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DATA 
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INFORMACIJOS 
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PASTABOS 

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 

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

2022-

02-15 

Ispanijos įmonė Técnicas Reunidas 

laimėjo 300 mln. EUR vertės konkursą 

Meksikoje pastatyti dvi kombinuoto 

ciklo 600 MW galios dujines 

elektrines. Projekto partneriai: Siemens 

Energy ir TSK įmonės. 

Nuoroda  

2022-

02-17 

Ispanijos įmonė Iberdrola paskelbė 

apie planus investuoti 8,7 mlrd. EUR į 

Massachusetts (JAV) planuojamus tris 

vėjo jėgainių kompleksus atviroje 

jūroje. 

Nuoroda  

2022-

02-18 

Ispanijos įmonė Acciona Energía 

laimėjo konkursą statyti 131 MW 

galios vėjo jėgainių parką Peru. 

Projekto vertė 158 mln. EUR. 

Nuoroda  

2022-

02-18 

Ispanijos įmonių grupė Ferrovial 

ketina dalyvauti Niujorko John F. 

Kennedy oro uosto rekonstrukcijoje. 

Ispanijos įmonės investicija gali siekti 

1 mlrd. USD.  

Nuoroda  

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

 Ispanijos viešųjų pirkimų informacija Nuoroda Nuolatos atnaujinama 

2022-

02-01 

Ispanijos Vyriausybė skelbia 

atsigavimo plano kalendorių bei 

būsimus kvietimus (artimiausiems 6 

mėn.) teikti paraiškas. 

 

Pranešimas 

 

Atsigavimo plano 

portalas 

 

 

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/2022/02/tecnicas-reunidas-wins-another-combined-cycle-contract-in-mexico-worth-300-million-euros/
https://thediplomatinspain.com/en/2022/02/iberdrola-invests-eur-8-7-billion-to-boost-offshore-wind-power-in-massachusetts/
https://thediplomatinspain.com/en/2022/02/acciona-energy-enters-peru-building-eur-158-million-wind-farm/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/18/companias/1645180891_730696.html
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Paginas/2022/010222-prtr-calendario-web.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/ejecucion/calendario-de-proximas-convocatorias
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Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2022-

02-02 

2021 m. Ispanija sulaukė 31 mln. 

turistų. Šis skaičius yra 64 proc. 

didesnis negu 2020 m. Turistų išlaidos 

Ispanijoje išaugo 76 proc. lyginant su 

2020 m.  

Nuoroda  

2022-

02-11 

Nuo vasario 14 d. į Ispaniją gali atvykti 

ne ES šalių piliečiai, kurie turi skiepų 

sertifikatą (EMA/WHO patvirtintos 

vakcinos). Anksčiau atvykimas buvo 

ribojamas tam tikromis asmenų 

kategorijomis. 12-18 m. vaikai, kurie 

nėra ES šalių piliečiai, neprivalo 

pateikti skiepų sertifikato. Jiems 

užtenka pateikti neigiamą testo 

rezultatą. 

Nuoroda 

 

Detaliau apie 

atvykimo į Ispaniją 

taisykles  

 

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2022-

02-15 

Ispanijos BBVA bankas investuos 300 

mln. USD į Brazilijos NEON 

skaitmeninį banką, kuris buvo įkurtas 

2016 m. ir dabar turi 15 mln. atidarytų 

sąskaitų. Teigiama, kad BBVA bankas 

investuoja į skaitmenines platformas 

siekdamas atverti naujas rinkas.  

Nuoroda  

2022-

02-08 

Ispanija palankiai vertina Europos 

Komisijos pasiūlymą stiprinti Europos 

pajėgumus puslaidininkių srityje.   

Nuoroda  

2022-

02-10 

Ispanija siekia stiprinti 

bendradarbiavimą su Kuveitu. 

Ispanijos Pramonės prekybos ir 

turizmo ministrė Reyes Maroto 

susitiko su įmonės Enertech vadovu 

Abdullah Al-Mutairi.  

Nuoroda  

2022-

02-21 

Skaičiuojama, kad Ispanijoje yra 22 

tūkst. startuolių, iš kurių 350 priklauso 

fintech sektoriui.  

Nuoroda  

2022-

02-23 

Ispanija siekia spartinti mokslo 

programas, reikalingas Europos 

baterijų pramonei. Ispanija š.m. kovo 

mėn. planuoja pradėti novatorišką 

mokymų programą energijos kaupimo 

tema. 

Nuoroda  

2022-

02-

26/28 

Ispanijos spauda rašo apie mobiliųjų 

technologijų parodą – Mobile World 

Congress. 

