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JUNGTINĖ KARALYSTĖ 

 

EKONOMIKOS, TURIZMO IR INOVACIJŲ AKTUALIJOS  
  

• JK finansų ministerija sugriežtino darbo vietų išsaugojimui skirtos schemos reikalavimus (angl. 
„furlough scheme“). Plačiau - https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-britain-
jobs/britain-tightens-rules-for-furlough-rehiring-bonus-idUKKCN24W2D5  

• Pirmoji Škotijos ministrė N. Sturgeon dėl padidėjusio COVID-19 susirgimų skaičiaus grąžina karantiną 
Škotijos mieste Aberdyne. Užeigos bei restoranai privalės užsidaryti, gyventojams bus draudžiama vykti 
į svečius, patariama nenutolti nuo namų 5 mylių spinduliu. Plačiau - https://www.bbc.co.uk/news/uk-
scotland-53666665  

• Velso sveikatos sistemai NHS bus skirta 800 mln. svarų pasiruošti antrai COVID-19 bangai, didžioji šios 
sumos dalis bus panaudota asmeninių apsaugos priemonių įsigijimui (angl. „PPE“). Plačiau - 
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-53651914 

• Liepą automobilių pramonės pardavimai pakilo pirmąkart per šiuos metus. Pasak asociacijos „Society 
of Motor Manufacturers and Traders“ (SMMT), liepos mėnesį užfiksuotas 11,3% automobilių 
registracijų augimas. Nepaisant to, automobilių pardavimo lygis išlieka 41,8% žemesnis nei 2019 
metais. Plačiau - https://www.cityam.com/smmt-new-uk-car-sales-rise-11-per-cent-post-lockdown/  

• Karantino metu JK gyventojų praleidžiamas laikas prie TV, išmaniojo telefono arba kompiuterio išaugo 
40% ir vidutiniškai siekia 6 valandas 25 minutes. Plačiau - https://www.cityam.com/coronavirus-
screen-time-soars-as-adults-spend-half-their-day-on-devices/  

 
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
Reaguojant į COVID-19, dauguma industrinių parodų, mugių bei konferencijų, turėjusių vykti vasaros -                
ankstyvo rudens mėnesiais, yra atšaukiamos arba nukeliamos į kitus metus. Detalesnė informacija apie 
perkeltus renginius (bei kiti galimi pakeitimai) - oficialiuose renginių tinklapiuose. 

 
GALIMYBĖS LIETUVOS ĮMONĖMS 
• Baldai: 

https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/da0c16d4-6599-4f91-b94d-
742fad461303?origin=SearchResults&p=1 

• Laboratorinė polimerų analizės įranga Mančesterio universitetui: 
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/be04c75f-3632-4460-885c-
62d7840af2ec?origin=SearchResults&p=3 

• Spausdinimo darbai: 
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/6afd8ac1-4c5f-4f43-9ef6-
968715ae4a3d?origin=SearchResults&p=2 

• Stogų keitimo darbai: 
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/c10ed478-73a3-4311-b831-
1e3fbc552f2d?origin=SearchResults&p=4  
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PORTUGALIJA 

 
EKONOMIKOS, TURIZMO IR INOVACIJŲ AKTUALIJOS 
   
• Rugpjūčio mėnesį įvestos naujos keliavimo taisyklės turistams, atvykusiems iš šalių, nepriklausančių ES. 

Plačiau - https://econews.pt/2020/08/01/there-are-new-rules-for-those-landing-in-portugal/ 

• Nacionalinio statistikos instituto paskaičiavimais, 2020 m. antrąjį ketvirtį Portugalijos BVP susitraukė 
16,5% - tai yra ketvirtas didžiausias kritimas visoje euro zonoje. Plačiau - 
https://econews.pt/2020/07/31/portugal-fourth-largest-european-drop-in-gdp/  

• Pirmąjį 2020 m. ketvirtį šalies vidaus turizmas susitraukė 20%, o kovo mėnesį sumažėjimas siekė net 
70%. Pasak Tarptautinio valiutos fondo, Portugalijoje dėl koronaviruso pandemijos patirti turizmo 
industrijos nuostoliai sieks daugiau nei 2% viso šalies BVP. Plačiau - 
https://econews.pt/2020/07/27/domestic-tourism-down-20-in-q1-70-in-march/ bei čia 

• Siekiant išlaikyti užsienio turistus, šalyje paleisti COVID-19 draudimo paslaugų paketai. Plačiau - 
https://www.portugalresident.com/portugal-launches-covid-oriented-travel-insurance-for-foreign-
tourists/  
 

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

 

OMANO SULTONATAS 

 
EKONOMIKOS, TURIZMO IR INOVACIJŲ AKTUALIJOS     
 

• Nuo liepos 25 d. įsigalioję judėjimo apribojimai tarp Omano gubernijų nuo rugpjūčio 8 d. bus 
sušvelninti. Tačiau judėjimo apribojimai Dhofar apskrityje vis dar išliks. Plačiau - 
https://www.omanobserver.om/lockdown-between-governorates-to-be-lifted-from-saturday/  

• Per pirmąjį 2020 m. pusmetį keliautojų, apsistojančių Omano viešbučiuose, sumažėjo 53%. Plačiau -
https://timesofoman.com/article/3017414/oman/tourism/three-to-five-star-hotels-record-53-
decrease-in-guests  

• Sultono Qaboos universitetas drauge su „Siemens“ kompanija vystys projektą, leisiantį universitetui 
pereiti prie energijos, gautos iš atsinaujinančių energijos šaltinių, bei  našesnio energijos panaudojimo. 
Tai bus pirmasis tokio tipo „Siemens“ technologijų projektas Artimųjų Rytų regione. Plačiau - 
https://muscatdaily.com/Business/387516/Towards-reliable-and-clean-energy  

 
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://ocec.om/  
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