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DATA 
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 
INFORMACIJOS ŠALTINIS 

Pasta

bos 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2021-04-21 PAR nacionalinė valiuta randas lyginant su praėjusių 

metų Covid-19 kriziniu laikotarpiu sustiprėjo 32,4% 

santykyje su JAV doleriu. Pastarojo meto rando 

sustiprėjimas susijęs ne tik su JAV dolerio silpnėjimu, bet 

ir su bendru investuotojų pasitikėjimo besivystančiomis 

rinkomis atsigavimu. Valiutos sustiprėjimui ir 

investuotojų pasitikėjimui įtakos turi ir PAR vyriausybės 

įsipareigojimas biudžeto konsolidavimui bei ženklai, kad 

ketinama įgyvendinti struktūrines reformas. 

https://www.engineeringnews.co.za/art

icle/what-a-difference-a-year-makes---

upbeat-rand-the-top-performing-

emerging-market-currency-2021-04-20 

 

2021-04-06 Nors vartojimo išlaidos visos PAR ekonomikos mastu dar 

nėra sugrįžę į prieš-krizinį lygį, tačiau kai kurie ženklai 

rodo, kad vartotojų pasitikėjimas po truputį atsigauna.  

https://bit.ly/3fOjYfz 

 

 

 

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2021-04-20  PAR vyriausybė plečia geografinių nuorodų 

(Geographical indications) teisinę bazę ir reguliacinę 

aplinką, siekdama paremti kaimo ir žemės ūkio vystymą. 

Bendrame susitikime PAR ir ES institucijų atstovai aptarė 

galimą bendradarbiavimą, keičiantis gerąja praktika šioje 

srityje.  

https://www.engineeringnews.co.za/art

icle/south-africa-makes-progress-on-

geographical-indications-to-support-

rural-agricultural-development-2021-

04-20/rep_id:4136  

 

 Artimiausios parodos PAR:  

- 2021 m. rugpjūčio 23-25 d. Johanesburge vyks 

didžiausia maisto ir gėrimų paroda „Africa Big 7“. Ji 

rengiama hibridiniu būdu ir todėl bus galima dalyvauti 

gyvai arba online. 

 

Tarptautinė automobilių pramonės paroda 

„Automechanika“ nukelta į kitus metus ir planuojama 

2022 m. kovo 15–18 d. 

https://www.africabig7.com/  

 

https://www.engineeringnews.co.za/art

icle/automechanika-postponed-to-next-

year-2021-03-25 

 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2021-04-03 Didžiosios oro linijos vis dar vengia PAR, bet po truputį 

atnaujina savo tarptautinius skrydžius iš ir į šalį. 

https://bit.ly/3cPBjTu  

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

    

Transportas, energetika, Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2021-04-21 Šiais metais bus pradėti gręžimo darbai PAR vakarų 

pakrantėje jūroje esančio naftos gręžinyje „Gazania-1“, 

kuriame tikimasi rasti 349 mln. barelių naftos. Kanados 

naftos ir dujų kompanija „Africa Energy“ paskelbė, kad 

PAR vyriausybė patvirtino 2020 m. pasirašytą sandorį su 

tarptautine naftos ir dujų kompanija Azinam South Africa 

https://www.businessinsider.co.za/ame

rican-billionaire-backs-drilling-off-sas-

west-coast-targeting-349-million-

barrels-of-oil-2021-4 

 

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

https://bit.ly/3fOjYfz
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Limited, pagal kurį Azinam tampa 2B bloko operatoriumi 

ir 50% licencijos turėtoju. 

2021-04-23 Energetikos ir mineralinių išteklių ministras G. Mantashe 

paskelbė viešiems komentarams elektros reguliavimo 

įstatymo pataisas, kurios numato, kad licenzijų nereikės 

elektros energijos generavimo projektams iki 10MW. 

Šiuo metu įstatyme numatyta, kad licencija reikalinga bet 

kuriam elektros energijos generavimo projektui, 

viršijančiam 1MW. 

https://www.engineeringnews.co.za/art

icle/proposed-regulation-lifting-

embedded-generation-licence-

exemption-cap-to-10-mw-released-for-

comment-2021-04-23 

 

2021-04-21 Valstybinis jūrų uostų operatorius „Transnet“ planuoja 

atnaujinti ir plėsti Durbano jūsų uosto infrastruktūrą ir 

kviečia privačias kompanijas prisidėti prie 100 mlrd. 

randų vertės projekto, kuriuo siekiama keturgubai 

padidinti konteinerių operavimo pajėgumus. 

https://www.businesslive.co.za/bd/nati

onal/2021-04-21-exclusive-transnet-

turns-to-private-sector-to-help-make-

durban-port-great-again/ 

https://businesstech.co.za/news/busines

s/484035/a-r100-billion-investment-

and-thousands-of-new-jobs-

ramaphosa-on-south-africas-latest-

infrastructure-push/ 

 