Parodos atidaryme dalyvavo Ispanijos 

karalius Felipe VI ir Vyriausybės 

Nuoroda 

 

Nuoroda 

 

Nuoroda 

 

                                                 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2022/20220202_frontur-egatur.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2022/Paginas/20220211-requisitos-llegadas-menores-espa%C3%B1a.aspx
https://www.sanidad.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm
https://thediplomatinspain.com/en/2022/02/bbva-invests-eur-263-million-in-brazilian-digital-bank-neon/
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2022/20220208_semiconductors.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2022/20220210_enertech-investments.aspx
http://es.globedia.com/crecimiento-startups-fintech-espana
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2022/20220223_eba-meeting.aspx
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2022/02/26/6218e3c0e4d4d823458b4588.html
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/Paginas/2022/20220227_mobile-world-congress.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/Paginas/2022/20220228_mobile-world-congress.aspx
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vadovas Pedro Sánchez.  

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2022-

02-01 

El Pais praneša, kad Ispanija atliks 

svarbų vaidmenį Europos gamtinių 

dujų tiekimo saugumo užtikrinimo 

strategijoje. Dėliojami argumentai, 

kodėl Ispanija galėtų tapti europiniu 

gamtinių dujų paskirstymo ir tiekimo 

hubu kitoms ES šalims.  

Nuoroda  

2022-

02-03 

Ispanijos spauda pranešė, kad Ispanija 

planuoja reversu atidaryti Maghreb-

Europe (GME) dujotiekį, kuriuo nuo 

pernai metų lapkričio 1 d. Alžyras 

nebetiekia dujų tranzitu per Maroką.  

Nuoroda 

 

Nuoroda 

 

2022-

02-03 

ElMuldo spausdina didelę analizę apie 

dujų tiekimo Europai situaciją. 

Analizuojama šalių priklausomybė nuo 

dujų tiekimo iš Rusijos bei 

alternatyvios galimybės apsirūpinti 

dujomis. Įdėtas priklausomybės nuo 

rusiškų dujų žemėlapis.  

Nuoroda  

2022-

02-14 

Ispanijos spauda praneša, kad Europos 

Komisija vertina Ispanijos pateiktus 

pasiūlymus dėl energijos kainų 

suvaldymo.  

Nuoroda  

2022-

02-16 

Ispanijos Vyriausybė pasiryžusi 

sutelkti daug dėmesio žaliojo 

vandenilio vystymui.  

Nuoroda  

2022-

02-19 

Didmeninė elektros kaina Ispanijoje 

laikosi apie 200 EUR/MWh. 

Nuoroda  

2022-

02-28 

Didmeninė elektros kaina Ispanijoje 

pakilo iki 277,78 EUR/MWh  

Nuoroda  

Bendra ekonominė informacija 

2022-

02-04 

Ispanijos bankas prognozuoja, kad 

metinė infliacija Ispanijoje sieks 4 

proc.  

2022 m. sausio mėn. infliacija 

Ispanijoje siekė 6,1 proc. 

Nuoroda 

 

 

Nuoroda 

 

2022-

02-07 

Ispanijos spauda rašo apie Vyriausybės 

ketinimą didinti minimalią mėnesinę 

algą iki 1000 EUR. Straipsnyje 

pateikiami palyginimai su kitomis 

šalimis. 

Nuoroda Vyriausybė priėmė 

sprendimą vasario 22 d. 

2022-

02-10 

Europos Komisija gerina prognozes 

Ispanijos ekonomikai. Prognozuojama, 

kad 2022 m. Ispanijos BVP augs 5,6 

Nuoroda 

 

Nuoroda 

 

https://elpais.com/internacional/2022-02-01/espana-tendra-un-papel-clave-en-la-estrategia-europea-frente-a-un-corte-de-suministro-de-gas-ruso.html
https://thediplomatinspain.com/en/2022/02/spain-reopens-maghreb-gas-pipeline-to-reship-gas-to-morocco/
https://elpais.com/economia/2022-02-02/espana-permitira-a-marruecos-importar-gas-licuado-a-traves-del-gasoducto-que-corto-argelia.html
https://www.elmundo.es/internacional/2022/02/03/61f9a1a3e4d4d8805a8b45e2.html
https://elpais.com/economia/2022-02-14/bruselas-rectifica-y-estudia-aplicar-las-propuestas-espanolas-para-frenar-la-escalada-del-precio-de-la-luz.html
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2022/160222-sanchez_puertollano.aspx
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/19/companias/1645273980_119250.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11640076/02/22/Precio-de-la-luz-hoy-28-de-febrero-por-horas-cuando-es-mas-barato-y-cuando-mas-caro-poner-electrodomesticos.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/02/04/61fbf88a21efa036468b4587.html
https://elpais.com/economia/2022-02-15/la-inflacion-se-dispara-al-61-en-enero-tras-el-contagio-a-mas-productos-de-la-cesta-de-la-compra.html
https://elpais.com/economia/2022-02-07/trabajo-aclara-que-propone-subir-el-smi-hasta-los-1000-euros-este-ano-35-euros-mas-que-en-2021.html
https://elpais.com/economia/2022-02-22/el-gobierno-aprueba-la-subida-del-salario-minimo-a-1000-euros.html
https://elpais.com/economia/2022-02-10/la-comision-europea-desmonta-las-previsiones-economicas-del-gobierno-espanol-para-2022-y-2023.html
https://thediplomatinspain.com/en/2022/02/eu-improves-forecasts-for-spain-in-the-middle-of-albares-visit-to-brussels/
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proc. 

