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Bendra informacija 
Asociacija „Baltic Gastronomy Leaders“ yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio tikslas 

– koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti bei tenkinti 

kitus viešuosius interesus.   

Asociacija įregistruota 2018 m. gruodžio 20 d. Visorių Sodų 14-oji g. 7, Vilnius, duomenys kaupiami ir 

saugomi Juridinių asmenų registre. 

Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, 

Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės akų ir veiklą grindžia savo įstatais  

Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai. 

 
 

Asociacijos tikslai 
▪ Padėti Lietuvos ir kitų Baltijos regiono valstybių maisto sektoriaus įmonėms didinti 

konkurencingumą ir vystyti verslą.  

▪ Padėti maisto pramonės subjektams populiarinti perspektyvius maisto produktus.  

▪ Vykdyti ūkinę komercinę veiklą, reklamuoti atskirus maisto gaminius, produktus, rūšis, vystyti 

šių produktų pardavimo kanalus.  

▪ Populiarinti maisto produktus kitose rinkose (Europos Sąjungos valstybėse ir už Europos 

sąjungos ribų).  

▪ Ruošti projektus, kurių įgyvendinimui gali būti skiriamas įvairių fondų ar valstybinis 

finansavimas.  

▪ Padėti vystyti maisto pramonės subjektų technologinį potencialą. 

▪ Konsultuoti įmones, valstybines įstaigas ir organizacijas maisto sektoriaus pramonės klausimais, 

viešai reikšti ir atstovauti maisto pramonės sektoriaus interesus, atstovauti šį sektorių 

teisėkūros procesuose bei masinės informacijos priemonėse.  

▪ Organizuoti visuomenės švietimo kampanijas maisto sektoriaus klausimais.  

▪ Asociacijos narių pavedimu vykdyti kitus su maisto sektoriumi susijusius darbus 
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2019-aisiais metais pagrindinės vykdytos veiklos ir veiklos rezultatai 
Europos Sąjungos dalinai finansuojamų programų vykdymas: 

Parengta ir pateikta Europos Komisijai vertinti „Do it like Europeans do“ programa, kurios tikslinės 

rinkos yra Kinija, P. Korėja ir Japonija. 2019 m. rugsėjį Europos Komisija patvirtino programą „Do it like 

Europeans do“ ir skyrė jai finansavimą. Ši progrma bus įgyvendinama kartu su partneriais Bulgarijoje - 

Bulgarian Wine and Export Association. 

Parengta ir ir pateikta Europos Komisijai vertinti „From Europe with Love“ programa (tikslinė rinka JAV). 

Programa 2019 metais nebuvo patvirtinta (patvirtinta 2020 m.) 

 

Asociacijos veiklos planai ateinantiems finansiniams metams 
Tolesnis patvirtintų Europos Sąjungos finansuojamų projektų vykdymas: 

Programos „Do it like Europeans do“ vystymas.  

Naujų programų rengimas ir pateikimas Europos Komisijai:  

„Gifts from Europe“ – eksporto  skatinimo programa tikslinėse rinkoje – Ukrainoje ir Kazachstane 

(patvirtinta 2020 m.); 

„From Europe with Love“ – eksporto skatinimo programa tikslinėje rinkoje – JAV (patvirtinta 2020 m.).  

 

Asociacijos nariai 
Asociacijos nariai 2019 m. metų pradžioje: 

1. Romas Apulskis 

2. Inga Augustauskaitė 

3. Rima Pozingė 

 

Asociacijos nariai 2019 m. metų pabaigoje: 

1. Romas Apulskis 

2. Inga Augustauskaitė 

3. Rima Pozingė 

4. Lietuvos alkoholinių gėrimų gamintojų ir importuotojų asociacija, 126195868 

5. VšĮ Baltijos maisto organizacija, 302538552 

6. Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacija, 121738915 

7. Asociacija „Lietuvos gėrimai“, 125413164 
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