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DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS INFORMACIJOS ŠALTINIS 
PAS
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OS 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2021-10-13 Liuksemburgo ekonomika rodo signalus, kad išeina 

iš epideminės krizės: dirbančių asmenų skaičius per 

tris paskutinius mėnesius paaugo  8%, per metus - 

3,7%. Tiesa, įdarbino daugiau viešasis sektorius. 

Didėja ir biudžeto įplaukos. 

 

 

https://www.wort.lu/fr/econo

mie/l-administration-

luxembourgeoise-soutient-l-

emploi-

615ac6d3de135b9236d79785 

 

 

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2021-10-14 Statistikos institutas Statec spalio 14 d. paskelbė 

tyrimo rezultatus: pandemija nesumažino 

liuksemburgiečių pajamų, atvirkščiai, pajamos 

paaugo 2%, vidutinis mėnesinis atlyginimas 

Liuksemburge pernai siekė 5884 eurus. Sanitarinė 

krizė darbo rinkai turėjo ribotą įtaką dėl vyriausybės 

priimtų priemonių: valstybė, esant daliniam nedarbui, 

dengė 80% atlyginimo. Spalio mėn. apie 12000 

darbuotojų dar naudojosi šia lengvata. Statec tvirtina, 

kad skurdo rizika yra didelė nemažai visuomenės 

daliai- pensininkams, bedarbiams ir nepilnoms 

šeimoms. Nerimą kelia ir 17% išaugusi būsto kaina. 

 

https://www.wort.lu/fr/econo

mie/pas-d-impact-sur-le-

revenu-des-menages-malgre-

le-covid19-

61683ccdde135b92367cc2d7 

 

 

2021-10-20 Statistikos institutas  Statec skelbia, kad nedarbo 

lygis 5,5% beveik pasiekė ikipandeminį lygį. Nors 

nedarbo lygis sumažėjo, tačiau ilgalaikių bedarbių 

skaičius lieka stabilus. Šiuo metu darbo ieško 15 641 

Liuksemburgo rezidentas, laisvų darbo vietų virš 

10 000. Buhalterija ir auditas ieško 1576 darbuotojų, 

statybos ir amatų sektorius – 1489, IT ir 

https://5minutes.rtl.lu/actu/lu

xembourg/a/1804594.html 
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komunikacijos – 986, bankai ir finansai – 772, 

viešbučiai ir maitinimo sektorius – 748 darbuotojų. 

 

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2021-10-26  

Laikinos partnerystės įmonė LUXEOps, kurią įkūrė 

RHEA System Luxembourg S.A., LUXSPACE sàrl 

(Liuksemburgas), OHB Digital Connect GmbH 

(Vokietija) et RHEA System S.A. (Belgija) pasirašė 

sutartį su Liuksemburgo užsienio reikalų ministerijos 

Gynybos direktoratu dėl  LUXEOSys. LUXEOps 

Liuksemburgo vyriausybei ir jai vadovaujant 

užtikrins LUXEOSys priežiūrą, valdymą, aukštos 

rezoliucijos satelitinių nuotraukų teikimą Gynybos 

direkcijai ir išoriniams partneriams. Liuksemburgo 

gynybos direktorato Kosmoso departamento vadovas 

Geoffroy Beaudot, atsakingas už programą 

LUXEOSys tvirtina, kad ši programa yra svarbi, nes 

teikia išskirtinės kokybės nuotraukas, reikalingas 

Liuksemburgui, tarptautinėms organizacijoms ir 

sąjungininkams.  

 

https://www.rheagroup.com/l

uxeops-signs-agreement-with-

luxembourg-directorate-of-

defence-for-luxeosys-ground-

segment/ 

 

 

2021-10-26 Paperjam praneša, belgų Redu Space Services 

protestavo prieš šį Liuksemburgo pasirinkimą. 

