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Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2021-11-19 

Federalinė taryba priėmė potvarkį, kuriuo 

ES reglamentas dėl sunkvežimių vairuotojų 

darbo sąlygų perkeliamas į Šveicarijos teisę. 

Tai buvo padaryta, siekiant integruoti 

naujus ES teisės aktus į dvišalį susitarimą 

dėl sausumos transporto. 

Le Nouvelliste  

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

2021-11-26 
Vyriausybė paskelbė naują Šveicarijos 

užsienio prekybos strategiją. Joje kalbama 

apie kokybiškai naujus iššūkius, kylančius dėl 

geopolitinės Kinijos ir JAV konkurencijos, 

pasaulinių tiekimo grandinių sutrikimų. 

Nepaisant šių tendencijų, CH vyriausybė 

mano, kad dabartinė užsienio prekybos 

strategija neturėtų būti iš esmės keičiama, 

tereikia “perkalibruoti veiksmus”. CH remiasi 

daugiašale PPO tarptautinės prekybos 

valdymo sistema. Teigiama, jog siekiant, kad 

ekonomika būtų atsparesnė, CH nepakaks vien 

tik grąžinti svarbiausių komponentų gamybą 

atgal į šalį – reikia ieškoti naujų patikimų 

prekybos partnerių. 

NZZ  

2021-11-24 
Žiniasklaidoje analizuojami Europos 

Komisijos planai dėl naujo reglamento, 

įpareigojančio ES šalyse veikiančius 

užsienio bankus atidaryti tinkamas 

dukterines įmones, o ne tik filialus. Nors šis 

reglamentas daugiausia palies Jungtinės 

Karalystės įmones, jis taip pat turės įtakos 

Šveicarijos finansų institucijoms. 

Le Temps  

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 
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2021-11-22 
CH energijos gamintojai investuoja į vėjo 

jėgaines ir kitus atsinaujinančios energijos 

šaltinius ES valstybėse narėse. Verslininkų 

teigimu, įgyvendinant analogiškus 

projektus CH, jie susiduria su didesnėmis 

administracinėmis kliūtimis, nei kitose ES 

šalyse. Paradoksalu, tačiau nesusiderėjus 

dėl ateities santykių su ES elektros tiekimo 

srityje, CH kompanijoms ES šalyse 

priklausantys pajėgumai elektros trūkumo 

atveju šveicarams nebūtų prieinami, nes 

būtų rezervuoti ES bendrajai rinkai. 

NZZ am Sonntag  

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2021-11-24 Didėja naujų Covid-19 užsikrėtimų skaičius. 

Lapkričio 25 d. fiksuota 7,390 naujų ligos atvejų 

ir 14 mirčių. Vidutiniškai per parą fiksuojami  

4893 nauji viruso atvejai. Sergamumo 

skaičius, t. y. per savaitę naujai užsikrėtusiųjų 

skaičius 100 tūkst. gyventojų – 399. 

Epidemiologinė situacija pasiekusi 61% proc. 

vadinamojo “piko” (rodiklis atspindintis 

dabartinę epidemiologinę situaciją, lyginant ją su 

didžiausiu per visą pandemijos laikotarpį fiksuotu 

užsikrėtimų skaičiumi).  

Iki šiol šalyje sunaudota 11 667 889  vakcijos 

dozių. Dviem dozėmis paskiepyta apie 68% 

šalies gyventojų. Per paskutinę savaitę sunaudota 

apie 33 372  vakcinos dozių kasdien. Toks 

pagreitis reiškia, kad užtruktų apie 52 dienų, 

siekiant paskiepyti dar 10% populiacijos. 

Lapkričio 8-14 paskelbta nacionaline 

skiepijimosi savaite, siekiant paskatinti 

vakcinacijos procesą, mat Šveicarija yra 

priešpaskutinėje vietoje Vakarų Europoje 

pagal vakcinacijos tempus (prastesnė situacija 

tik Austrijoje). Žmonės buvo kviečiami į 

nemokamus koncertus, po kantonus važinėjo 

skiepobusai. 

