
AKTUALU 

JAV sankcijų taikymo Baltarusijai principai 

     Gegužės 27 d. 16 val. vyks seminaras verslui "JAV sankcijos Baltarusijai. Ką jos gali reikšti 

Lietuvos įmonėms?" Pranešimą apie JAV sankcijas skaitys ir į seminaro dalyvių klausimus atsakys JAV 

teisininkas Lawrence Ward ("Dorsey’s National Security Law Group").  

    Pasibaigus pusantrų metų trukusiam moratoriumui, JAV nuo birželio 3 d. vėl taikys sankcijas 

devynioms Baltarusijos bendrovėms ir jų valdomoms įmonėms.  Nors JAV sankcijos Lietuvos 

subjektams teisiškai nėra privalomos, tačiau dėl JAV vaidmens pasaulio prekybos ir finansų rinkose 

jų poveikis yra globalus. 

    Kaip veikia JAV sankcijos? Kokį tiesioginį ar netiesioginį poveikį JAV sankcijos Baltarusijai turės 

Lietuvos įmonėms? Renginio dalyviams bus atsakyta į šiuos ir kitus klausimus. 

    Seminaro rengėjas: Užsienio reikalų ministerija. Registracija į renginį vyks iki gegužės 25 d. Daugiau 

informacijos: el. paštu: Conference@urm.lt. 

 

ES finansavimas verslui 

    Šiuo metu ES rengiama 2021–2027 m. laikotarpio Investicijų programa. Naujajame finansavimo 

laikotarpyje šiai programai įgyvendinti Lietuvai numatoma 6,3 mlrd. eurų ES fondų lėšų, nacionalinė dalis 

sudarys apie 1,5 mlrd. eurų. 

    Didžiausias dėmesys bus skirtas mokslo inovacijų ir  eksperimentinės plėtros bei 

skaitmenizacijos projektams: naujų produktų komercinimui, tradicinės pramonės transformacijai, 

skaitmenizacijai, investicijoms į ekoinovacijas, tvarių „žiedinių“ produktų gamybą.   

Artimiausi planuojami kvietimai įmonėms: 

• „E-komercijos modelis“ (LVPA). Remiama veikla – e-verslo modelių diegimas, 

persiorientuojant į procesų ir produktų (gaminamų gaminių ir (ar) teikiamų paslaugų) 

skaitmeninimą, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių produktų elektroninę prekybą ir pristatymą. 

• „Kūrybiniai čekiai COVID-19“ (LVPA) – originalių produktų sprendimų (netechnologinių 

inovacijų) sukūrimas ir diegimas. 

Daugiau informacijos apie Lietuvos verslo paramos agentūros kvietimus - Kvietimai - LVPA. Paskelbtų 

kvietimų sąrašas čia. Europos Sąjungos investicijų priemonių pasirinkimo įrankis čia. 

 

 

mailto:Conference@urm.lt
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjg4MzYxMjMyMTE5MTA3NTE0JmM9ejdsNiZlPTEyMTI4MzUzJmI9NjAxODkxNTY0JmQ9eDlmMm85ag==.IrCXd5KNhc95vX6rFTrRzxRtZ21Vw8pIxkio8hQZp2U
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjg4MzYxMjMyMTE5MTA3NTE0JmM9ejdsNiZlPTEyMTI4MzUzJmI9NjAxODkxNTY3JmQ9dzl6M3Awdg==.6jGA8YB4MF4ameU8Bg54FOUWDXuKHhOSXjUiRJ3i-UQ
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjg4MzYxMjMyMTE5MTA3NTE0JmM9ejdsNiZlPTEyMTI4MzUzJmI9NjAxODkxNTcwJmQ9ZzFuNHc4aA==.qZ_gYX-DC5uKDaBmqn4vMDw4D3z3jcWVkA66eKDj2Rk


Nauja muitinės leidimų sistema 

    Lietuvos muitinėje pradėjo  veikti Muitinės leidimų sistema (MLS). MLS priemonėmis muitinės 

elektroninių paslaugų naudotojai, turintys EORI kodą ir EORI kodą nurodę muitinės elektroninių paslaugų 

gavėjo paskyroje, galės pateikti prašymus muitinės leidimams gauti (kol kas 5 leidimai iš 8, numatytų 

įsakyme). 

Daugiau informacijos  galima rasti čia.  

 

Keičiasi prastovų įmonėse tvarka 

    VDI informuoja, kad įsigaliojus pakeitimams, pranešimų formose (nesvarbu, ar pranešama apie 

individualų darbuotoją, ar apie darbuotojų grupę) turės būti nurodomos priežastys, dėl kurių 

paskelbta prastova. Priežastys turi būti konkrečios. Nurodoma priežastis neturėtų būti tiesiog 

„ekstremalioji situacija” ir (ar) „karantinas”. Teikiant pranešimus turėtų būti nurodoma, kaip karantinas ir 

(ar) ekstremalioji situacija lėmė, paveikė galimybę suteikti darbą, pvz., veiklos sektoriuje yra apribota 

veikla. 

    Pasikeitus tvarkos aprašui, situacijose, kai keičiasi prastovos laikotarpis (pvz., pratęsiant prastovą, 

pasibaigus pranešime nurodytam terminui ar atšaukus prastovą) ir (arba) prastovos rūšis, duomenys 

turi būti tikslinami pateikiant naują užpildytą pranešimo dėl paskelbtos prastovos formą. Pakeista ir 

duomenų viešinimo tvarka – VDI interneto svetainėje viešai bus skelbiamas įmonių, įstaigų, organizacijų 

ir fizinių asmenų, einamąjį kalendorinį mėnesį pateikusių VDI pranešimus apie prastovas, sąrašas. 
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