LuxeoPS įsikurs Kirchberge, netoli būsimos 

Gynybos direktorato būstinės. Įmonėje dirbs 40 

žmonių, vadovas Pascal Rogiest . LUXEOps 

naudosis įmonės Luxutrust paslaugomis, siekdama 

išsiaiškinti, ar karinio satelito teikiamos nuotraukos 

yra nepadirbtos, bei įsitikinti, būsimų klientų 

patikimumu.  

 

https://paperjam.lu/article/p

ascal-rogiest-et-luxeops-

aux- 
 

 

2021-10-06 Skaitmeninimo ministras Marc Hansen spaudos 

konferencijoje pristatė  Nacionalinį įtraukties planą. Į 

planą įtrauktos schemos, kaip lavinti pagrindinius 

skaitmeninius įgūdžius, įtraukti tuos, kam sunku 

naudotis kompiuteriu, mokyti saugiai naršyti 

internete. 

 

https://gouvernement.lu/fr/a

ctualites/toutes_actualites/co

mmuniques/2021/10-

octobre/06-hansen-inclusion-

numerique.html 

 

 

Bendra ekonominė informacija 

2021-10-18 

 

Profsąjungos nepritaria galimybių paso 

(CovidCheck) naudojimo išplėtimui. Vyriausybei 

grasinama streikais ir teisiniu persekiojimu. 

Pagrindiniai Liuksemburgo darbdaviai vyriausybės 

iniciatyvą skatina. Liuksemburge paskiepyta 73,8% 

https://www.wort.lu/fr/luxem

bourg/les-syndicats-posent-

un-ultimatum-au-

 

                                                           
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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gyventojų, vyriausybė siekia, kad būtų paskiepyta 

85% gyventojų. Premjeras Ks. Bettel neslepia, kad 

siekdama tikslo vyriausybė neskiepytų gyvenimą 

ketina padaryti sudėtingesniu. 

 

gouvernement-

616d089cde135b92363fb1c0 

 

2021-10-07 Viešbučių ir restoranų verslą vienijančios federacijos 

Horeca prezidentas François Koepp interviu « Wort » 

teigiamai vertino vyriausybės žingsnius plečiant  

galimybių paso naudojimą, nes tai žmones skatina 

vakcinuotis, tačiau mano, kad vyriausybė turi pratęsti 

pagalbos sektoriui teikimą, nes dėl testų sumažės 

lankomumas. Nemažai federacijos įmonių iki šiol 

nepasiekė ikikovidinio lygio, per paskutinį mėnesį 

užsidarė apie trisdešimt įmonių, daugiausia restoranai. 

https://www.wort.lu/fr/luxem

bourg/le-covidcheck-sera-

certainement-generalise-

partout-

615ebc3bde135b9236f1657b 

 

 

2021-10-01 Energetikos ministras Claude Turmes įspėjo, kad  

Europos Sąjunga turėtų apriboti finansinių 

spekuliantų dalyvavimą Europos gamtinių dujų 

rinkose,  tai galėtų padėti užkirsti kelią kainų 

šuoliams žemyne. „Turime panaikinti – 

reguliuodami, o dujų direktyva yra tinkama vieta 

pradėti tai daryti – kai kurių prekybininkų, kurie 

dabar rinkoje kelia kainas, itin spekuliatyvų elgesį“, 

– žurnalistams sakė energetikos ministras. 

 

https://www.reuters.com/bus

iness/energy/luxembourg-

asks-eu-limit-speculators-

response-gas-price-spike-

2021-10-01/ 

 

 

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

 Informacija apie viešuosius pirkimus Liuksemburge: 

https://marches.public.lu/fr.html 

https://pmp.b2g.etat.lu/?page=entreprise.EntrepriseHome 

  

 

 

Parengė:  

Danguolė Vinciūnienė, LR ambasados Belgijos Karalystėje patarėja,  

tel. +32 2 401 98 93 , el. paštas danguole.vinciuniene@urm.lt  

(Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos darbuotojo  

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