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SAVAITĖS ŽINIOS
TOP 5
Regioninis bendradarbiavimas
ŪKIO MINISTRAS: BALTIJOS REGIONO ENERGETIKOS RINKAI REIKIA REALIOS KONKURENCIJOS
Baltijos jūros regiono dujų ir elektros rinkoms reikia realios konkurencijos tam, kad būtų išspręstos struktūrinės
šio sektoriaus problemos, šią savaitę Helsinkyje pabrėžė ūkio ministras Rimantas Žylius, kurį į Suomijoje vykusį
Šiaurės ir Baltijos šalių Vyriausybių vadovų susitikimą delegavo Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius.
Ūkio ministras R. Žylius: „Šiandien įgyvendiname strateginius projektus – elektros jungtis su Europos Sąjungos
šalimis, Suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalą, kurie padės išspręsti Baltijos šalių energetikos izoliaciją.
Tačiau kad užtikrintume palankiausią kainą vartotojams, reikia sukurti ir realią konkurenciją. Problema nebus
išspręsta, jei dujos ir toliau bus perkamos pagal ilgalaikes sutartis, todėl ilgalaikio konkurencingumo požiūriu itin
svarbus SGD terminalas. 2015 m. baigiasi mūsų kontraktas su „Gazprom“, tad jei iki to laiko nebus įgyvendintas
ES Trečiasis energetikos paketas ir užtikrintas dujų alternatyvus tiekimas, Lietuva dar mažiausiai dešimt metų
bus susieta su monopoliniu tiekėju.“
KELETAS FAKTŲ:

Aštuonių Šiaurės ir Baltijos valstybių – Suomijos, Švedijos, Danijos, Norvegijos, Islandijos, Lietuvos,
Latvijos ir Estijos (NB8) – bendradarbiavimas reguliariai vyksta nuo 1992 metų įvairiose srityse ir
įvairiais politiniais lygmenimis.
2012 metais NB8 koordinatorės vaidmuo priklauso Lietuvai, 2013 metais iš Lietuvos koordinatorės
vaidmenį perims Švedija.
Šiandien NB8 valstybės sudaro 32 mln. gyventojų rinką, o bendras šių šalių BVP yra 1,5 trilijonas JAV
dolerių. Tai suteikia regionui penktą pagal dydį Europos ekonomikos statusą, arba 10-12 pasaulio
ekonomikos statusą. Regionas yra 8 vietoje pagal eksporto apimtį pasaulyje ir 6 vietoje pagal
sukauptąsias investicijas.

Lietuvos ekonomika
LIETUVOS EKONOMIKA AUGO 4,4 PROCENTO
Statistikos departamentas skelbia, kad Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) trečiąjį šių metų ketvirtį,
palyginti su tuo pat laiku pernai, padidėjo 4,4 proc. ir to meto kainomis siekė 29 734 mln. litų. Per tris pirmuosius
ketvirčius sukurta 83 504 mln. litų BVP to meto kainomis, o realus BVP pokytis, palyginti su atitinkamu 2011 m.
laikotarpiu, sudaro 3,5 procento.
KELETAS FAKTŲ:

Šiais metais pridėtinė vertė augo daugumoje ekonominės veiklos rūšių įmonių.
Teigiamą BVP pokytį, palyginti su pernai, lėmė gerėjantys žemės ūkio, apdirbamosios gamybos bei vidaus
prekybos rodikliai.

ES parama
LIETUVA – LYDERĖ PAGAL EUROPOS KOMISIJOS IŠMOKĖTĄ PARAMĄ
Pagal naujausius Europos Komisijos (EK) paskelbtus duomenis, Lietuva pirmauja pagal įvykdytus Europos
Sąjungos (ES) struktūrinių fondų mokėjimus.

Nuolatinė projektų priežiūra, institucijų ir projektų vykdytojų bendradarbiavimas lemia tai, kad Lietuva jau nebe
pirmą kartą pirmauja pagal EK įvykdytus mokėjimus. Lietuvai EK išmokėta suma siekia beveik 50 procentų (49,4)
visų 2007 – 2013 metų ES finansinėje perspektyvoje numatytų skirti struktūrinės paramos lėšų. Antroje vietoje
pagal EK įvykdytų mokėjimų dalį yra Airija (48,1 proc.).
KELETAS FAKTŲ:

Iš viso 2007-2013 metų finansinėje perspektyvoje Lietuvai numatyta daugiau kaip 23 mlrd. Lt ES fondų
lėšų.
Šiuo metu įgyvendinamų arba jau įgyvendintų projektų skaičius viršija 6 500, kuriems sutartyse numatyta
skirti daugiau kaip 20 mlrd. litų ES fondų lėšų arba 86 proc. 2007–2013 m. programavimo laikotarpiui
Lietuvai skirto finansavimo.

Socialinė politika
BUS KOMPENSUOJAMA 23 PROC. JAUNO ŽMOGAUS DARBO UŽMOKESČIO
Siekiant sudaryti palankias sąlygas verslui įdarbinti jaunus žmones, darbdaviams bus sudaryta galimybė kreiptis
dėl pirmą kartą įdarbinto žmogaus darbo užmokesčio dalies kompensavimo. Europos socialinio fondo lėšomis
finansuojamos priemonės „Parama pirmam darbui“ esmė – dalies darbo užmokesčio kompensavimas pirmą kartą
įsidarbinusiam žmogui. Ji pakeis iki 2012 m. rugpjūčio 1 d. galiojusias „Sodros“ įmokų lengvatas.
Kadangi priemonės pagrindinis tikslas – skatinti jaunų žmonių integravimą į darbo rinką, darbdaviui,
įdarbinusiam jauną žmogų (nuo 15 iki 29 metų), dalis darbo užmokesčio bus kompensuojama.
KELETAS FAKTŲ:

Priemonei įgyvendinti skirta 32 mln. litų ES fondų lėšų
Pavyzdžiui, jei darbuotojui priskaičiuotas darbo užmokestis sudaro 990 Lt (per kalendorinį mėnesį), tai
kompensacijos dydis bus lygus: 990 Lt x 0,233 = 230,67 Lt..

Kultūra
KAUNO DRAMOS TEATRUI SUTEIKTAS NACIONALINIO TEATRO STATUSAS
Vyriausybė nutarė Kauno valstybiniam dramos teatrui suteikti nacionalinio teatro statusą. Nacionalinio
teatro statusą Kauno valstybiniam dramos teatrui nuspręsta suteikti už išskirtinę teatro veiklą: nacionalinės
dramaturgijos puoselėjimą, produktyvų bendradarbiavimą su lietuvių dramaturgais, nuoseklią edukacinę veiklą
ir išskirtinio kūrybinio braižo repertuarą.
KELETAS FAKTŲ:

Kauno valstybinis dramos teatras – pirmasis profesionalus Lietuvos dramos teatras.
Nacionalinio teatro statusą taip pat turi Lietuvos nacionalinis dramos teatras bei Lietuvos nacionalinis
operos ir baleto teatras.
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