuoti didelių elektros energijos 

kiekių, teigia energetikos atstovai, ir šie metai esą 

bus geri energijos balansui, o importo dalis 

bendrame balanse neturėtų viršyti 10-12%. 

Saxstat duomenimis, per devynis mėnesius 

elektros buvo eksportuota už 84339000 USD, 

t.y., 468% daugiau, nei pernai tuo pačiu 

laikotarpiu, o pagrindinė eksporto rinka buvo 

Turkija. 

https://jam-news.net/electricity-

generation-in-georgia-increased-by-

31-in-nine-months/  

 

2022-11-15 

2022-11-21 

2022-11-28 

2022-11-30 

Remiantis patikslintais skaičiavimais, kuriuos 

lapkričio 15 d. paskelbė Nacionalinė statistikos 

tarnyba, Sakartvelo realusis BVP augimas, 

palyginti su praėjusiai metais, 2021 m. siekė 

10,5%. „Geostat“ duomenimis, realus augimas 

užfiksuotas didmeninėje ir mažmeninėje 

prekyboje, variklinių transporto priemonių ir 

motociklų remonto – 12,4 proc., transporto ir 

sandėliavimo veiklose – 28,9 proc., meno, 

pramogų ir poilsio – 47,2 proc., žmonių sveikatos 

ir socialinio darbo veiklose – 29,3%, finansinės ir 

draudimo veiklos sektoriuje – 21,2%, elektros, 

dujų, garo tiekimo, oro kondicionavimo srityje – 

44,4%, nekilnojamojo turto veiklos – 8,7%, 

informacijos ir ryšių – 30,1%, apgyvendinimo ir 

maitinimo paslaugų veikloje – 34%, tuo tarpu 

statybose užfiksuotas 23,9% smukimas. Tačiau 

Sakartvelo Europos verslo asociacijos 

generalinio direktoriaus Dž.Brakeveld nuomone, 

dabartinis Sakartvelo ekonomikos augimas yra 

nestabilus, o visoje šalies ekonomikoje vis dar yra 

https://civil.ge/archives/514926 ; 

https://www.agenda.ge/en/news/2

022/4545 ; 
https://www.interpressnews.ge/en/art

icle/122711-prime-minister-instead-

of-85-economic-growth-we-will-

have-10-growth-this-means-that-we-

have-double-digit-economic-growth-

for-two-years-in-a-row-which-is-the-

result-of-the-right-economic-policy ; 

https://agenda.ge/en/news/2022/4627 

; 

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

icle/122747-geostat-gdp-growth-rate-

amounted-to-83-in-octobe ; 

https://www.ebrd.com/news/2019/ebr

d-appoints-catarina-bjorlin-hansen-

new-regional-director-for-the-

caucasus.html  
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daug problemų, kurios trukdo verslui. 

Sakartvelo ekonomikos ir tvarios plėtros 

ministras L.Davitašvili pareiškė, kad pagal 

Tarptautinio valiutos fondo prognozę 

Sakartvelo ekonomikos augimas 2022 metais 

sieks 10,5%, pabrėždamas, kad šalies augimo 

tempai yra vieni didžiausių regione - 

Nacionalinės statistikos tarnybos duomenys 

rodo, kad 2022 metų sausio–rugsėjo 

mėnesiais ekonomika išaugo 10,2 procento, o 

prie augimo labiausia prisidėjo išaugusi 

ekonominė veikla transporto, sandėliavimo, 

statybos, pramonės ir paslaugų sektoriuose, 

įskaitant veiklą, susijusią su turizmu. 
Kalbėdamas Vyriausybės posėdyje, ministras 

pirmininkas I.Garibašvili pareiškė, kad vietoj 8,5 

% Sakartvelo ekonomikos augimo prognozės bus 

pasiektas 10 % augimas – Sakartvelo BVP 

sudarys maždaug 80 mlrd. GEL, t.y. beveik 7500 

USD vienam gyventojui, kas esą yra didelė 

pažanga per pastaruosius 2 metus. Jis pabrėžė 

planuojamą pensijų didinimą, pagalbą 

neįgaliesiems, taip pat socialiai pažeidžiamiems 

vaikams, kas nebuvo įtraukta į ankstesnį biudžeto 

projektą, taip pat paskelbė apie planą pastatyti 

7000 butų perkeltiems asmenims.  Numatomas 

realus bendrojo vidaus produkto (BVP) augimas 

2022 m. spalio mėn. siekė 8,3%, o 2022 m. 

sausio–spalio mėn. – 10,0%, pranešė GeoStat. 

situaciją 

regione ir 

faktą, kad 

didelį 

ekonomik

os augimą 

lemia keli 

veiksniai, 

įskaitant 

migraciją, 

padidėjus

ias siuntas 

ir 

eksportą. 

