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JUNGTINĖ KARALYSTĖ 

 

EKONOMIKOS, TURIZMO IR INOVACIJŲ AKTUALIJOS  
• Siekiant suvaldyti koronaviruso plitimą JK bei išvengti antro karantino visoje šalyje, nuo spalio 14 d. Anglijoje 

įsigaliojo trijų lygmenų apribojimų sistema. Visi Anglijos regionai suskirstyti į vidutinio, aukšto arba labai aukšto 
lygio COVID-19 rizikos zonas, kuriose galios atitinkami veiklos suvaržymai. Plačiau - 
https://www.bbc.co.uk/news/uk-54533924  

• Pirmasis Velso ministras Mark Drakeford paskelbė, jog nuo šio penktadienio 18.00 valandos atvykti į Velsą 
gyventojams iš didelį koronaviruso paplitimą turinčių JK regionų bus uždrausta. Pirmoji Škotijos ministrė Nicola 
Sturgeon taip pat svarsto Škotijoje įvesti panašią į Anglijos trijų lygių sistemą. Plačiau apie skirtumus regionuose  
- https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-54540764 bei čia ir čia  

• JK nepasiekus prekybos susitarimo su ES, prognozuojama, jog neturint pakankamo pasiruošimo muitinės 
procedūroms, Kente gali nusitęsti ilgos krovinių eilės. Taip pat planuojama, jog nuo 2021 m. spalio mėn ES 
piliečiams atvykti į JK nebepakaks ID kortelės. Plačiau -  https://www.cityam.com/brexit-uk-confirms-plans-for-
kent-passport-for-lorry-drivers/  

• Nepaisant koronaviruso pandemijos, 2020 m. rugsėjo mėnesį JK technologijų sektorius pritraukė rekordinį 
technologijų specialistų aplikacijų skaičių su „Tech Nation Visa“ programa. Plačiau - 
https://www.cityam.com/uk-tech-visa-applications-hit-record-high-despite-covid-19/  

• JK biotechnologijų bei gyvybės mokslų sektoriui 2020-ieji gali tapti rekordiniais investicijų pritraukimo prasme. 
Vien per trečią 2020 m. ketvirtį, sektorius pritraukė milijardą svarų investicijų. Plačiau - 
https://www.cityam.com/uk-biotech-secures-record-1bn-investment-in-third-quarter/  

• Per 12 savaičių iki spalio 4 d., maisto produktų e-komercijos tinklo „Ocado“ pardavimai išaugo 41,9%. Manoma, 
jog prie šio rezultato prisidėjo ir rugsėjį prasidėjusi nauja partnerystė su „M&S“ tinklu. Plačiau - 
https://www.cityam.com/ocado-sales-surge-on-new-ms-deal-amid-online-shopping-shift/  

 
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
• „World Travel Market 2020“, lapkričio 9-11 d., daugiau informacijos - https://london.wtm.com/  

• „FinTech World Forum 2020“, lapkričio 18-19 d., daugiau informacijos - https://fintechconferences.com/ 

• „Digital Health World Congress 2020“, lapkričio 26-27 d., daugiau informacijos - 
https://digitalhealthcareworldcongress.com/  

• „FinTech Connect 2020“, lapkričio 30 – gruodžio 4 d., daugiau informacijos - 
https://www.fintechconnect.com/events-london/#  

• „GIANT Health Event 2020“, gruodžio 1-2 d., daugiau informacijos - https://www.giant.health/   

 
GALIMYBĖS LIETUVOS ĮMONĖMS 
• Tinklapio sukūrimas: 

https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/419f3944-75e2-4c62-9f7e-
aea896c02785?origin=SearchResults&p=2 

• Programinė įranga: 
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/bfdabe23-9951-4037-95d4-
295af9ac0777?origin=SearchResults&p=2  

• Baldai: 
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/4daca1df-4cf0-4391-bdab-
8ca05cd2e5bc?origin=SearchResults&p=1  

• Sporto aikštelės įrengimas: 
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/7a7b5fb1-6994-4c27-9091-
d54bf73565b1?origin=SearchResults&p=1 
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PORTUGALIJA 