Lapkričio viduryje vyresniems nei 65 m. 

žmonėms tapo prieinama trečioji vakcinos 

dozė. Jai gauti užsiregistravo daugiau kaip 

200,000 žmonių (iš viso šiai grupei priklauso 1.2 

mln. žmonių). Jaunesniems nei 65 metų žmonėms 

trečioji dozė bus prieinama gruodžio mėn. 

pirmoje pusėje.  

2021.11.24_press_review_
del_bern_0.pdf (europa.eu) 
 
Switzerland: the latest 
coronavirus counts, charts 
and maps (reuters.com) 

 

https://eeas.europa.eu/sites/default/files/2021.11.24_press_review_del_bern_0.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/2021.11.24_press_review_del_bern_0.pdf
https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/countries-and-territories/switzerland/
https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/countries-and-territories/switzerland/
https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/countries-and-territories/switzerland/
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Naujų atvejų skaičius auga labai sparčiai, jis 

padvigubėja kas dvi savaites. Šveicarijos valdžia 

kritikuojama, kad (skirtingai nei kaimyninės 

Austrija ar Vokietija) prastėjančios 

epidemiologinės situacijos akivaizdoje nesiima 

naujų ribojimų. Atremdama kritiką vyriausybė 

pažymi, kad nors naujų atvejų skaičius auga 

sparčiai, hospitalizuotų asmenų skaičius didėja 

lėčiau, todėl kol kas nėra pagrindo drastiškiems 

suvaržymams. Siūloma tik išplėsti medicinos 

personalo pajėgumus visuose kantonuose, įvesta 

prievolė mokyklose dėvėti kaukes.  

2021-11-25 Pasirodžius ionformacijai apie naują viruso 

atmainą Omikron, įvesti nauji apribojimai: 

visiems keliautojams, atvykstantiems iš rizikos 

šalių, persirgusiems COVID-19 liga, pilnai 

pasiskiepijusiems, taip pat atvykstantiems 

tarnybos tikslais prieš skrydį privaloma turėti 

neigiamą PCR-testą, užpildyti elektroninę 

keliautojo anketą, o atvykus į CH – izoliuotis 10 

d. 

Piliečiams, atvykstantiems į CH ne iš rizikos 

šalių, kurie yra  persirgę COVID-19 liga arba 

pilnai pasiskiepiję ir galintiems Šveicarijos 

pasienio tarnybai pateikti tai įrodančius COVID-

19 sertifikatus ar kitus dokumentus, galiojančius 

12 mėn., nereikia pateikti neigiamo COVID-19 

testo ir izoliuotis. Visiems keliautojams, 

atvykstantiems į CH visų rūšių transporto 

priemonėmis, taip pat kertantiems CH valstybinę 

sieną pėsčiomis arba dviračiu, privaloma turėti 

užpildytą elektroninę keliautojo formą. 

Reikalavimas pateikti ne ilgiau kaip 72 val. 

galiojantį neigiamą COVID-19 PGR (anglų 

k. PCR) testą arba 24 val. galiojantį greitąjį 

antigenų testą galioja tik asmenims, 

nepasiskiepijusiems nuo COVID-19 ir 

nesirgusiems COVID-19 liga. Šie asmenys 

COVID-19 testu turi pasirūpinti prieš įlaipinimą į 

skrydį ar valstybinės sienos kirtimą sausuma visų 

rūšių tarnsporto priemonėmis. Praėjus 4-7 

dienoms nuo atvykimo į CH iš užsienio atvykę 

asmenys privalo atlikti pakartotinį testą ir apie jo 

rezultatą informuoti atitinkamo CH kantono 

sveikatos priežiūros tarnybą.  

