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LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS KALININGRADE  

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

2018 m. rugpjūčio mėn.  

DATA 
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 

INFORMACIJOS 

ŠALTINIS 
PASTABOS 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2018-08-

30 
Kaliningrado srities pramonės ir prekybos rūmai 

kviečia Lietuvos verslo asociacijas ir įmones 

dalyvauti Tarptautiniame Baltijos jūros regiono 

verslininkų forume, kuris vyks 2018 m. spalio 12 

d. Svetlogorske (Kaliningrado sritis, RF). 

Organizatoriai tikisi, kad renginyje dalyvaus ne 

mažiau kaip 1 000 žmonių, įskaitant Karaliaučiaus 

regiono valdžios atstovus, verslo atstovus, svečius iš 

Baltarusijos, Suomijos, Lenkijos, Vokietijos, 

Kanados ir JAV. 

https://balticforum.ru/  

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2018-08-

07 

Stambiausia Kaliningrado srities jūros gėrybių 

perdirbėja, lietuviško kapitalo įmonė "Vičiūnai-Rus" 

2017 m. gavo 10 mlrd. rublių pajamų. Bendrovės 

grynasis pelnas sudarė 310,8 mln. rublių. (4 mln. 

eurų).  

https://rugrad.eu/news/10

61179/ 

 

2018-08-

03 
Verslo atstovai skundžiasi dėl sunkumų, susijusių su 

krovinių identifikavimu įvežant į Kaliningrado sritį.  

https://rugrad.eu/news/10

60094/ 

 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2018-08-

14 

Neeilinis įvykis regione – į Baltijsko uostą užsuko 

200 m ilgio kruizinis laivas su daugiau nei 1000 

turistų iš JAV 

 

https://klops.ru/news/201

8-08-14/179615-na-200-

metrovom-laynere-v-

baltiysk-priplyla-

tysyacha-amerikantsev 

 

2018-08-

31 

Tarptautinis keleivių srautas Kaliningrado srities 

Khrabrovo oro uoste išaugo 40% 

https://rugrad.eu/news/10

66140/ 

 

2018-08-

19 

2017 m. Kaliningrado srities viešbučiuose 

apsigyveno 500 tūkst. turistų, viešbučių kambariai 

regione buvo užimti tik trečdalį laiko. 

https://rugrad.eu/intervie

w/1063369/ 

 

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

    

Transportas, energetika, Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2018-08-

04 
Lukoilo Kaliningrado padalinys deklaravo pajamų 

už 2017 m. išgautą naftą regione sumažėjimą 

https://rugrad.eu/news/10

62187/  

 

 

                                                           
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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2018-08-

02 
Kaliningrado geležinkelių teigimu 2018 m. 

pirmajame pusmetyje keleivių srautas  padidėjo 

16%.  

https://rugrad.eu/news/10

59745/ 

 

2018-08-

03 
Kaliningrado logistai: konteinerinių krovinių 

gabenimą jūra tarp Rusijos ir Kaliningrado srities 

sunkina muitinės procedūros.  

https://rugrad.eu/news/10

60001/ 

 

2018-08-

20 
Lenkija planuoja pradėti kanalo per Aistmarių neriją 

statybą š.m. rudenį.  

https://www.newkaliningr

ad.ru/news/briefs/econom

y/19870915-polyaki-

namereny-nachat-

stroitelstvo-kanala-

cherez-baltiyskuyu-kosu-

v-noyabre.html 

 

2018-08-

07 

Kaliningrado srityje lankėsi RF energetikos ministro 

pavaduotojas V.Kravčenko, kuris inspektavo ir 

aptarė regiono elektros perdavimo tinklų plėtrą: 

naujų elektrinių prijungimas, elektros tiekimas į 

Kuršių Neriją, kt.  

http://www.yantarenergo.

ru/press-center/novosti-

kompanii/vyacheslav-

kravchenko-

proinspektiroval-hod-

stroitelstva-obektov-dlya-

sozdaniya-shem-vidachi-

moshhnosti-novih-tes 

 

 

2018-08-

09 

2015-2017 m. Kaliningrado srities elektros tinklų 

įmonė „Jantarenergo“ padidino elektros perdavimo 

tarifus 24 proc.  

https://www.newkaliningr

ad.ru/news/briefs/econom

y/19749015-za-3-goda-

skorost-rosta-tarifa-

yantarenergo-vyrosla-

pochti-v-3-raza.html 

 

Bendra ekonominė informacija 

2018-08-

03 

Priimtas įstatymas dėl ofšorinės zonos įkūrimo 

Kaliningrade. Pasak Kaliningrado srities 

gubernatoriaus dėl įsikūrimo ofšorinėjė zonoje 

daugiausia domisi rusiški bankai.  

https://rugrad.eu/news/10

60348/ 

https://rugrad.eu/news/10

61285/ 

https://www.newkaliningr

ad.ru/news/briefs/econom

y/19685450-putin-

podpisal-zakon-o-

sozdanii-ofshora-v-

kaliningrade.html 

 

2018-09-

31 

Kiauliena iš Kaliningrado srities su afrikinio 

kiaulių maro virusu buvo rasta 6 Rusijos 

regionuose. Vietinės kiaulienos tiekimas 

perdirbėjams Kaliningrado srityje dėl AKM 2018 m. 

sumažėjo 11 tūkst. tonų. Kaliningrado srities 

vyriausybė ketina perorientuoti nukentėjusias nuo 

https://www.newkaliningr

ad.ru/news/economy/196

84171-syre-ishchem-

tyazhelo-kak-achs-

udarila-po-

myasopererabotchikam-

regiona.html 

 

https://rugrad.eu/news/1060348/
https://rugrad.eu/news/1060348/
https://rugrad.eu/news/1061285/
https://rugrad.eu/news/1061285/
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afrikinio kiaulių maro įmones auginti kitas gyvulių 

rūšis 

https://rugrad.eu/news/10

60021/ 

https://rugrad.eu/news/10

60104/ 

https://rugrad.eu/news/10

66124/ 

2018-08-

21 

Kaliningrado srities baldų eksportas padidėjo 30%, 

pagrindinės prekybos partnerės – NVS šalys, 

Vokietija ir Lenkija.  

https://rugrad.eu/news/10

63890/ 

 

2018-08-

16 

Kaliningradas juda link prekybos patalpų 

pertekliaus. Tūkstančiui gyventojų tenka 448 m2 

mažmeninės prekybos patalpų.  

https://rugrad.eu/news/10

62891/ 

 

2018-08-

15 

Kaliningrado verslas vis dar skundžiasi veterinarijos 

sertifikatų elektronine sistema "Merkurijus".  

https://rugrad.eu/news/10

63000/ 

 

2018-08-

01 
Kaliningrado IT verslas nepatenkintas valiutos 

kontrolės įstatymu, trukdančiu paslaugų/produktų 

eksportą.  

https://rugrad.eu/news/10

59592/ 

 

Parengė: LR generalinio konsulato Kaliningrade pirmoji sekretorė Alina Budrauskaitė. 

 

https://rugrad.eu/news/1060021/
https://rugrad.eu/news/1060021/

