
KALININGRADO SRITIS (RUSIJA) 

-  2017 m. Lietuvos ir Kaliningrado srities prekybos apyvarta sudarė 166 mln. JAV dolerių ir 

sumažėjo 12 proc., Lietuvos eksportas 2017 m. sudarė 117 mln. JAV dolerių ir, palyginus su 2016 m., 

stabilizavosi: pasiektas minimalus 1,1 proc. augimas (2016 m. eksportas mažėjo 19,2 proc.). Importas 

iš Kaliningrado srities tendencingai mažėja – 2017 m. sumažėjo net 35 proc. iki 48,5 mln. JAV dolerių. 

Lietuva į Kaliningrado sritį eksportuoja chemijos pramonės produktus, medienos, popieriaus ir maisto 

gaminius. 

-  Dubki – Rambynas pasienio kontrolės punktą su Lietuva planuojama atidaryti 2019 metais. 

- Klaipėdos, Palangos, Nidos viešbučiai pasirengę priimti svečius, atvyksiančius į Kaliningrade 

vyksiančias pasaulio futbolo čempionato rungtynes. 

- Tarptautinio kruizinių laivų ir krovinių terminalo Pionerske (Kaliningrado sritis) statybų 

pradžia: vasario 1 d. vyko oficiali naujo jūrų terminalo Pionerske statybų pradžios ceremonija. 

Teigiama, kad naujas terminalas yra svarbus Kaliningrado srities logistikos potencialo plėtrai ir 

transporto prieinamumo užtikrinimui. 

- Plaukiojančio SGD terminalo Kaliningrado srityje eksploatacijos pradžia atidėta iki 2018 m. 

gruodžio mėn. Teigiama, kad užsitęsė dujų saugyklų įrengimo darbai. Kaliningrado srityje planuojama 

padidinti dujų saugyklų pajėgumus iki 800 mln. kub. m. (2 mėn. Kaliningrado srities poreikiai) ir užtikrinti 

nepertraukiamą dujų tiekimą, jei iškiltų nenumatytos problemos dėl dujų tiekimo iš Rusijos. Dujotiekiai, 

einantys per Lietuvos ir Baltarusijos teritorijas, patenkina dabartinę Kaliningrado sritį dujų paklausą. 

SGD terminalas bus atsarginis/rezervinis dujų tiekimo šaltinis. 

- Kaliningrado srities vyriausybė paskelbė apie planus prie Lietuvos valstybinės sienos statyti 

mineralinių trąšų gamyklą. Kaliningrado srities įmonės „Neman Azot“ direktorių tarybos vadovas A. 

Laurinaitis vasario 20 d. Maskvoje pasirašė susitarimą su Kaliningrado srities gubernatoriumi A. 

Alichanovu dėl investicijų Kaliningrado srityje. Susitarime numatyta, kad investicijos į mineralinių trąšų 

gamyklą Nemane sieks 47 mlrd. rublių (670 mln. eurų). 

- Kaliningradiečių pajamos ir toliau mažėja. Remiantis Rusijos Federacijos statistikos agentūros 

„Rosstat“, duomenimis 2017 m. kaliningradiečių realios pajamos sumažėjo 1,2 proc. 

- Kaliningrado gintaro kombinato vadovas pripažino, kad eksporto kontraktas su Kinija buvo „reikalingas 

kaip oras“, nes dėl prastų gintaro pardavimų 2016 m. įmonė visiškai neturėjo apyvartinių lėšų. 2017 m. 

kombinatas išgavo 450 mln. tonų gintaro – tai didžiausias rodiklis per 40 metų. 2017 m. Kaliningrado 

gintaro kombinato grynasis pelnas padidėjo 8,4 karto. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Kaliningrade informaciją. 

 


