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Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

 Parodų Madride kalendorius Nuoroda Nuolatos atnaujinama 

 Parodų Barselonoje kalendorius https://www.firabarc

elona.com/en/trade_

show/  

Nuolatos atnaujinama 

 Ispanijos parodų asociacijos 

skelbiamas parodų kalendorius 

http://www.afe.es/es

/Ferias/Listado-de-

Ferias  

Nuolatos atnaujinama 

 Parodų Valensijoje kalendorius Nuoroda 

 

Nuolatos atnaujinama 

 Parodų Sevilijoje kalendorius Nuoroda Nuolatos atnaujinama 

2022-

04-06 

Ispanijos vyriausybė patvirtino 

diplomatą Juan José Escobar specialiu 

ambasadoriumi Malagos kandidatūros į 

Expo-2027 kampanijai.   

Nuoroda  

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

2022-

04-12 

Ispanijos įmonė „Iberdrola“ užbaigė 

471 MW galios vėjo jėgainių 

kompleksą „Chafariz“ Brazilijoje.  

Nuoroda  

2022-

04-19 

Ispanijos įmonė „Iberdrola“ pradeda 

50,4 MW galios vėjo jėgainių parko 

statybas Graikijoje („Askio-III“). 

„Iberdrola“ yra pradėjusi įgyvendinti 

dar tris vėjo jėgainių projektus 

Graikijoje: 33.6 MW „Mikronoros“, 18 

MW „Rokani“ ir  37.8 MW „Askio-II“.  

Nuoroda  

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

 Ispanijos viešųjų pirkimų informacija Nuoroda Nuolatos atnaujinama 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2022-

04-

27/28 

JT Pasaulio turizmo organizacijos 

neeilinėje Generalinėje Asamblėjoje 

buvo suspenduota Rusijos narystė šioje 

organizacijoje.  

Nuoroda 

 

Nuoroda 

 

2022-

04-28 

Aviakompanija „Ryanair“ planuoja 

investicijas ir augimą Ispanijoje. 

„Ryanair“  šiuo metu veikia 27 

Ispanijos oro uostuose, turi dešimt 

bazių ir pagal keleivių skaičių pirmauja 

nuo 2010 m.  

Nuoroda  

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/
http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias
http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias
http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias
https://exposale.net/en/exhibitions/all/all/125
https://www.neventum.com/tradeshows/seville
https://thediplomatinspain.com/en/2022/04/the-government-appoints-juan-jose-escobar-as-ambassador-for-the-expo-malaga-2027-candidacy/
https://thediplomatinspain.com/en/2022/04/iberdrola-puts-into-operation-chafariz-its-largest-wind-power-complex-in-brazil-with-471-mw/
https://thediplomatinspain.com/en/2022/04/iberdrola-begins-construction-of-a-wind-farm-in-greece/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://www.unwto.org/news/unwto-members-vote-to-suspend-russia
https://thediplomatinspain.com/en/2022/04/unwto-extraordinary-general-assembly-suspends-russias-membership/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/28/companias/1651148156_882080.html
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Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2022-

04-06 

Ispanijoje bus steigiama Finansinių 

klientų apsaugos tarnyba, kuri 

daugiausiai dėmesio skirs klientų 

pretenzijų ir skundų nagrinėjimui. 

Tokiu būdu tikimasi suteikti didesnį 

saugumą ir garantijas finansinių 

institucijų klientams. Šios tarnybos 

sprendimai bus privalomi sumoms, 

mažesnėms nei 20 000 eurų. 

Nuoroda  

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2022-

04-

01/04 

Ispanija ir Portugalija pateikė prašymą 

Europos Komisijai leisti fiksuoti 30 

EUR/MWh kainą dujoms, skirtoms 

gaminti elektros energiją. Priemonė 

būtų taikoma iki š.m. pabaigos ir, 

teigiama, sumažintų elektros sąskaitą 

perpus.  

Nuoroda 

 

Nuoroda 

 

2022-

04-05 

Europos investicijų bankas kartu su 

Ispanijos skolinimo institutu (Instituto 

de Crédito Oficial (ICO)) bei įmone 

„Iberdrola“ pasirašė susitarimą dėl 

žaliojo vandenilio gamyklos vystymo 

projekto, kurio vertė 88 mln. EUR. 

Numatyta pastatyti 100 MW saulės 

elektrinę, 20 MWh bateriją ir 20 MW 

žaliojo vandenilio gamyklą Ispanijos 

Puertollano mieste. 

Nuoroda  

2022-

04-05 

Ispanijos spauda rašo apie vėjo 

energetikos industrijos metinį renginį 

Ispanijos Bilbao mieste. Straipsnyje 

cituojami energetinių įmonių 

pasisakymai.  

Nuoroda  

2022-

04-06 

Marokas ruošiasi importuoti 

suskystintas gamtines dujas per 

Ispaniją. 

Nuoroda  

2022-

04-07 

Š.m. kovo mėn. į Ispaniją buvo 

atgabenti trys LNG dujų kroviniai iš 

Rusijos. Bendra Ispanijos energetinė 

priklausomybė nuo Rusijos dujų siekia 

6 proc.   

Nuoroda  

2022-

04-08 

Ispanijos įmonė „Acciona Energy“ 

vystys energijos kaupiklių projektą su 

įmone iš Kinijos. 