2022-

02-17 

Ispanijos valstybės skola siekia 118,7 

proc. BVP. 

Nuoroda  

2022-

02-18 

Skelbiama, kad Ispanijos eksportas 

2021 m. siekė 316,6 mlrd. EUR, kas 

yra 21 proc. daugiau negu 2020 m. 

Importas 2021 m. siekė 342,8 mlrd. 

EUR, kas yra beveik 25 proc. daugiau 

negu 2020 m. 

Nuoroda 

 

Nuoroda 

 

 

Ispanijos eksporto ir 

importo struktūra pagal 

sektorius ir šalis.  

 

Ataskaitos santrauka 

anglų kalba. 

2022-

02-28 

Infliacija Ispanijoje 2022 m. vasario 

mėn. pasiekė 7,4 proc.  

Nuoroda Infliacijos kitimo 

grafikas.  

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2022-

02-

07/15 

Išspausdintas Lietuvos ir Ispanijos 

diplomatinių santykių šimtmečiui 

skirtas straipsnis Diplomatijos 

akademijos žurnale Diplomacia Siglo 

XXI, kuriame skiriama nemažai 

dėmesio ekonominei tematikai. 

Nuoroda Nuoroda į LR 

ambasados Ispanijoje 

pranešimą spaudai ir 

ambasados įrašą 

socialiniame tinkle 

2022-

02-22 

Lietuvos ir Ispanijos diplomatinių 

santykių šimtmečiui skirtas straipsnis, 

kuriame skiriama nemažai dėmesio 

ekonominei tematikai, išspausdintas 

Kantabrijos spaudoje.  

Nuoroda  

2022-

02-25 

Ispanijos Pramonės prekybos ir 

turizmo ministerija organizavo pokalbį 

su Ispanijos įmonėmis bei eksporto 

asociacijomis, dirbančiomis Rusijos ir 

Ukrainos rinkose.   

Nuoroda  

 

Parengė: 

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

Aleksandras Kudaba, LR konsulas Valensijoje,  Aleksandras.Kudaba@urm.lt ; +34 963 816 291 

______________________________________________________ 

(Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos darbuotojo  

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

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Paginas/2022/170222-deuda-aapp.aspx
https://thediplomatinspain.com/en/2022/02/exports-hit-a-new-record-high-in-2021-to-exceed-300000-million-euros/
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2022/170222-comex.aspx
http://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-contacto/revista-el-exportador/en-cifras/index.html
https://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-contacto/revista-el-exportador/en-cifras/index.html#seccion6
https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Informes_Estadisticas/Documents/informe-mensual/International-Trade-Report-Executive-summary-ultimo-periodo.pdf
https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Informes_Estadisticas/Documents/informe-mensual/International-Trade-Report-Executive-summary-ultimo-periodo.pdf
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/28/economia/1646036067_622524.html
https://d500.epimg.net/descargables/2022/02/28/3f8a5c818d3cf25b3fff1271ebc32b3b.png
https://issuu.com/revistadiplomacia/docs/af_diplomacia_147_web
https://es.mfa.lt/es/lt/naujienos/lietuvos-ir-ispanijos-diplomatiniu-santykiu-simtmetis-zengiame-kartu-kaip-partneriai-sajungininkai-draugai
https://m.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fstory.php%3Fstory_fbid%3D5061615363901505%26id%3D150839968312427%26m_entstream_source%3Dtimeline%26__tn__%3D%252As%252As-R&refsrc=deprecated&_rdr
https://www.cantabriadirecta.es/68862-2-noticias-cantabria-santander-lituania-espana/
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2022/20220225_exporters-to-ukraine.aspx
mailto:juozas.steponenas@urm.lt
mailto:Aleksandras.Kudaba@urm.lt

