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DATA 
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 

INFORMACIJOS 

ŠALTINIS 
PASTABOS 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

 Parodų Madride kalendorius Nuoroda 

 

 

Nuolatos atnaujinama 

 Parodų Barselonoje kalendorius  https://www.firabarc

elona.com/en/trade_

show/  

Nuolatos atnaujinama 

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2021-

10-05 

Ispanija skirs 5,5 mlrd. EUR pastatų 

atnaujinimui ir socialinių būstų statybai 

Nuoroda  

2021-

10-07 

Fintech dalis Ispanijoje pasiekė 29 

proc. Per pastaruosius du metus fintech 

sektorius išaugo 62 proc.  

Nuoroda Pasiskirstymas šalyje - 

nuoroda 

2021-

10-08 

Ispanijos įmonė Acciona pasirašė 140 

mln. EUR vertės kontraktą dėl vandens 

valymo įrenginių statybos Ekvadore. 

Nuoroda 

 

 

 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2021-

10-04 

Ispanija sulaukė 5,2 mln. tarptautinių 

turistų per rugpjūčio mėn. Šis skaičius 

atitinka pusę prieš-pandeminio lygio 

bei 112 proc. daugiau negu 2020 m. 

rugpjūtį.  

Nuoroda  

2021-

10-08 

Ispanija bando pritraukti JK turistus 

galimybe susigrąžinti PVM 

Nuoroda  

2021-

10-19 

Rugsėjo mėn. Ispanijoje oro uostuose 

apsilankė 5 mln. keleivių, beveik 5 k. 

daugiau negu pernai ir pusė tiek, kiek 

2019 m. Daugiausiai keleivių buvo iš 

Vokietijos, JK, Italijos, Prancūzijos, 

NL ir kt. šalių. 

Nuoroda  

2021-

10-25 

2021 m. Pasaulio turizmo organizacijos 

Generalinė Asamblėja iš Maroko 

perkelta į Ispaniją. 

Nuoroda 

 

Nuoroda 

 

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2021-

10-06 

Straipsnis apie situaciją dėl retųjų 

metalų gavybos Ispanijoje 

Nuoroda  

2021-

10-11 

Ispanija skiria 522 mln. EUR 

mokslinių tyrimų projektams bei 

mokslininkų pritraukimui.  

Nuoroda  

                                                 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

https://www.ifema.es/en/calendar
https://www.firabarcelona.com/en/trade_show/
https://www.firabarcelona.com/en/trade_show/
https://www.firabarcelona.com/en/trade_show/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/05/economia/1633437227_127536.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/06/companias/1633534923_858030.html
https://d500.epimg.net/descargables/2021/10/06/2b565206ce28d37f4844652f4ea1c65b.png
https://thediplomatinspain.com/2021/10/acciona-se-adjudica-su-cuarta-depuradora-en-ecuador-por-140-millones-de-euros/
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2021/20211004_frontur-egatur.aspx
https://english.elpais.com/economy-and-business/2021-10-08/spanish-businesses-seek-to-lure-british-tourists-with-tax-free-shopping.html
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2021/20211019_airport-passengers.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2021/20211025_unwto-assembly.aspx
https://www.unwto.org/news/24th-general-assembly-to-put-innovation-and-education-at-heart-of-tourism-s-restart
https://www.rfi.fr/en/business-and-tech/20211006-spain-s-rare-earths-pit-greens-against-tech-security-and-profit
https://elpais.com/ciencia/2021-10-11/el-gobierno-destina-522-millones-de-euros-a-proyectos-cientificos-y-contratacion-de-investigadores.html
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2021-

10-13 

Ispanijos eksporto ir investicijų 

agentūros ICEX kvietimas teikti 

paraiškas paramai mokslo ir 

eksperimentinės plėtros veikloms 2022 

m. Ispanijoje 

Nuoroda  

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2021-

10-05 

Prancūzijos ir Ispanijos užsienio 

reikalų ministrai aptarė idėją ES 

lygmeniu atlikti bendrus dujų pirkimus. 

Nuoroda 

Nuoroda 

 

2021-

10-05 

Ispanijos įmonė Repsol planuoja 

investuoti 1 mlrd. į atsinaujinančių 

energijos išteklių plėtrą iki 2025 m. 

Nuoroda  

2021-

10-06 

Didmeninė elektros kaina Ispanijoje 

pasiekė 288,53 EUR/MWh 

Nuoroda 300 EUR/MWh riba 

pasiekta spalio 7 d. 

Kainų dinamika matoma 

paspaudus šią nuorodą.  

2021-

10-13 

Straipsnis apie situaciją Europos dujų 

rinkoje ir perspektyvas artėjančiam 

žiemos sezonui. 