Latest info on the 
coronavirus | FOPH (foph-
coronavirus.ch) 

 

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

                                                           
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

https://swissplf.admin.ch/formular
https://foph-coronavirus.ch/
https://foph-coronavirus.ch/
https://foph-coronavirus.ch/
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2021-11-22 
Lapkričio 17-19 d. lankydamasis JAV CH 

vadovas ir ekonomikos ministras G. 

Parmelinas daugiausiai dėmesio skyrė 

švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų 

temoms. Žiniasklaida ypač akcentuoja CH 

ir JAV nacionalinių mokslo fondų 

pasirašytą susitarimo memorandumą, 

kuriuo siekiama plėsti bendradarbiavimą 

mokslinių tyrimų finansavimo srityje. Neva 

jis turėtų įspėti ES, kad pašalinta iš 

Horizonto programos CH intensyvintų 

bendradarbiavimą su kitais partneriais. 

Analogišką žinutę lapkričio 3 d. siuntė ir CH 

valstybės sekretorė mokslui, tyrimams ir 

inovacijoms M. Hirayama, pažymėdama, kad 

nepriklausomai nuo dalyvavimo programoje 

„Horizon Europe“ CH intensyvins 

bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje su 

šalimis už Europos ribų – JAV, Japonija, Pietų 

Korėja, Izraelis, Kinija ar Rusija, tačiau dar 

tikisi rasti kompromisą su ES. 

 NZZ  

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2021-10-27 
CH Federalinės Tarybos prezidentas G. 

Parmelinas ir Aplinkosaugos, transporto, 

energetikos ir susisiekimo federalinio 

departamento (toliau – DETEC) vadovė S. 

Sommaruga skirtingai komunikuoja verslui 

apie galimą elektros energijos trūkumą. 

Paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame G. 

Parmelinas prašo įmonių pasiruošti 

galimiems elektros energijos trūkumams, 

tačiau šis įrašas greičiausiai nebuvo suderintas 

su DETEC. Pastarosios manymu, G. 

Parmelino retorika nepagrįsta ir kelia įtampą. 

Tages Anzeiger 

 

 

 

2021-10-29 
Interviu dienraščiui Tages Anzeiger DETEC 

vadovė S. Sommaruga  teigia, jog tikimybė, 

jog CH susidurs su elektros energijos 

stygiumi, maža. Tačiau tuo pačiu ji pabrėžia, 

kad reikia daugiau investuoti į šalies elektros 

gamybą ir skatinti atsinaujinančios energijos 

plėtrą. Straipsnyje, pavadintame „Autarchija 

brangiai kainuoja“, dienraščio 

Tages Anzeiger 
Handelszeitung 
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„Handelszeitung“ redaktorius komentuoja, 

kad CH autonomija elektros tiekimo srityje – 

labiau mitas, nei tikrovė: „Atėjo laikas aiškiai 

pasakyti, kad CH energetikos politika be 

glaudaus bendradarbiavimo su ES pasmerkta 

žlugti“.  

2021-11-05 
Kairiosios partijos ragina priimti įstatymą, 

draudžiantį užsienio investuotojams įsigyti 

CH elektros energijos kritinę 

infrastruktūrą, ir taip stiprinti CH energetinę 

autonomiją. Ekspertai tokius planus kritikuoja 

ir juos laiko sunkiai įgyvendinamais. 

NZZ  

Bendra ekonominė informacija 

2021-11-08 Spalio mėnesį nedarbo lygis sumažėjo nuo 2,6  

iki 2,5 proc. Ekonomistų teigimu, rudens sezono 

metu tai gana neįprasta ir rodo, kad šalies 

ekonomika atsigauna po pandemijos. Taip pat 

toliau mažėjo darbuotojų, dirbančių ne pilną 

darbo dieną. CH įdarbinimo agentūra viliasi, kad 

„teigiama dinamika“ tęsis. 

