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JUNGTINĖ KARALYSTĖ 

 

EKONOMIKOS, TURIZMO IR INOVACIJŲ AKTUALIJOS  
  

• „Guardian“ apžvelgia pagrindinius JK karantino švelninimo etapus bei veiksmų planą „Our Plan To 
Rebuild". Darbuotojams, negalintiems dirbti iš namų, nuo gegužės 13 d. leista vykti į darbą. Viešuoju 
transportu raginama naudotis tik esant visiškai būtinybei, patariama į darbą keliauti asmeniniu 
transportu arba dviračiu. Plačiau - https://www.theguardian.com/politics/2020/may/11/what-is-
covered-in-the-uk-governments-lockdown-easing-plan bei https://www.bbc.co.uk/news/uk-
52620556  

• Finansų ministras Rishi Sunak informavo, jog JK darbo vietų išsaugojimo programa (angl. „furlough 
scheme“) bus pratęsta iki spalio mėnesio. Šiuo metu šia schema naudojasi apie 7.5 milijonų žmonių - 
maždaug ketvirtadalis visos JK darbo jėgos. Plačiau - https://www.bbc.co.uk/news/business-52634759  

• Daugiau nei 20 JK verslo organizacijų susijungė į naują iniciatyvinę grupę „Business Action Council“ 
(BAC), kuri, kaip teigiama, atstovaus daugiau nei pusės milijono verslų nuomonę. Iniciatyvos tikslas – 
teikti vyriausybei siūlymus dėl geresnių pagalbos priemonių verslui. Plačiau -
https://www.cityam.com/business-organisations-form-coalition-in-response-to-coronavirus/ 

• Prisidėjusi prie vyriausybės prašymo gaminti plaučių ventiliavimo aparatus, kompanija „Rolls Royce“ 
planuoja atleisti 8000 darbuotojų. Viena pagrindinių priežasčių – dėl korona viruso pandemijos 
prasidėjęs aviacijos industrijos nuosmukis. Plačiau - 
https://www.theguardian.com/business/2020/may/07/rolls-royce-to-cut-thousands-of-jobs-say-
sources 

• „Ford“ planuoja atnaujinti Jungtinėje Karalystėje esančių automobilių gamyklų veiklą gegužės 18 d. 

Plačiau - https://www.cityam.com/ford-to-restart-uk-car-manufacturing-at-dagenham-and-bridgend/  

• Sveikatos ministras Matt Hancock išsakė nuomonę, kad dėl pandemijos yra mažai tikėtina, jog britų 
turistai galės keliauti šią vasarą į užsienio šalis atostogoms. Plačiau - 
https://www.bbc.co.uk/news/business-52632976  
 

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
Reaguojant į COVID-19, dauguma industrinių parodų, mugių bei konferencijų, turėjusių vykti kovo -                
balandžio mėnesiais, yra atšaukiamos arba nukeliamos į rudenį (spalio - lapkričio mėnesį). Detalesnė 
informacija apie perkeltus renginius (bei kiti galimi pakeitimai) - oficialiuose renginių tinklapiuose. 

 
GALIMYBĖS LIETUVOS ĮMONĖMS 
• Medicininė kvėpavimo įranga: 

https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/4bf227b5-b55a-4f99-8b7b-
99683bbcf92e?origin=SearchResults&p=2  

• IT projektas: 
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/27350951-ef00-475f-83ee-
b2bf89ecb15a?origin=SearchResults&p=1 

• Šildymo bei ventiliacjos sistema: 
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/38c5ab1e-04ea-431b-b555-
975ae022e613?origin=SearchResults&p=2  

• Stogų ir langų įrengimo darbai: 
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/8f47d3f7-fc3c-410c-a9ed-
05b50b88728b?origin=SearchResults&p=3  
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PORTUGALIJA 

 
EKONOMIKOS, TURIZMO IR INOVACIJŲ AKTUALIJOS 
   
• Portugalija palaipsniui sugrįžta į normalų gyvenimo bei veiklos ritmą, sugrįžimo į įprastą režimą planas 

turi 3 etapus, numatytus prasidėti gegužės 4, gegužės 18 bei birželio 1 d.Plačiau –  
https://www.theportugalnews.com/news/the-new-rules-in-portugal/54022 bei čia 

• Nacionalinis statistikos institutas teigia, jog dėl korona viruso pandemijos Portugalijos eksportas krito 
13%, importas – 12%. Vienintelė produktų kategorija, kurioje kilo eksporto (3,8%) bei importo (6,7%) 
kiekis, buvo maisto bei gėrimų produktai. Plačiau - https://econews.pt/2020/05/08/exports-sink-13-
with-arrival-of-covid-19-imports-drop-12/ 

• Nuo liepos 1 d. „Ryanair“ atnaujins skrydžius iš bei į Portugaliją: 
https://www.portugalresident.com/ryanair-back-flying-in-and-out-of-portugal-from-july/ 

• Sveikatos apsaugos generalinis direktoratas ruošia specialias taisykles turizmo sektoriui: 
https://www.theportugalnews.com/news/portugal-prepares-rules-for-tourism-with-a-controlled-
flow-considered/54072  
 

ARTIMIAUSI RENGINIAI  
Dėl COVID-19 protrūkio, dauguma industrinių renginių atšaukiami arba perkeliami į rudenį. Patartina sekti 
naujienas renginių oficialiose svetainėse. 

 

OMANO SULTONATAS 

 
EKONOMIKOS, TURIZMO IR INOVACIJŲ AKTUALIJOS     
  
• Karantinas Muskato apskrityje pratęstas iki gegužės 29 d. 22:00 valandos. Toks sprendimas priimtas 

dėl to, kad didžioji dauguma užsikrėtusiųjų korona virusu užfiksuoti būtent šiame regione. Plačiau - 
https://timesofoman.com/article/3014565/oman/government/supreme-committee-extends-
muscat-lockdown  

• Omano logistikos sektorius pradeda perėjimą prie elektroninio mokėjimo bei dokumentų tvarkymo. 
Omano logistikos centre pristatytos „E-delivery“ bei „E-cargo“ paslaugos, leisiančios visas procedūras 
atlikti skaitmenizuotai, taip procesą padarant greitesniu, pigesniu bei saugesniu, ypač COVID-19 
pandemijos metu. Logistika – viena iš strateginės svarbos Omano industrijų: 
https://timesofoman.com/article/3014527/business/omans-logistics-sector-embraces-paperless-
transactions 
 

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
Dėl COVID-19 protrūkio, keičiamos industrinių renginių datos. Rekomenduojama sekti naujienas 

pagrindinių šalies parodų rūmų „Oman Convention and Exhibition Centre“ (OCEC) 

tinklapyje: https://www.omanconvention.com/Events  
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