2022-11-17 2022 m. sausio-spalio mėnesiais pajamos iš 

tarptautinio turizmo per metus padidėjo 183% ir 

pasiekė USD 2,9 mlrd. USD.   

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

from-intl-tourism-reach-2-9-billion-

in-january-october-2022/  

 

2022-11-19 2022 m. III ketvirtį nedarbo lygis Sakartvele, 

palyginti su atitinkamu praėjusių metų 

laikotarpiu, sumažėjo 3,9% punkto – iki 15,6%. 

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

icle/122575-geostat-in-the-iii-

quarter-of-2022-the-unemployment-

rate-in-georgia-decreased-by-39-

compared-to-the-corresponding-

period-of-the-previous-year-and-

equaled-156  

 

2022-11-24 Po koronaviruso pandemijos Sakartvelas 

sugebėjo 100 procentų susigrąžinti turizmo 

pajamas, savo kalboje Jungtinių Tautų Pasaulio 

turizmo organizacijos vykdomosios tarybos 117-

ojoje sesijoje sakė Sakartvelo ekonomikos 

viceministrė Mariam Kvrivišvili. Kvrivišvili 

akcentavo glaudžią tarybos narių partnerystę, 

pasitarusią „efektyviam“ bendrų tikslų 

įgyvendinimui, pridūrė, kad sesija buvo neeilinė 

galimybė šalims aptarti pasiektą pažangą 

sektoriuje. 

https://agenda.ge/en/news/2022/4587   

2022-11-28 Ministras pirmininkas I.Garibašvili pareiškė, kad 

socialiai pažeidžiamų asmenų užimtumo viešoji 

programa nuo kovo suteikė darbo maždaug 30 

tūkst. žmonių, nors šalies sveikatos apsaugos 

ministerijos registre vis dar yra mažiausiai 200 

000 socialiai pažeidžiamų darbingų žmonių. 

Pasak premjero, šalyje sukurta daugiau nei 100 

000 darbo vietų, o potencialas dar didesnis, tačiau 

verslo sektorius skundžiasi darbo jėgos trūkumu. 

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

/4625  
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Daugiau nei 200 000 iš 600 000 socialiai 

pažeidžiamų piliečių galėtų dirbti, bet 

nedalyvauja ekonomikoje ir yra demotyvuoti 

legaliai dirbti. Vyriausybė taip pat didina pagalbą 

socialiai pažeidžiamiems vaikams - nuo 2023 m. 

liepos 1 d. mėnesinė biudžeto parama asmenims 

sieks 200 ₾ (73 USD), o prieš dvejus metus ji 

buvo 50 ₾ (18 USD). 

    

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2022-11-05 Ministras pirmininkas I.Garibašvili pasveikino 

Ana Robakidze, „Theneo“ įkūrėją ir generalinę 

direktorę bei jos komandą laimėjus Pitch 

konkursą svarbiausiame startuolių renginyje Web 

Summit 2022, sakydamas, kad ši puiki pergalė 

suteiks daugiau motyvacijos plėtoti verslumo 

dvasią ir novatoriškas idėjas Sakartvele. Pasak 

premjero, dirbtinio intelekto platformos 

pasiekimas dar kartą patvirtino Sakartvelo 

startuolių konkurencingumą tarptautinėje 

rinkoje, o vyriausybė ir toliau rems inovatyvius 

projektus ir talentingus jaunuolius. 

https://agenda.ge/en/news/2022/4316   

2022-11-04 Sakartvelo energetikos sektorių papildė oficialiai 

atidaryta 9,1 MW galios Akhalkalaki HE 

kaskada. 