State Secretariat for 

Economy (SECO) 

informacija 

 

 

2021-11-15 Kvalifikuotų darbuotojų trūkumas gali 

pristabdyti CH ekonomiką. Sveikatos 

priežiūros sektoriuje trūksta 12 000 darbuotojų, 

tai istoriškai didžiausias darbo jėgos trūkumas 

minėtame sektoriuje. Tačiau panaši situacija ir 

mažmeninės prekybos, apgyvendinimo, statybos 

ir IT sektoriuose. Pranešama, kad CH restoranai 

ir viešbučiai susiduria su sezoninės darbo jėgos 

pritraukimo iš užsienio šalių problema, nes 

COVID-19 pandemija sumažino darbuotojų 

mobilumą.   

Tages Anzeiger  

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2021-11-15 
Ženeva konkuravo dėl galimybės tapti 

Tarptautinės tvarumo standartų tarybos 

(ISSB) būstine, tačiau varžytuves laimėjo 

Vokietija. ISSB būstinė bus Frankfurte. CH 

spauda teigia, kad toks pasirinkimas – politinis: 

tiek ES, tiek G7 siekė, kad ISSB reziduotų 

vienoje iš ES šalių. 

 Le Temps 

 

 

2021-11-28 
Dienraščio „Le Temps“ analitikų įsitikinimu, 

vadinamajame „Glazgo pakte“ įtvirtintų 

sprendimų nepakanka, norint pasiekti 1,5 

celsijaus laipsnio tikslą. Labiausiai nuo 

Les Temps 

Tages-Anzeiger 
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klimato krizės nukentėjusių šalių pagalbos 

šauksmas Glazgo summit’e nebuvo išgirstas. 

Tages-Anzeiger daro panašią išvadą 

straipsnyje „Skurdžiausios šalys jaučiasi 

apgaudinėjamos“. CH DETEC vadovė S. 

Sommaruga pareiškė, kad Glazgo viršūnių 

susitikimas nepateisino lūkesčių. Siekdama 

iki 2030 m. perpus sumažinti CO2 emisijas, 

CH per ateinančius dvejus metus turės 

priimti ryžtingus sprendimus ir 

atitinkamus įstatymus. 

2021-11-12 
Naujausiame JT raporte pažymima, kad 

Paryžiaus klimato susitarimą pasirašiusios 

šalys, norėdamos pasiekti 1.5 C tikslą, turėtų 

padvigubinti savo pastangas. Šveicarijos 

pastangos šiame raporte įvardijamos, kaip 

“nepakankamos”. Skirtingai nei ES, CH nuo 

Paryžiaus viršūnių susitikimo neperžiūrėjo 

ir nepadidino išmetamų teršalų mažinimo 

tikslų. 

Tages Anzeiger  

2021-11-12 
DETEC vadovė S. Sommaruga pareiškė, 

kad CH norėtų dalį savo CO2 emisijų 

kompensuoti paremdama klimato apsaugos 

projektus kitose šalyse. Pasak S. 

Sommarugos, tokiu būdu CH prisiimtų 

„lyderio vaidmenį“ žalinimo politikoje. Tačiau 

apžvalgininkai teigia, kad tokia strategija 

vargu ar sulauktų palaikymo visose politinėse 

grupėse. Dalis parlamentarų įsitikinę, kad 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas 

reikia mažinti ne užsienyje, o pirmiausia 

namuose. 

NZZ ir Tages-Anzeiger  

2021-11-24 
Socialdemokratų partija ir žalieji rengia 

vadinamąją CH “klimato fondo iniciatyvą”, 

pagal kurią 7 mlrd. frankų (6,7 mlrd. Eur) 

per metus turi būti investuoti į žalinimą. 

Kaip pavyzdžiu rengiant šią iniciatyvą 

orientuojamasi į ES “Žaliąjį kursą”. 

NZZ prie Sonntag  

 

Parengė:  

Kristina Baubinaitė, LR ambasados Čekijos Respublikoje trečioji sekretorė  

tel. +370 706 53832, el. paštas kristina.baubinaite@urm.lt  
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(Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos darbuotojo  

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

 

 

 


