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JUNGTINĖ KARALYSTĖ 

 

EKONOMIKOS, TURIZMO IR INOVACIJŲ AKTUALIJOS  
  

• JK vyriausybė ruošia specialų planą, pagal kurį bus gelbėjamos strategiškai svarbios JK korporacijos, 
kurioms bankrutavus būtų prarasta daugybė darbo vietų. Pagal šį planą („Project Birch“), visas kitas 
prieinamas pagalbos programas jau išbandžiusi kompanija, galės kreiptis į vyriausybę būtinam 
finansavimui gauti. Prognozuojama, jog labiausiai paveikti sektoriai bus aviacija, kosmoso inžinerija bei 
plieno pramonė. Plačiau - https://www.theweek.co.uk/107072/project-birch-uk-government-
investment 

• Nuo birželio 8 d., visi į JK atvykę asmenys, įskaitant ir iš užsienio sugrįžusius britus, privalės saviizoliuotis 
14 dienų. Nesilaikantiems šių taisyklių  grės 1000 svarų bauda bei kitos nuobaudos. Ši tvarka bus 
peržiūrima kas 3 savaites. Išimtis bus taikoma krovininių transporto darbuotojams, medicinos 
personalui, atvykstančiam padėti kovoti su COVID19, bei keliautojams iš Airijos Respublikos. Daugiau 
informacijos – nuorodoje https://www.gov.uk/uk-border-control. Plačiau - nuorodoje 
https://www.theguardian.com/world/2020/may/22/uk-quarantine-plan-what-will-it-mean-for-
travellers    

• JK vyriausybė svarsto ir „oro koridorių“ idėją, kuomet privalomojo karantino nereikėtų laikytis 
atvykusiems iš šalių, kurios pagal COVID-19 susirgimus yra panašaus rizikos lygio. Privalomos 
saviizoliacijos tvarka tarp verslo organizacijų „Airlines UK“, „British Chambers of Commerce“, „UK 
Hospitality“, „Make UK“ susilaukė kritikos dėl galimo neigiamo poveikio aviacijos, turizmo, 
apgyvendinimo bei kitoms JK industrijoms. Baiminamasi, jog ši nauja tvarka paskatins keliautojus rinktis 
kitas kryptis ir taip sumažins visų su turizmu susijusių JK sektorių konkurencingumą. Plačiau - 
https://www.bbc.co.uk/news/business-52788790  

• Planuojama nuo birželio 15 d. leisti  atnaujinti darbą daliai parduotuvių („non-essential shops“) 
Anglijoje. Ši kategorija apims drabužių, elektronikos, žaislų parduotuves. Jeigu situacija vystysis 
teigiamai, nuo liepos 4 d. veiklą atnaujinti galės ir kavinės, restoranai, viešbučiai, kino teatrai. Plačiau - 
https://www.bbc.co.uk/news/business-52808931  

• Šiandien pradedama nauja koronaviruso testavimo bei kontaktinių asmenų monitoringo („test and 
trace“) programa. Plačiau - https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-britain-
trace/englands-test-and-trace-programme-to-launch-on-thursday-idUKKBN2332FY  

 
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 
• Medikamentai bei medicininė įranga: 

https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/2616a183-dbbf-4b7a-978e-
773ce10aaf93?origin=SearchResults&p=2 

• Mikroskopai: 
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/e070d0f4-d133-42d7-9246-
6e3d18c9fb55?origin=SearchResults&p=3 

• Registratūros renovacija: 
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/f54ffd8c-2512-4c8f-bb6a-
2ebd8cfb869d?origin=SearchResults&p=3  
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PORTUGALIJA 

 
EKONOMIKOS, TURIZMO IR INOVACIJŲ AKTUALIJOS 
   
• Pasak „PwC“ ekspertų, šiais metais Portugalijos BVP optimistišku scenarijumi susitrauks 7.4%, 

pesimistišku – 12.5%. Plačiau - https://econews.pt/2020/05/27/portugals-economy-to-contract-
between-7-4-and-12-5-says-pwc/  

• Nuo birželio 1 d. Portugalijoje veiklą atnaujinti galės prekybos centrai, sporto klubai,  teatrai, kino 
teatrai. Tai yra šalies išėjimo iš karantino plano trečiojo etapo dalis. Plačiau - 
https://www.portugalresident.com/gyms-cinemas-and-theatres-to-reopen-as-portugals-approaches-
3rd-stage-of-deconfinement/  

• Šią savaitę šalies parlamentas ministrui pirmininkui pristatė siūlomas įgyvendinti priemones šaliai išėjus 
iš karantino: siūlomi įvarūs investiciniai projektai, biurokratijos mažinimas, perėjimas link „žaliosios“ 
ekonomikos ir kt. Plačiau - https://econews.pt/2020/05/27/parties-call-for-support-for-business-
improved-pay-to-combat-crisis/  

• „Huawei“  su nauja programa „Huawei Fusion Solar“ sieks įsitvirtinti Portugalijos saulės energijos 
rinkoje. Plačiau - https://econews.pt/huawei-invests-in-solar-energy-in-portugal-and-spain/   
 

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     
  
• Muskato apskrityje karantinas atšaukiamas nuo gegužės 29 d. Nuo gegužės 31 d. darbe turės būti bent 

50% įstaigų darbuotojų. Tačiau Matros mieste apribojimai išlieka. Plačiau - 
https://timesofoman.com/article/3015273/oman/government/supreme-committee-decides-to-lift-
muscat-lockdown bei čia 

• Turizmo sektoriaus laukia permainos: didesnis technologijų įtraukimas komunikacijai tarp svečių bei 
darbuotojų (QR kodas, „WhatsApp“, kitos mobiliosios aplikacijos), restoranų bei kitų maitinimo įstaigų 
laikini suvaržymai. Artimiausiu metu prie stalelio bus leidžiami ne daugiau nei 2 lankytojai. Taip pat 
galimi pakeitimai baseinų bei SPA zonose. Plačiau - https://www.omanobserver.om/hotels-are-not-
going-to-be-the-same-again/ 
 

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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