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

ki-hpp-cascade-opens/  

 

2022-11-07 TVF skirs Sakartvelui 38 mln. USD - anot TVF 

komandos vadovo James John, infliacijos lygis 

ženkliai sumažės 2023 m., o iki 2024 m. priartės 

prie tikslinio lygio. Pasak jo, infliacija yra 

pasaulinis iššūkis ir nėra išskirtinė Sakartvelo 

problema. 

https://agenda.ge/en/news/2022/4328   

2022-11-09 Numatoma, kad kitais metais įvedus referencines 

vaistų kainas išlaidos jiems sumažės 40 procentų. 

Pasak Sakartvelo vyriausybės administracijos, 

iniciatyva siekiama padidinti prieigą prie 

kokybiškų vaistų, užtikrinti sąžiningas kainas ir 

konkurencingą bei skaidrią farmacijos rinką. 

Taip pat buvo paskelbta, kad po vyriausybės 

sprendimo sumažinti dideles kainas vietinėje 

rinkoje importuojant produktus iš Turkijos vaistų 

kainos nuo kovo mėnesio sumažėjo 60–80 

procentų. 

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

/4374  

 

2022-11-10 Azijos plėtros bankas (ADB) patvirtino 100 mln. 

USD paskolą Sakartvelo fiskalinio valdymo, 

kapitalo rinkų ir pensijų sistemos reformai. 

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

icle/122470-100-million-adb-loan-to-

further-strengthen-georgias-fiscal-

resilience  

 

2022-11-11 Sakartvelo nacionalinės energetikos ir vandens 

reguliavimo komisijos pirmininko teigimu, nei 

elektros tarifas, nei gamtinių dujų kaina neturėtų 

kilti. 

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

chair-says-electricity-and-gas-

consumption-pricing-stay-

unchanged/  

 

2022-11-14 Sakartvelo gynybos ministro Dž.Burčuladze 

teigimu, bepiločių orlaivių gamyba Sakartvele 

prasidės kitais metais, kai bus išbandytas 

pirmasis nepilotuojamas orlaivis, kurį pagamino 

naujai įsteigta bendra Sakartvelo ir Lenkijos 

įmonė, o bandomieji modeliai jau šiemet paliks 

konvejerį. 

https://agenda.ge/en/news/2022/4439   

2022-11-15 Pagal naująją vyriausybės atsinaujinančios 

energijos rėmimo schemą, kurią inicijavo 

ministras pirmininkas I.Garibašvili, energetikos 

https://agenda.ge/en/news/2022/4470   
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projektų skatinimo mechanizmas grindžiamas 

konkurencijos ir rinkos principais. Projekto 

rangovas gali atsisakyti sutarties du kartus – 

praėjus penkeriems ar 10 metų nuo jos 

pasirašymo. Schema nebus taikoma toms 

įmonėms, kurios jau stato hidroelektrines ar kitus 

energetikos objektus. 

2022-11-15 Sakartvelas gaus 100 mln. EUR iš Prancūzijos 

plėtros agentūros kofinansuoti savo žmogiškojo 

kapitalo plėtros programą. 

https://agenda.ge/en/news/2022/4456   

2022-11-17 Finansų ministras L.Khutsišvili parlamentarams 

pristatė kitų metų valstybės biudžetą. Pasak 

ministro, Rusijos ir Ukrainos karo sukeltos 

migracijos efektas buvo iš esmės neigiamas, o 

pagrindinis veiksnys ekonomikos augimui buvo 

spartus turizmo ir eksporto atsigavimas. 

Ministras teigė, kad šalies užsienio skolos, kuri 

šiuo metu siekia 22,3 mlrd. USD, mažinimas 

buvo tarp vyriausybės prioritetų. Jis taip pat 

pažymėjo, kad artimiausiais mėnesiais infliacija 

sulėtės ir grįš į tikslinę normą kitų metų antroje 

pusėje. Vyriausybė kitąmet tikisi 5% ekonomikos 

augimo. Daugiau kariuomenės, policijos ir 

saugumo tarnybų darbuotojų nuo 2023 metų gaus 

20 procentų didesnius atlyginimus 

https://agenda.ge/en/news/2022/4502   

2022-11-21 Farmacijos produktų platintojai, parduodant 

produktus, negalės viršyti referencinės 

kainos. Vyriausybės inicijuotas Vaistų ir 

farmacinės veiklos įstatymo projektas apima 

atitinkamus pakeitimus - nesilaikant 

taisyklių, grės įspėjimai, o pasikartojus – 

5000 GEL bauda. Be to, parduodant vaistą už 

didesnę nei orientacinę kainą, bus skirta 

22500 GEL bauda, o pakartotinai – 45000 

GEL bauda. 