 
EKONOMIKOS, TURIZMO IR INOVACIJŲ AKTUALIJOS 

• Dėl augančių koronaviruso plitimo skaičių, šalyje padidintas pavojaus lygis (angl. „state of calamity“) bei 

įvesti nauji apribojimai. Plačiau - https://econews.pt/2020/10/14/portugal-goes-from-a-state-of-

contingency-to-calamity/  

• Šį pirmadienį buvo pristatytas Portugalijos 2021 metų biudžeto projektas. Pagrindiniai jo aspektai - 

nuorodoje https://econews.pt/essential-points-in-governments-proposed-2021-state-budget/  

• 2021 m. numatomos PVM bei kitos mokestinės lengvatos maitinimo įstaigų, apgyvendinimo bei kultūros 

sektoriams, taip siekiant paskatinti vartojimą. Šiuo metu daliai turizmo sektoriaus paslaugų yra teikiamos 

50% subsidijos. Plačiau - https://econews.pt/2020/10/12/budget-to-include-vat-rebates-on-

accommodation-culture-eating-out/ bei čia  

• Portugalija tapo šalimi-partnerė 2022 m. vyksiančioje „Hannover Messe“ parodoje. Plačiau -

https://econews.pt/2020/10/07/portugal-to-be-partner-at-hannover-messe-2022-industry-fair/ 

• Elektromobilių bei kitų mažiau taršių transporto priemonių įsigijimui skiriamos subsidijos bus teikiamos ir 

2021 m., tam biudžete bus skirti 4 milijonai eurų. Plačiau -  https://econews.pt/2020/10/12/state-

incentives-for-electric-cars-continue/ 

• „EasyJet“ 2021 m. pavasarį planuoja atidaryti bazę Faro mieste, tai bus jau trečioji kompanijos bazė šalyje. 

Plačiau - https://econews.pt/easyjet-to-open-new-base-at-faro-airport-in-spring-2021/ 

 

ARTIMIAUSI RENGINIAI  

• „Evora Forum 2020: A World For Travel“, lapkričio 5-6 d., Évora. Daugiau informacijos 
https://www.aworldfortravel.org/  

• „AIP“ – Portugalijos pramoninkų asociacija organizuoja virtualią verslo misija su Baltijos šalių verslais:, 
gruodžio 3 d. numatomi B2B susitikimai, susidomėjusius prašome registruotis el.paštu 
Ieva.Valickaite@mfa.lt atsiunčiant įmonės pavadinimą, trumpą veiklos aporašymą ir kontaktinę informaciją. 

• „Web Summit 2020“, gruodžio 2-4 d., daugiau informacijos - https://websummit.com  
 

OMANO SULTONATAS 

 
EKONOMIKOS, TURIZMO IR INOVACIJŲ AKTUALIJOS     

• Nuo spalio 11 d. įsigaliojo komendanto valanda, ribojanti judėjimą nuo 20.00 val. vakaro iki 5.00 val. ryto. 

Išimtys taikomos specialiųjų tarnybų bei pagalbos darbuotojams. Plačiau - 

https://gulfnews.com/world/gulf/oman/covid-19-oman-issues-night-curfew-rules  

• Siekiant pagerinti šalies biudžeto padėtį, įvedamas 5% PVM mokestis Omane, kuris įsigalios nuo 2021 m. 

balandžio mėnesio. Daliai prekių bei paslaugų galios išimtys. Plačiau - https://muscatdaily.com/VAT:-Basic-

foodstuff,-healthcare,-public-transport-exempted 

• Nuo 2021 m. sausio 1 d., Omane įsigalios vienkartinių plastikinių maišelių draudimas. Ruošiantis šioms 

permainoms, į prekybos taškus jau dabar pristatomos tvaresnės daugkartinių maišelių alternatyvos. Plačiau 

-  https://muscatdaily.com/Oman/388318/Bye-bye-plastic-bags 

 

ARTIMIAUSI RENGINIAI  
• „Oman Energy & Water Conference & Exhibition“, lapkričio 30 d. – gruodžio 2 d., OCEC, Muskatas. Daugiau 

informacijos - https://www.energyandwateroman.com/   
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