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TA 
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Ambasados ekonominė veikla  

2021 vėlyvas pa-
vasaris  
Korke ir Du-
bline  
KARTOJAMA 

Pirmasis Lietuvos ir Airijos fotonikos 
ir lazerių profesionalų susitikimas, 
turėjęs įvykti rugsėjo 15 -16 d. , dėl 
COVID-19 viruso pandemijos nuke-
liamas  į 2021 m. vėlyvą pavasarį. 
Naujos datos bus paskelbtos kitų 
metų pradžioje. 

 https://www.eventbrite.ie/e/irish-
lithuanian-photonics-and-laser-net-
working-event-tickets-99009270393  
 
https://www.eventbrite.ie/e/lithua-
nian-irish-photonics-and-laser-net-
working-event-tickets-96942187693  
 
Organizatoriaus kontaktai:  
ieva.nurminen@urm.lt 

 

Cvid-19 ir ekonomikos gaivinimas   

 2020-07-23 Airijos vyriausybė patvir-
tino ambicingą 7, 4 milijardo eurų 
vertės ekonomikos gaivinimo planą 
(„July Job Stimulus“). Tai – didžiau-
sias paramos ekonomikai planas Airi-
jos istorijoje. Pagalbos paketo struk-
tūra: 2,6 mlrd. – vyriausybės subsidi-
jos atlyginimams ir išmokos neteku-
siems darbo dėl COVID-19 pandemi-
jos, 2 mlrd. - paskolos ir kreditų ga-
rantijos verslui, 1,3 mlrd. - mokestinės 
priemonės, 1 mlrd. – tiesioginė pa-
rama verslui, mokymai, švietimas, 0,5 
mlrd. – investicijos.  Lėšos bus gautos 
Vyriausybei skolinantis, kartu pažy-
mima, kad tikėtinas biudžeto deficitas 
šiemet bus 30 mlrd. eurų. 

https://www.gov.ie/en/publica-
tion/c48ab-july-jobs-stimulus/     
 
 
 

 

 Švietimo ir aukštojo mokslo ministras 
Simon Harris susitarė su Vyriausybe 
dėl 160 mln. finansavimo paketo, ku-
ris padėtų padengti papildomas išlai-
das trečiojo lygio sektoriui, susijusiam 
su COVID-19 pandemija. Ministras 
jau užsitikrino 15 mln. eurų paramą, 
kuri bus skirta apie 10 000 studentų, 
apsirūpinant juos kompiuteriais ir in-
ternetiniu ryšiu. 

https://www.rte.ie/news/2020/072
2/1154765-third-level sup-
port/?fbclid=IwAR2gKm6nxouhwH_
o9kv5eDaew_VE4KIFj_VgSmNN4rM
ovBA0EYTwDlv2mbI 
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Covid-19 poveikis šalies ekonomikai 

 „Deloitte Ireland“ įmonė, teikianti au-
dito, finansinių konsultacijų paslau-
gas valstybiniams ir privatiems juridi-
niams asmenims Airijoje, teigia, kad 
artimiausiu metu Airijos bankai su-
mažins iki 30% darbo vietų, kadangi 
klientai vis labiau naudojasi banko 
paslaugomis elektroninės bankinin-
kystės platformose online.  
 
Prognozėje teigiama, jog Airijos ban-
kai per artimiausius penkerius metus 
panaikins 7650 darbo vietas.  
 

https://www.irishtimes.com/busi-
ness/financial-services/irish-banks-
may-cut-up-to-30-of-jobs-as-custo-
mers-switch-online-deloitte-
1.4311080  

 

 2020-07-17 Airijos oro transporto 
bendrovė „Ryanair“ pranešė apie pa-
lankią išimtį klientams. „Ryanair“ su-
mažina mokestį už skrydžio maršruto 
keitimą. Aviakompanija pratęsia jau 
suteiktą išimtį liepos ir rugpjūčio mė-
nesiams iki rugsėjo pabaigos. 
 

https://www.irishtimes.com/busi-
ness/transport-and-tourism/rya-
nair-drops-fees-for-changing-flights-
for-further-month-1.4306997  

 

 Airijos oro transporto tarnyba pra-
neša, kad kiekvieną dieną į Airiją atsk-
renda tik apie 6000 žmonių. Viena 
trečioji atvykstančiųjų atskrenda į Ai-
riją iš Jungtinės Karalystės. Nors šis 
atvykstančių asmenų skaičius yra dra-
matiškai žemas lyginant su praeitų 
metų laikotarpiu, tačiau pastebimas 
vis didėjantis atvykstančių oro trans-
portu asmenų skaičius trijuose Airijos 
oro uostuose: Dublino, Korko ir Še-
nono. Tarp atvykstančiųjų oro trans-
portu į Airiją dominuoja asmenys iš 
Jungtinės Karalystės, Ispanijos, Len-
kijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Vo-
kietijos, Portugalijos, JAV, Italijos ir 
Rumunijos.  
 

https://www.irishti-
mes.com/news/politics/almost-6-
000-people-a-day-arriving-into-ire-
land-by-air-1.4314029 

 

 Airijos būsto ministras Darragh O' 
Brien rengia Ministrų Kabinetui pa-
teikti Gyvenamųjų patalpų nuomos 
pakeitimo įstatymo projektą. Pasak 
ministro, dokumentas apims nuolati-
nes priemones, skirtas sustiprinti 
nuomininkų teises ir pagalbą nuomi-
ninkams prieš susidarant nuomos į-
siskolinimams. Nuomojamų būstų 
kainų ir būstų skaičiaus problema iš-
lieka viena opiausių problemų Airijos 
sostinėje – Dubline.  
 

https://www.irishti-
mes.com/news/ireland/irish-
news/covid-19-extension-to-rent-
freeze-will-be-short-says-minister-
1.4307001  
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 Airijos viešbučių apgyvendinimas šie-
met drastiškai sumažėjo lyginant su 
praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu. 
Airijos viešbučių asociacijos progno-
zėmis, 2020 metais viešbučių apgy-
vendinimas bus mažesnis nei 30%.  
 
Vidutinis kambarių užimtumas liepos 
mėn. sudarė 42 proc. (tuo tarpu tuo 
pačiu laikotarpiu prieš metus – su-
darė 90 proc.). Taigi, 2020 m. liepos 
mėnesį užimtumas Airijos viešbu-
čiuose sumažėjo daugiau nei perpus, 
nepaisant to, kad padaugėjo žmonių, 
atostogaujančių vietoje (t. y. net ir pa-
čių airių, pasirinkusių keliauti po Ai-
riją ir atsisakiusių užsienio kelionių). 
Naujausi Centrinio statistikos biuro 
paskelbti duomenys rodo, kad užsie-
nio lankytojų skaičius Airijoje liepos 
mėnesį sumažėjo 97 procentais. 
 

https://www.irishtimes.com/busi-
ness/transport-and-tourism/occu-
pancy-rates-at-irish-hotels-
plummet-as-overseas-visitors-stay-
away-1.4317986  

 

 
 
Parengė: Edita Kaškevičiūtė , edita.kaskeviciute@urm.lt (Lietuvos Respublikos diploma-
tinės atstovybės ar konsulinės įstaigos darbuotojo  
pareigos, vardas pavardė, telefono numeris, el. paštas) 
Peržiūrėjo ambasadorius E. Meilūnas  
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