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

sales-above-reference-prices-may-be-

prohibited/  

 

2022-11-22 Sakartvelo ekonomikos ir tvarios plėtros 

viceministras R.Mikutadze Tarptautinės 

energetikos agentūros organizuotame 

tarptautiniame forume kalbėjo apie žaliojo 

vandenilio plėtros svarbą Sakartvele, sakydamas, 

kad technologijų plėtra subalansuos šalies 

energetikos sistemą ir prisidės prie energetinio 

saugumo bei sukurs naujų verslo galimybių 

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

/4556  

 

2022-11-22 Dešimtyje Tbilisio metro stočių, finansiškai 

remiant Azijos plėtros bankui, bus atnaujinta 

infrastruktūra, paskelbė Sakartvelo sostinės 

meras K.Kaladze. Keturiose iš stočių bus 

įrengti nauji įėjimai, o 16 milijonų dolerių 

vertės projektas apims 12 miesto metro 

objektų antžeminės infrastruktūros 

atnaujinimą.  

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

/4557  

 

2022-11-28 JAV ambasadorė K.Degnan pasakė, kad JAV 

stipriai remia Anaklijos giliavandenio uosto 

statybos projektą, kas galėtų būti labai svarbus 

indėlis į šalies orientaciją į Juodąją jūrą. 

https://agenda.ge/en/news/2022/4628   

2022-11-28 Vyriausybė paskelbė planuojamas įstatymo 

pataisas, pagal kurias internetinių lošimų 

įmonėms, įskaitant internetinius kazino, lošimo 

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

/4630  
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automatus ir lažybas, bus taikomi privalomi 

leidimai tam tikroms veiklos rūšims. Pagal 

įstatymo projektą internetinių kazino leidimai bus 

išduodami tik kazino turėtojams, internetinių 

lošimų automatų leidimai taip pat bus išduodami 

tik lošimo automatų turėtojams, o lažybų leidimai 

– tik lažybų įmonių savininkams. Pataisomis 

siekiama pakeisti dabar galiojančius reglamentus, 

leidžiančius internetinių azartinių lošimų 

įmonėms pridėti įvairių rūšių operacijas 

neįsigijus papildomų leidimų. Metinis leidimo 

mokestis kiekvienai verslo rūšiai bus 100 000 ₾ 

(apie 36 916 USD), o bauda už leidimo sąlygų 

pažeidimą - ₾ 50 000 (apie 18 458 USD), o už 

mokesčio terminų pažeidimą - 20 000 ₾ (apie 7 

383 USD). 

2022-11-30 Sakartvelas tapo pirmąja šalimi pasaulyje, 

priėmusia naują ir patobulintą „Bloomberg“ 

elektroninių obligacijų sprendimą dėl atpirkimo 

sandorių arba pirkimo sutarties – trumpalaikio 

skolinimosi vyriausybės vertybiniais popieriais 

prekiautojams, trečiadienį paskelbė Sakartvelo 

nacionalinis bankas, paaiškinęs, kad elektroninių 

obligacijų sprendimas suteikė rinkai „visas 

reikalingas priemones“ atpirkimo sandoriams, 

kainų kotiravimui ir analizei. „Bloomberg“ 

delegacija šia proga lankėsi Sakartvele. 

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

/4654  

 

2022-11-30 Bendra Sakartvelo ir Pietų Korėjos laisvosios 

prekybos sutarties galimybių studija patvirtino, 

kad susitarimas turės teigiamos įtakos abiejų 

šalių ekonominei gerovei. Sakartvelo 

ekonomikos viceministras G.Arveladze ir 

Korėjos prekybos, pramonės ir energetikos 

ministerijos laisvosios prekybos susitarimų 

generalinis direktorius Gi Wook Young susitarė 

„kuo greičiau įgyvendinti atitinkamas valstybės 

vidaus procedūras“, kad būtų pradėtos derybos 

dėl susitarimo, o pirmasis derybų ratas numatytas 

2023 m. Sakartvelo ekonomikos ir tvarios plėtros 

ministerija nurodė, kad susitarimas atvers 50 

milijonų vartotojų, turinčių didelę perkamąją 

galią, Korėjos rinką Sakartvelo 

eksportuojančioms įmonėms. 

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

/4663  

 

    

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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