Nuoroda  

2022-

04-12 

Tarptautinė atsinaujinančios 

energetikos konferencija IREC-2023 

vyks Ispanijoje 2023 m. vasario 21-23 

d. 

Nuoroda 

 

Nuoroda 

 

                                                 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

https://elpais.com/economia/2022-04-05/la-banca-tendra-que-pagar-250-euros-por-cada-reclamacion-admitida-por-la-autoridad-de-defensa-del-cliente-financiero.html
https://thediplomatinspain.com/en/2022/04/spain-and-portugal-submit-proposal-to-brussels-to-make-electricity-cheaper/
https://www.eldiario.es/economia/teresa-ribera-si-ue-acepta-tope-30-euros-gas-factura-electrica-bajara-mitad_128_8888647.html
https://thediplomatinspain.com/en/2022/04/eib-and-ico-to-provide-88-million-for-iberdrolas-green-hydrogen-plant/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/05/companias/1649167686_524716.html
https://atalayar.com/en/content/morocco-prepares-import-liquefied-natural-gas-through-spain
https://www.elmundo.es/economia/2022/04/07/624d972921efa017718b45b5.html
https://thediplomatinspain.com/en/2022/04/acciona-energy-announces-battery-project-in-spain-with-chinese-partner/
https://www.ren21.net/spain-is-next-irec-host-february-2023/
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2022/120422-ci-energias-renovables.aspx
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2022-

04-20 

Ispanijos spauda pastebi, kad mažėja 

didmeninė elektros kaina Ispanijoje. 

Balandžio 20 d. pasiekta 85 

EUR/MWh.  

Nuoroda  

2022-

04-19 

„Siemens Gamesa Renewable Energy“ 

pardavė Pietų Europos atsinaujinančios 

energetikos projektus įmonei „SSE 

Renewables“. Sandorio vertė 580 mln. 

EUR. Nurodoma, kad „Siemens 

Gamesa Renewable Energy“ siekia 

optimizuoti valdomų projektų portfelį. 

Nuoroda  

2022-

04-28 

Alžyras akcentuoja, kad dujų tiekimo 

kontraktas su Ispanija gali būti 

peržiūrėtas, jeigu Ispanija perduos šias 

dujas Marokui. Ispanija pažymi, kad 

Marokui tiekiamos dujos nebus iš 

Alžyro.  

Nuoroda  

2022-

04-28 

Ispanijos spauda pranešė, kad nuo karo 

Ukrainoje pradžios Ispanija pirko 

energetinių išteklių (nafta, dujos ir 

anglis) iš Rusijos už 1,9 mlrd. EUR. 

Kaip nurodoma, visa ES sumokėjo 44 

mlrd. EUR Rusijai už energijos 

išteklius nuo karo Ukrainoje pradžios.  

Nuoroda  

2022-

04-30 

Balandžio mėn. elektros kainos 

vidurkis buvo 191,52 EUR/MWh, kas 

yra 33 proc. mažiau negu kovo mėn. 

(283,3 EUR/MWh), tačiau beveik 

dviguba kaina negu 2021 m. 

Nuoroda  

Bendra ekonominė informacija 

2022-

04-18 

Ispanijos eksportas 2022 m. sausio-

vasario mėn. augo 28 proc. ir pasiekė 

šiam laikotarpiui rekordinę 56,5 mlrd. 

EUR apimtį. Importas augo 43 proc. ir 

pasiekė 67 mlrd. EUR.  

Nuoroda Pilna užsienio prekybos 

ataskaita pagal šalis ir 

sektorius.  

2022-

04-

19/20 

TVF 1 proc. punktu sumažino 

Ispanijos BVP augimo prognozes 2022 

m. Prognozuojama, kad augimas sieks 

4,8 proc., o infliacija pasieks 5,3 proc. 

Nuoroda 

 

Nuoroda 

 

 

2022-

04-28 

Infliacija Ispanijoje siekia 8,4 proc. 

(1.4 proc. mažiau negu kovo mėn.)  

Nuoroda  

Parengė: 

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

______________________________________________________ 

(Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos darbuotojo  

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

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/19/mercados/1650369123_371562.html
https://www.siemensgamesa.com/en-int/newsroom/2022/04/220419-siemens-gamesa-press-release-south-europe-wind-farms
https://atalayar.com/en/content/algeria-threatens-spain-revocation-its-gas-contract
https://www.elmundo.es/economia/2022/04/28/62696744e4d4d81a688b4578.html
https://www.rtve.es/noticias/20220330/marzo-mes-mas-caro-historia-precio-electricidad-luz/2325589.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20220430/precio-medio-luz-abril-19152-euros-mwh/2345381.shtml#:~:text=El%20precio%20medio%20de%20la%20electricidad%20en%20el%20mercado%20mayorista,alto%20desde%20que%20existen%20registros.
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2022/20220419_exports.aspx
https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Informes_Estadisticas/Documents/informe-mensual/International-Trade-Report-Executive-summary-ultimo-periodo.pdf
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/19/economia/1650365238_482219.html
https://thediplomatinspain.com/en/2022/04/imf-downgrades-spains-gdp-growth-in-2022-by-one-percentage-point-to-4-8/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/28/economia/1651127703_021009.html
mailto:juozas.steponenas@urm.lt

