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JUNGTINĖ KARALYSTĖ 

 

EKONOMIKOS, TURIZMO IR INOVACIJŲ AKTUALIJOS  
• Nuo lapkričio 2 d. Škotijoje įsigalios COVID-19 paplitimo 5 lygių sistema. Škotijos teritorija bus 

suskirstyta į lygius nuo 0 iki 4: 0 lygis mažai skirsis nuo įprastos kasdienybės, o aukščiausias 4 lygis turės 
suvaržymus, artimus pilnam karantinui. Plačiau - https://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-54659056 

• Regionino karantino metu Velso parduotuvėsė apribotas nebūtinųjų prekių („non-essential goods“) 
pardavimas. Karantinas Velse tęsis iki lapkričio 9 d., pagal epidemiologinės situacijos vystymąsi 
apribojimai gali būti pratęsti. Plačiau - https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-54705627  

• Britų pramonės konfederacijos („CBI“) atlikta apklausa rodo, jog po optimizmo prekybos tinklams 
teikusių vasaros mėnesių, spalį mažmenos sektorius vėl fiksavo pardavimų kritimą. Dėl blogėjančių 
vartojimo lūkesčių, žiemos laikotarpiu mažmeninikai gali atsisakyti dalies įprastų užsakymų iš tiekėjų. 
Plačiau - https://uk.reuters.com/article/uk-britain-economy-retail/uk-retail-sales-slump-in-october   

• „Lloyds Banking Group“ darbo iš namų režimą ketina tęsti iki kitų metų pavasario. „Deloitte“, „Barclays“ 
bei kitos finansinių paslaugų sektoriaus korporacijos taip pat numato galimą ilgesnį darbo iš namų 
periodą. Plačiau - https://www.bbc.co.uk/news/business-54681144  

• „British Petroleum“ dalyvaus dviejuose ambicinguose taršos mažinimo projektuose, kurių metu 
išmetami anglies junginiai bus surenkami bei saugomi po Šiaurės jūra. Plačiau -
https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/27/bp-leads-energy-companies-preparing 

• Didelei daliai švietimo institucijų veiklos perėjus į nuotolinio darbo režimą, nacionalinis kibernetinio 
saugumo centras ragina JK švietimo sektorių užtikrinti kibernetinį saugumą bei pasirūpinti skaitmenine 
infrastruktūra. Plačiau - https://www.cityam.com/government-issues-cybersecurity-alert-for-uk-
education-sector/  

 
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
• „LINPRA“ seminaras apie JK rinką, lapkričio 5 d., dėl galimybės dalyvauti prašome sekti naujienas 

https://linpra.lt/  

• „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 
• Dezinfekcinės priemonės NHS: 

https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/cebda581-5a33-4bbb-bc18-
8827ebd1fa1f?origin=SearchResults&p=2  

• Lazerinė sistema: 
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/9b6df3f2-566b-4451-a888-
0d133c00ebac?origin=SearchResults&p=2  

• Spektrometras: 
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/4946c990-48cd-4a31-8ce7-
bbd3fd4c7d9f?origin=SearchResults&p=1 

• Telekomunikacijos įranga: 
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/2ec6e736-336d-4b06-9595-
4138cb1c5c3e?origin=SearchResults&p=1  
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PORTUGALIJA 

 
EKONOMIKOS, TURIZMO IR INOVACIJŲ AKTUALIJOS 
• Nuo spalio 28 d. kaukių dėvėjimas gatvėje tapo privalomas.  Ši taisyklė  galios 70 dienų, esant poreikiui 

šis laikotarpis gali būti pratęstas. Plačiau - https://www.theportugalnews.com/news/use-of-mask-

mandatory-from-28-october/56388  

• Spalio 30 – lapkričio 3 dienomis šalyje bus draudžiamas judėjimas tarp skirtingų savivaldybių. Plačiau - 

https://econews.pt/2020/10/22/government-prohibits-movement-between-municipalities-from-

october-30-to-november-3/  

• Iki 2030-ųjų, į stambiuosius infrastruktūros projektus Portugalija investuos 43 milijardus eurų. Tarp 

pagrindinių prioritetų  - greitaeigių traukinių infrastruktūra tarp Lisabonos ir Porto bei atsinaujinančios 

energetikos vystymas. Plačiau -http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/  

• Albufeiros regione bus vystomas saulės energetikos projektas, į jį investuojama 18 milijonų eurų. 

Plačiau - https://econews.pt/2020/10/23/new-e18m-solar-energy-plant-to-be-built-in-albufeira-area/  

 

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

• „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 aprašymą ir kontaktinę 
informaciją. 
 

GALIMYBĖS LIETUVOS ĮMONĖMS 
• Viešųjų pirkimų portalas: http://www.base.gov.pt/Base/en/Homepage  

 

OMANO SULTONATAS 

 
EKONOMIKOS, TURIZMO IR INOVACIJŲ AKTUALIJOS     
• Ekonomikos ministras Dr. Said bin Mohammed al Sagri inicijavo specialios darbo grupės formavimą 

pandemijos sukeltos žalos šalies ekonomikai mažinimui. Darbo grupė apims šalies institucijas, 

akademikus bei kitus ekspertus. Plačiau - https://www.omanobserver.om/taskforce-formed-to-

stimulate-oman-economy/  

• Centrinis Omano bankas ruošia ambicingą „FinTech“ industrijos vystymo šalyje strategiją. Plačiau -

https://www.omanobserver.om/major-strategy-to-fuel-growth-of-fintech-industry-in-oman/  

• Nuo lapkričio 2 d. „Jazeera Airways“ avialinijos pradės vykdyti skrydžius tarp Muskato ir Kuveito. 

Plačiau - https://www.omanobserver.om/jazeera-airways-to-launch-weekly-service-to-muscat/  

• Pasak „Belham Management Industries Inc.“ rinkos tyrimo, iki 2029 m. gamtinės dujos galėtų 

patentkinti 95% šalies energetikos poreikių. Plačiau - https://timesofoman.com/article/omans-

renewable-energy-gains-momentum-bmi-market-research  

 
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
• Industriniai renginiai laikinai atidedami. Daugiau informacijos apie artimiausius renginius galite rasti 

pagrindinių parodos rūmų „Oman Convention and Exhibition Centre“ tinklapyje 

https://ocec.om/Whatson/.   
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