2021-04-21 Energetikos ekspertai kritikuoja šalies Energetikos ir 

mineralinių išteklių ministerijos sprendimą du trečdalius 

skubaus energetikos pirkimo programos biudžeto paskirti 

Turkijos SGD elektrą generuojančių laivų „Karpowership 

SA“ nuomai. Anot jų, tai didelė klaida, kuri ilguoju 

laikotarpiu šaliai brangiai atsieis. 

https://www.biznews.com/energy/2021

/04/21/powerships-expensive-dirty 

 

2021-04-29 Pietų Afrikos įmonė „DNG Energy“, siekianti plėtoti 

suskystintųjų gamtinių dujų ifrastruktūrą, ėmėsi teisinių 

veiksmų, kad vyriausybė nutrauktų skubios elektros 

energijos gamybos sutarčių sudarymą, motyvuodama 

neskaidriu viešųjų pirkimų procesu. Du trečdaliai 

biudžeto buvo paskirta Turkijos energiją generuojančių 

laivų „Karpowership SA“ nuomai 20 metų. 

https://www.engineeringnews.co.za/art

icle/dng-energy-takes-legal-action-to-

halt-rmipppp-2021-04-30 

https://www.dailymaverick.co.za/articl

e/2021-04-29-karpowership-

consortium-in-affidavit-losing-bidder-

claims-blatant-corruption-fingers-

mantashe-associate/ 

 

2021-04-05 Teroristiniai išpuoliai Mozambiko šiaurėje Cabo Delgado 

provincijoje sustabdė tarptautinių kompanijų vystomus 

dujų projektus. Po paskutinio išpuolio kovo 24 d. 

Palmoje, dešimtys tarptautinių, tarp jų ir PAR naftos, dujų 

ir statybų kompanijų buvo priverstos sustabdyti savo 

darbus. Palmoje vystomas vienas didžiausių dujų projektų 

pasaulyje, kuris turėjo paversti Mozambiką trečia pagal 

dydį gamtinių dujų gamintoja pasaulyje. Prancūzų naftos 

ir dujų kompanija Total paskelbė stabdanti savo veiklą 

Mozambike pagal force major principą. 

https://bit.ly/3dMARF8 

https://www.energyvoice.com/oilandga

s/africa/lng-africa/317737/total-

mozambique-force-majeure/ 

 

Bendra ekonominė informacija 

2021-04-14 PAR Centrinis bankas (SARB) savo šešių mėnesių 

apžvalgoje teigia, kad teigiamas beprecedentės 

skatinamosios pinigų politikos efektas pasijus dar šiais 

metais ir dar labiau sustiprės per ateinančius metus. 2020 

m. bankas sumažino palūkanų normą iki 3,5%, kuri iki 

šiol išlieka tokiame pačiame lygyje.  

https://www.bloomberg.com/news/arti

cles/2021-04-14/s-africa-s-central-

bank-sees-stimulus-effects-peaking-in-

2021 

 

2021-04-08 BRICS tarptautinė finansinė institucija „Naujasis plėtros 

bankas“ patvirtino antrąją 1 mlrd. JAV dolerių vertės 

skubios pagalbos paskolą PAR, skirtą paremti šalies 

vyriausybės pastangas suvaldyti koronaviruso 

pandemijos ekonominį poveikį. Pirmoji paskola buvo 

skirta 2020 m. vasarą. 

https://www.biznews.com/briefs/2021/

04/08/brics-loan 
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2021-04-07 Tarptautinis valiutos fondas (TVF) peržiūrėjo PAR 

ekonomikos augimo perspektyvas 2021 m., ir padidino 

BVP augimo rodiklį nuo 2,8 iki 3,1%. 

https://ewn.co.za/2021/04/06/good-

news-for-sa-s-economy-as-imf-revises-

growth-outlook-to-3-1 

 

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

    

AKTUALU:  

• Visa informacija apie vykdomus viešuosius pirkimus PAR yra prieinama internete - 

http://www.etenders.gov.za/  

• Įmonėms norinčios dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose rekomenduojama užsiregistruoti centrinėje tiekėjų 

duomenų bazėje (CSD) - https://secure.csd.gov.za/  

Botsvanos eksportuotojų duomenų bazė - https://www.gobotswana.com/botswana-export-ready-database  

Parengė: LR ambasados Pietų Afrikos Respublikoje trečioji sekretorė Inga Stankaitė, tel. +27127609002, el.p. 

inga.stankaite@urm.lt  

http://www.etenders.gov.za/
https://secure.csd.gov.za/
https://www.gobotswana.com/botswana-export-ready-database
mailto:inga.stankaite@urm.lt

