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Dalis į ES eksportuojančių JK verslų svarsto galimybę atsidaryti padalinį ES šalyje, kad galėtų išvengti
dėl
„Brexit“
iškilusių
papildomų
eksporto
ir
logistikos
iššūkių.
Plačiau
https://www.theguardian.com/politics/2021/jan/23/brexit-hit-firms-advised-government-officialsset-up-shop-in-eu
„Nissan“ patikino, jog dėl pasiekto JK ir ES prekybinio susitarimo, automobilių gamybos centras ir toliau
tęs veiklą Sunderlande, JK. Plačiau - https://www.bbc.co.uk/news/business-55757930
JK vidaus reikalų ministrė P. Patel praneša, jog norintys keliauti iš JK turėtų nurodyti kelionės tikslą bei
įrodyti kelionės būtinumą (angl. „essential journey“). Plačiau - https://www.bbc.co.uk/news/uk55821702
Karantinas stipriai paveikė fizines šalies parduotuves: 242 metus visoje JK veikęs prekybos centrų
tinklas „Debenhams“ turės uždaryti parduotuves, bus naikinamos 12 000 darbo vietų. Duris užvers ir
183
metus
skaičiavęs
prekybos
centras
Edinburge
„Jenners“.
Plačiau
https://www.bbc.co.uk/news/business-55793411 bei čia
Pandemijos metu Londono gyventojų skaičius sumažėjo 700 tūkst., tai lygu maždaug 8% JK sostinės
populiacijos. Ekspertai teigia, jog tą galimai nulėmė tiek COVID-19 pandemijos poveikis, tiek „Brexit“
sukeltas JK ekonomikos nuosmukis. Plačiau - https://www.escoe.ac.uk/estimating-the-uk-populationduring-the-pandemic/
JK parlamento aplinkosaugos komitetas kreipėsi į šalies centrinį banką su raginimu į ekonomikos
gaivinimo nuo pandemijos padarinių planą įtraukti daugiau dėmesio žaliosioms iniciatyvoms bei
netaršios
ekonomikos
kūrimui.
Plačiau
–
https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/25/bank-of-england-green-recovery-covid
Naujojo aplinkosaugos įstatymo patvirtinimas atidedamas trečią kartą. Šis įstatymas numatys naują
šalies gamtos išteklių, taršos kontrolės, žemės ūkio bei kitų susijusių sričių reglamentavimo tvarką po
JK išstojimo iš ES. Plačiau - https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/26/
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Žemės ūkio inovacijų forumas „AgriTech 4.0 2021“, sausio 29 – vasario 19 d., daugiau informacijos https://tech40.net/page-3iaJ-SKRg
„TeissLondon 2021: The European Information Security Summit“ (vebinarų ciklas), vasario 2 – 25 d.,
daugiau informacijos - https://www.teiss.co.uk/london/agenda/
Statybų industrijos inovacijų seminaras „Futurebuild: Game Changers“, vasario 4 d., daugiau
informacijos - https://registration.gesevent.com/survey/163x1rkyc2dki?actioncode=EM5
Mados industrijos seminaras „Fashion Together“, vasario 23 d., daugiau informacijos https://www.purelondon.com/fashion-together-registration
Startuolių renginys „Seedery 2021: Students. Founders. Investors“, vasario 27-28 d., daugiau
informacijos - https://www.seedery.io/
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Grindų įrengimo darbai:
https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/001666-2021?origin=SearchResults&p=1
IT projektas:
https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/001480-2021?origin=SearchResults&p=4
Saldumynų ir užkandžių tiekimas:
https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/001681-2021?origin=SearchResults&p=1
Medinių tvorų plokščių gamyba:
(dėl užsakymo sąlygų susisiekti el. paštu M.Zamzickas@mfa.lt)

Daugiau naujienų galite rasti mūsų socialinės medijos platformose:
https://twitter.com/LT_Attache_UK
Mantas Zamžickas, Ieva Valickaitė
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Siekiant suvaldyti viruso plitimą ir išvengti naujos viruso mutacijos iš JK, skrydžiai tarp Portugalijos ir JK
sustabdyti nuo praeito šeštadienio, sausio 23 dienos. Neatmetama galimybė uždaryti žemynines
Portugalijos
sienas.
Plačiau
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirusportugal/portugal-bans-all-uk-flights-to-tackle-rapid-spread-of-new-covid-19-variant-idUSKBN29Q2YJ
bei čia
Dėl aukšto koronaviruso plitimo lygio, šalyje ribojamas ne maisto produktų pardavimas. Plačiau https://www.theportugalnews.com/news/2021-01-15/supermarkets-will-not-be-able-to-sell-nonfood-items/57768
Greitaeigis geležinkelis tarp Lisabonos ir Madrido planuojamas pabaigti iki 2023 metų gruodžio
mėnesio. Plačiau - https://econews.pt/2021/01/26/lisbon-madrid-high-speed-rail-link-to-becompleted-by-end-of-2023-minister/

ARTIMIAUSI RENGINIAI
•

„Smart Mobility Summit 2021“, balandžio 20-21 d.,
https://www.eventbrite.co.uk/e/smart-mobility-summit-2021-tickets85502942603?aff=ebdssbdestsearch

daugiau

informacijos

-

GALIMYBĖS LIETUVOS ĮMONĖMS
•

Viešųjų pirkimų portalas: http://www.base.gov.pt/Base/en/Homepage
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Dėl koronaviruso plitimo, šalies žemyninė siena bus uždaryta iki vasario 1 d. Plačiau https://www.arabnews.com/node/1797561/middle-east
Dalyje industrijų Omanas pirmenybę teiks vietiniams gyventojams, bus ribojamos užsieniečių
galimybes įsidarbinti. Turintiems darbo leidimą asmenims iš užsienio, leidimo galiojimui pasibaigus jo
pratęsti nebebus galima. Plačiau - https://www.arabnews.com/node/1797656/business-economy
Soharo LEZ teritorijoje pradėjo veikti 25 megavatų saulės energetikos parkas „Qabas“, parkas vystomas
drauge su „Shell“. Omano tikslas - specialiosiose ekonominėse zonose įkurti pakankamą saulės jėgainių
kiekį,
gebantį
sugeneruoti
1
gigavatą
energijos.
Plačiau
https://www.renewableenergyworld.com/solar/shell-completes-25-mw-solar-plant-in-oman/
Didžiausias šalyje Salalos uostas („The Port of Salalah“) per 2020 m. pasiekė rekordinį krovinių kiekį.
Gerus rezultatus pasiekti padėjo „WoW“ standartų bei „Lean“ metodologijos pritaikymas. Plačiau https://timesofoman.com/article/port-of-salalah-concludes-2020-with-record-container-volume-of434-million-teus

ARTIMIAUSI RENGINIAI
•

Industriniai renginiai laikinai atidėti iki vasaros. Naujienas kviečiame sekti Omano parodų rūmų
svetainėje https://ocec.om/

Daugiau naujienų galite rasti mūsų socialinės medijos platformose:
https://twitter.com/LT_Attache_UK
Mantas Zamžickas, Ieva Valickaitė

