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VDU Bioekonomikos plėtros fakultetas
• 2019 metais susijungus Vytauto Didžiojo, Lietuvos edukologijos ir Aleksandro

Stulginskio universitetams, VDU tapo plačiausios aprėpties universitetu šalyje
– taip dar labiau sustiprinant jo mokslinį ir tarpdisciplininį potencialą.

• VDU Bioekonomikos plėtros fakultetas (toliau - BPF) pirmasis Lietuvoje
pradėjo bioekonomikos mokslo plėtojimą ir tyrimų vystymą šioje srityje.

• BPF vykdo unikalias studijų programas, kuriose integruotos platesnės
aprėpties žinios, pavyzdžiui, pirmosios pakopos studijų programoje „Logistika
ir prekyba“, „Apskaita ir finansai“ studentai studijuoja „Bioekonomiką“;
antrosios pakopos studijų programoje „Verslo logistika“ studijuoja „Žemės
ūkio ir maisto produktų logistikos technologijų valdymas“.
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VDU Bioekonomikos plėtros fakultetas
• Ateities specialistas turėtų pereiti nuo tradicinės specializacijos prie

universalesnės darbo jėgos. Darbo pobūdis keisis, todėl jau šiandien
universitetai turi ruošti ateities specialistą.

• ES ambicingi planai sumažinti ŠESD 55 proc. iki 2030 m. ir iki 2050 m. tapti
klimatui neutraliu žemynu. Svarbiu žingsniu tampa naujasis anglies dioksido
kiekio reguliavimo mechanizmas, pagal kurį anglies dioksido kaina bus
nustatyta tikslingai importuojamiems gaminiams, kad ambicingi klimato
veiksmai Europoje nesukeltų anglies dioksido nutekėjimo (Carbon Border
Adjustment Mechanism).

• ES didėja poreikis darbuotojams suteikti su muitine ir mokesčiais susijusias
žinias (Management Plan 2021 DG Taxation and Customs Union).
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https://ec.europa.eu/taxation_customs/green-taxation-0/carbon-border-adjustment-mechanism_en
https://ec.europa.eu/info/system/files/management-plan-taxud-2021_en.pdf


VDU Bioekonomikos plėtros fakultetas
• Kaip BPF prisideda prie pokyčių ir LCPA veiklos?

• Nuo 2019 m. mūsų dėstytojai dalyvauja Muitinės
praktikų konferencijose, kuriose gautas naujas žinias gali
pritaikyti paskaitose su studentais.

• 2020 m. prisijungėme prie Muitinės praktikų asociacijos
ir tapome nariais.

• 2020 m. sudarėme sutartį dėl Asmenų, pageidaujančių
teikti atstovavimo muitinėje paslaugas, mokymo kursų
rengimo.

• Dalyvaujame Customs Compliance & Risk Management
žurnalo autorių susitikimuose.

• Rengiama antrosios pakopos MBA studijų programą
„Muitinės procesų valdymas“
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https://www.customsclearance.net/lt/learning-paths/atstovo-muitineje-kursai
https://www.customsclearance.net/en/articles/categories/articles?journal=11&journal_release=166


5-oji Muitinės praktikų konferencija
• Organizuojama Kaune 2021 m. gruodžio 2 d. Programa.

• Konferencijos atidarymo metu dalyvius pasveikins VDU ŽŪA kanclerė prof. dr.
Astrida Miceikienė.

• Muitinės departamento vaidmuo ir partnerystė su verslu, bei mokslu labai
reikšmingas. Diskutuoti su Kauno teritorinės muitinės atstove Dalia
Gudauskiene bus galima konferencijos metu.

• Didėja poreikis dirbantiems muitinės srityje vis daugiau žinoti apie mokesčius.
Mokestinių ginčų komisijos narys Andrius Venius pristatys temą apie kylančius
mokestinius ginčus ir jų sprendimą. Bei Muitinės departamento Mokesčių
administravimo skyriaus vyr. specialistė Kristina Boičukė pristatys MAKIS
sistemą.
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https://drive.google.com/file/d/1csGMGpmfsFUeVYUaDBCraxnU5NGZqNhE/view
https://www.vdu.lt/lt/person/astrida-miceikiene/


CCRM autorių susitikimai
• Customs Compliance & Risk Management žurnalo leidėjai yra Muitinės praktikų

asociacija, kuri geba suvienyti skirtingų šalių specialistus.

