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JUNGTINĖ KARALYSTĖ 

 

EKONOMIKOS, TURIZMO IR INOVACIJŲ AKTUALIJOS  
 

• Pristatytas JK vidaus rinkos įstatymo projektas (angl. „internal market bill”) neatitinka ankstesnio 

susitarimo tarp JK bei ES. Tai apsunkina JK derybų su ES dėl būsimos prekybos sutarties eigą. Šis 

projektas taip pat sukėlė susirūpinimą ir JK regionų savivaldos klausimu. Plačiau - 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-54156419 bei čia 

• Kylant koronaviruso susirgimų skaičiui, griežtinami suvaržymai JK – nuo rugsėjo 14 d. įsigaliojo 

ribojimas grupėje būti daugiau nei 6 asmenims. Atskiruose JK regionuose įvedamų taisyklių apžvalga - 

nuorodoje https://www.bbc.co.uk/news/uk-51506729  

• JK ministras pirmininkas B. Johnson bei finansų ministras R. Sunak užsiminė, jog spalio mėnesį 

pasibaigus darbo vietų išsaugojimui skirtai programai (angl. „furlough scheme”), pagalbos programa 

galėtų būti pratęsta labiausiai paveiktiems sektoriams. Plačiau - https://www.cityam.com/boris-

johnson-signals-that-targeted-furlough-extension-is-on-the-cards/  

• Kavinių, restoranų, užeigų bei kitų viešojo maitinimo bei susibūrimo vietų atstovai pakartotinai išreiškė 

susirūpinimą, kad įvedus naujus apribojimus žmonių grupių skaičiui, vėl išauga galimų bankrotų šiame 

sektoriuje skaičius. Plačiau - https://www.theguardian.com/business/2020/sep/14/uk-pubs-and-

clubs-would-not-survive-increased-covid-rules  

• Britų pramoninkų konfederacija („CBI“) ragina JK vyriausybę ekonominiam atsigavimui nuo 
koronaviruso pandemijos skirtas priemones kryptingai panaudoti mažiau aplinką teršiančios 
ekonomikos kūrimui. „CBI“ išskyrė 6 prioritetų sąrašą („Green Recovery Roadmap“), kaip tai 
įgyvendinti. Plačiau - https://www.bbc.co.uk/news/business-54138583  

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

 
GALIMYBĖS LIETUVOS ĮMONĖMS 
• Laboratorinė įranga: 

https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/2703db0f-8efe-4b52-b0b4-
0b9dd7dee9c8?origin=SearchResults&p=2  

• Stogų tvarkymo darbai: 
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/027f2653-f670-4494-8893-
4ae6cc0aa387?origin=SearchResults&p=1  

• Namų įrengimo darbai: 
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/9dde96c9-b9c4-4470-a115-
25c261e448c6?origin=SearchResults&p=1  

• Maisto ir gėrimų produktų tiekimas NHS: 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:435820-2020:TEXT:EN:HTML  
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PORTUGALIJA 

 
EKONOMIKOS, TURIZMO IR INOVACIJŲ AKTUALIJOS 
• Dėl kylančių koronaviruso sergamumo rodiklių, nuo rugsėjo 15 d. šalyje sugrąžinami suvaržymai – 

draudžiami susibūrimai daugiau nei 10 žmonių, Lisabonos bei Porto apskrityse galios papildomos 

taisyklės. Plačiau - https://www.theportugalnews.com/news/what-will-happen-in-portugal-on-15-

september/55720  

• Kelionių tiltas tarp Portugalijos bei JK panaikintas – nuo rugsėjo 12 d., sugrįžusiems iš Portugalijos 14 

dienų saviizoliacija tampa privaloma . Plačiau - https://www.bbc.co.uk/news/uk-54108049  

• Patvirtintas 2 milijonų eurų su „Ryanair“ bendradarbiavimas dėl Azorų salyno populiarinimo JK bei 
Vokietijos rinkose. Plačiau - https://econews.pt/2020/09/09/azores-government-contracts-ryanair-to-
promote-region-in-uk-germany/  

• Prasideda Algarvės regiono geležinkelių elektrifikacija. Kelių savaičių bėgyje prasidės viešieji pirkimai 

dėl darbų atlikimo, projekto vertė – 65 milijonai eurų. Plačiau - 

https://www.theportugalnews.com/news/electrification-of-algarve-railway-moving-ahead/55661 

• Aplinkos ministras João Pedro Matos Fernandes pristatė Portugalijos prioritetines kryptis 2021 m. sausį 

prasidėsiančio pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai metu. Tarp prioritetų numatoma klimato 

kaita, gėlo vandens trūkumas, sausra ir kt. Plačiau - https://econews.pt/2020/09/10/water-scarcity-

drought-to-be-priority-of-portugals-eu-council-presidency/ 

 
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     
• Tarptautiniai skrydžiai bus atnaujinti nuo š.m. spalio 1 d. Keliautojai privalės laikytis papildomų 

saugumo taisyklių – privaloma 14 dienų saviizoliacija, sveikatos draudimas susirgimo ar mirties nuo 

COVID-19 atveju. Plačiau - https://gulfnews.com/world/gulf/oman/covid-19-oman-issues-guidelines-

for-air-travel-as-airport-opens-up-1.1599984448325  

• Siekiant pagerinti Omano biudžeto padėtį, planuojama išleisti islamiškų obligacijų emisiją. Tarptautinis 

valiutos fondas Omanui prognozuoja biudžeto deficitą, lygų 16,9% BVP. Per 2020 metus Omano kredito 

reitingas tarptautinių vertinimo agentūrų buvo sumažintas keletą kartų. Plačiau - 

https://www.arabianbusiness.com/politics-economics/451686-oman-to-tap-investors-to-plug-

budget-deficit  

• Žemės sklypai, kurie buvo skirti turizmo vystymui ir kuriuose nevystomi numatyti turizmo projektai, 

bus atimti, praneša paveldo bei kultūros ministras Salim bin Mohammed bin Said al Mahrouqi. Plačiau 

-  https://muscatdaily.com/Oman/388003/Unused-tourism-plots-to-be-withdrawn 

 
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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