Nuoroda  

2021-

10-13 

Ispanijos spauda nagrinėja paviešintą 

EK komunikatą dėl energijos išteklių 

kainų, kuriame numatoma svarstyti 

priemones dėl savanoriškų bendrų 

gamtinių dujų rezervų pirkimo ir 

saugojimo kaip kad siūlo Ispanija. 

Nuoroda  

2021-

10-26 

Ispanijos pasiūlymai ES Energetikos 

taryboje: atlikti intervenciją į elektros 

rinką, fiksuoti dujų kainą ir kt.  

Nuoroda  

2021-

10-28 

Straipsnis, kuriame nagrinėjama dujų 

tiekimo į Ispaniją padėtis. 

Nuoroda  

2021-

10-31 

Alžyras nutraukė dujų tiekimą tranzitu 

per Maroką į Ispaniją 

Nuoroda  

Bendra ekonominė informacija 

2021-

10-06 

Pramonės augimas Ispanijoje rugpjūčio 

mėn. siekė 3,6 proc.  

Nuoroda  

2021-

10-07 

Ispanijos ministrų kabinetas patvirtino 

biudžeto projektą, kuriame rekordinės 

išlaidos 

Nuoroda  

2021-

10-14 

TVF prognozės Ispanijai: ekonomikos 

augimas 2021 m. sieks 5,7 proc.; o 

2022 – 6,4 proc.  

Nuoroda 

 

 

2021-

10-14 

Ispanijos spauda nagrinėja valstybės 

biudžeto projekto detales.  

Nuoroda 

 

 

2021-

10-19 

2021 m. sausio-rugpjūčio mėn. 

Ispanijos eksportas augo 22 proc. 

(lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2020 

m.) ir pasiekė 201,6 mlrd. EUR., kas 

yra visų laikų rekordinė apimtis. 

Nuoroda  

https://www.investinspain.org/en/we-help-you/smart-technology-fund/previous-calls/call-2022
https://thediplomatinspain.com/2021/10/espana-busca-el-apoyo-de-francia-a-su-propuesta-para-un-mercado-energetico-europeo/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Paginas/Noticias/20211005_MINISTERIO1.aspx
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/05/companias/1633434349_578700.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/06/companias/1633518378_084884.html
https://www.omie.es/
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11428855/10/21/Habra-suficiente-gas-para-pasar-el-invierno-Los-factores-que-podrian-dejar-a-Europa-en-una-situacion-critica.html
https://elpais.com/economia/2021-10-13/bruselas-planea-acumular-reservas-estrategicas-de-gas-para-paliar-la-crisis-energetica.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/26/mercados/1635243010_656721.html
https://english.elpais.com/economy-and-business/2021-10-28/why-the-closure-of-an-algerian-gas-pipeline-is-bad-news-for-spain.html
https://elpais.com/economia/2021-10-31/argelia-cierra-el-gasoducto-que-transportaba-gas-a-espana-a-traves-de-marruecos.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/06/economia/1633504467_857067.html
https://english.elpais.com/economy-and-business/2021-10-08/spanish-government-greenlights-draft-budget-with-record-public-spending.html
https://english.elpais.com/economy-and-business/2021-10-13/imf-lowers-2021-growth-forecast-for-spain-to-57.html
https://english.elpais.com/economy-and-business/2021-10-14/more-cash-for-regions-defense-science-spanish-government-details-expansive-budget-plan.html
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2021/20211019_exports.aspx
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2021-

10-28 

2021 m. III ketv. nedarbas Ispanijoje 

sumažėjo iki 14.57 proc. 

Nuoroda II ketv. siekė 15.26 

proc. 

2021-

10-28 

Vartotojų kainų indeksas pakilo 2 proc. 

per spalio mėn. ir pasiekė 5.5 proc. 

metinį lygį.  

Tai – aukščiausias per 29 m. rodiklis, 

daugiausiai nulemtas išaugusių elektros 

kainų. 

Nuoroda 

 

 

Nuoroda 

 

 

 

2021-

10-29 

2021 m. III ketv. Ispanijos BVP augo 2 

proc. 

Nuoroda  

 

 

Parengė: 

Juozas Steponėnas, I sekretorius, juozas.steponenas@urm.lt ; +34 34 91 70 22 115 

______________________________________________________ 
(Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos darbuotojo  

pareigos, vardas pavardė, telefono numeris, el. paštas) 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/en/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/en/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176802&menu=ultiDatos&idp=1254735976607
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/28/companias/1635404241_366579.html
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/en/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736164439&menu=ultiDatos&idp=1254735576581
mailto:juozas.steponenas@urm.lt