• Tai puiki galimybė pasidalinti žiniomis ir įžvalgomis apie muitinės srities problemas,
naujus iššūkius ir tendencijas. CCRM autorių susitikimai vyksta kas du mėnesius.
2021 m. spalio 21 d. vykusiame autorių susitikime diskutuota apie muitinės rizikas su
kuriomis susiduria verslas:
• Nauja ES eksporto kontrolė;

• Dvejopo naudojimo prekių kontrolė;

• Transportavimas vamzdynais;

• Naujos antidempingo ir apsaugos priemonės;

• Vidinės komunikacijos įmonėse problemos;

• Pokyčiai tiekimo grandinėse ir kt.
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https://www.customsclearance.net/en/articles/categories/articles?journal=11&journal_release=166


CCRM autorių susitikimai
• Kiekvienas autorių susitikimas suburia savo srities

specialistus iš skirtingų pasaulio vietų. Vieni iš
įdomiausių susitikimų apie Muitinės srities knygas.

• 3-asis autorių susitikimas 2020 m. gruodžio 16 d.
buvo skirtas knygų pristatymui. Susitikimo metu
aptartos knygos iš UK, Brazilijos, Prancūzijos,
Kolumbijos ir Lietuvos.

• Jau 2021 m. gruodžio 16 d. organizuojamas 2-asis
vebinaras skirtas Muitinės knygoms.
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3rd Authors‘ meeting

https://community.customsclearance.net/webinar-books


MBA „Muitinės procesų valdymas“
• Kodėl to reikia?

• 2020 m. parengtoje ataskaitoje „Muitinės ateitis ES 2040“ suformuojamas ateities įvaizdis – 2040 m.
ES muitinė yra sauganti visuomenę, aplinką ir ES ekonomiką ir veiksmingai palengvina teisėtą prekybą
ir vykdo protingą, rizika pagrįstą tiekimo grandinių priežiūrą.

• Europos Komisija peržiūrėjusi Energijos mokesčių direktyvą (ETD) ir kurdama Anglies dioksido
pasienio reguliavimo mechanizmą (CBAM) atsižvelgia į Europos žaliojo kurso susitarimą dėl
ekologiškesnės ir tvaresnės ekonomikos.

• Jau šiandien specialistai turi persiorientuoti ir įgyti naujų aplinkosaugos mokesčių ir tvaraus muitinės
procesų valdymo žinių ir įgūdžių.

• Europos Komisija rekomenduoja rengiant specialias muitinės programas užtikrinti EKS 6 ir 7 lygį,
todėl ši studijų programa užtikrintų studijų tęstinumą Lietuvoje, o tai šiai dienai nėra užtikrinta.
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Muitinės Mokesčiai Tiekimo grandinės



MBA „Muitinės procesų valdymas“
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Ir pabaigai...
• Muitinės praktikų asociacija rengia įvairius nemokamus vebinarus, kviečiame

sekti naujienas ir prisijungti.

• Kita Muitinės praktikų konferencija planuojama 2022 m. gegužės mėn.
Klaipėdoje. Kviečiame siūlyti temas info@lcpa.lt

• Kviečiame tapti Muitinės praktikų asociacijos nariais
https://www.lcpa.lt/lt/tapk-nariu

Pirmieji muitinės mokesčiai buvo savanoriški, o keliaujantys pirkliai juos siūlė, kaip kyšį 
valdovams. Laikui bėgant šis kyšis tapo privalomas – „pareiga“ už privilegiją prekiauti tam 

tikroje karalystėje. Palmyros muitų tarifas 167 m. po kr. Už kupranugarį aromatinių aliejų – 7 
denarai importuojant ir eksportuojant; už sūdytas prekes vežamas asilu – 3 denarai 

importuojant ir eksportuojant (A Brief History of Customs).
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mailto:info@lcpa.lt
https://www.lcpa.lt/lt/tapk-nariu
https://borderbee.com/2016/05/20/brief-history-customs/

