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Informacija, susijusi su karu Ukrainoje 

02-23 
 
 
 
 

03-02 
 
 
 
 

02-07 

Vokietija sustabdė Baltijos jūros dujotiekio „Nord 
Stream 2“, einančio per Danijos teritorinius 
vandenis, projektą, Rusijai oficialiai pripažinus du 
atsiskyrusius regionus Rytų Ukrainoje.  
 
Šveicarijoje įsikūrusi bendrovė, gyvendinanti 75 
milijardus kronų vertės dujotiekį Nord Stream 2, po 
Vakarų sankcijų iškėlė bankroto bylą ir atleido visus 
savo darbuotojus. 
 
JAV prezidentas Joe Bidenas perspėjo, kad 
prieštaringai vertinamas Rusijos ir Vokietijos 
dujotiekio projektas „Nord Stream 2“, einantis per 
Danijos teritorinius vandenis Baltijos jūroje, bus 
uždarytas, jei Rusija įsiveržs į Ukrainą. 

Germany halts Nord Stream 2 
 
 

 

02-23 
 

03-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Didieji Danijos pensijų fondai dėl padėties Ukrainoje 
atsisako investicijų į Rusijos vyriausybės obligacijas ir 
akcijas Rusijos valstybės kontroliuojamose įmonėse. 
 
„Pension Danmark“, kurios turtas gruodžio 31 d. 
buvo vertinamas 304 mlrd. DKK (46,29 mlrd. USD), 
AkademikerPension“, valdantis apie 150 mlrd. DKK 
(23 mlrd. USD) ir Gyvybės draudimo bendrovė 
„Lærernes Pension“, užtikrinanti pensijas daugiau 
nei 150 000 mokytojų, išparduoda visas savo 
investicijas į Rusijos įmones ir vyriausybės 
obligacijas. 

Pension funds drop Russian 
investments 
 
Pension funds rush to divest Russian 
investments 

 

02-25 „Carlsberg“ ketvirtadienį uždarė savo gamyklas 
Ukrainoje po Rusijos invazijos. Danijos alaus darykla, 
kuriai priklauso 31% Ukrainos alaus rinkos, sustabdė 
gamybą visose trijose savo alaus daryklose šalyje. 
Vėliau pasirodžius žinioms, kad iš „Carlsberg“ 
butelių gaminamos naminės ugnies bombos, skirtos 
Ukrainos pasipriešinimui, kompanija paneigė 
pranešimus.  

Big-name Danish companies shut 
down in Ukraine 

 

03-01 „Maersk“ dėl karo Ukrainoje atšaukia beveik visą 
transportą į Rusiją: „Nauji užsakymai jūroje ir 
sausumoje į Rusiją ir iš jos bus laikinai sustabdyti, 

Mærsk stops all transport to Russia  
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išskyrus maistą, vaistus ir humanitarinę pagalbą. 
Sustabdymą taikome visiems Rusijos uostams“.  
 
„Maersk“ pastebi sankcijų Rusijai įtaką pasaulinėms 
tiekimo grandinėms: „Uostuose patiriame vėlavimus 
dėl visų į Rusiją vežamų prekių muitinės patikrų, o 
kartu besikeičiančios kredito sąlygos turi įtakos 
klientų galimybėms vykdyti įsipareigojimus“.  
 
Kitos kompanijos, stabdančios veiklą Rusijoje: 
Singapūre įsikūrusi „One“, vokiečių „Hapaq Lloyd“, 
Šveicarijos MSC konteinerių gabenimo bendrovės, 
laivybos bendrovė „Norden“, „Volvo“, Norvegijos 
energetikos bendrovė „Equinor“, Vokietijos futbolo 
klubas „Schalke 04“, Danijos dažų bendrovė 
„Flügger“ taip pat laikinai uždarė savo verslą 
Ukrainoje. Laivybos kompanija „Unifeeder“ dar 
neapsisprendė, ką daryti. 

03-01 Pasaulinė žaislų gamintoja „Lego“ rekomendavo, kad 
jos darbuotojai Rusijoje nedalyvautų protestuose ir 
nedalyvautų viešose diskusijose apie karą Ukrainoje, 
po to, kai Rusijos policija sulaikė tūkstančius žmonių 
per antikarinius protestus visoje šalyje. „Lego“ 
atstovas teigė, kad el. laiške buvo aiškiai nurodyta, 
kad tai tik gairės ir kad jų laikytis – asmeninis 
pasirinkimas. 
Tuo pačiu metu „Lego“ paskelbė, kad paaukos 110 
mln. DKK (17 mln. USD) skubios pagalbos teikimui 
Ukrainoje. 

LEGO orders Russian employees to 
keep quiet 

 

03-02 Danijos jūros energetikos milžinė Ørsted paskelbė 
stabdanti biomasės ir anglies tiekimą savo 
elektrinėms iš Rusijos. Tačiau Ørsted, neseniai 
pasirašiusi ilgalaikę dujų pirkimo iš Rusijos 
„Gazprom“ sutartį (iki 2030 m.), kol kas jos nežada 
nutraukti.  
 
„Dujų tiekimo trūkumas, priešingai nei kitų rūšių 
produktų tiekimas, turės rimtų pasekmių žmonėms 
ir visuomenei. Priklausomybė nuo rusiškų dujų ir 
bet koks dujų importo iš Rusijos draudimas turi būti 
sprendžiamas ir įgyvendinamas aiškiomis 
politinėmis sankcijomis. Bet net jei pažeistume savo 
sutartį, būtume priversti pirkti dujas atviroje rinkoje, 
kuri galimai būtų rusiška, todėl nėra jokio skirtumo“, 
- sakė kompanijos generalinis direktorius Madsas 
Nipperis 
 
Danija apytiksliai 75% gamtinių dujų gauna 
vamzdynais iš Vokietijos, o didžioji jų dalis tiekiama 
pagal Ørstedo „Gazprom“ sutartį. Manoma, kad iš 
Rusijos Danija per Vokietiją importuoja apie 2 mln. 

Clean energy giant trapped in 
Gazprom contract 
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kubinių metrų dujų.  

03-02 Danijos analitikai įspėja apie „drastišką kainų kilimą ir 
didelius infliacijos rodiklius per ateinančius kelis 
mėnesius“ dėl ir toliau kylančių naftos kainų dėl 
Rusijos ir Ukrainos karo.   
Naftos barelis dabar kainuoja apie 750 DKK (100 
eurų). 

Economists warn: Escalating oil price 
will fuel ‘drastic’ inflation 

 

03-02 Prekybos centrai vienijasi padėti ukrainiečiams: 
tinklas „The Salling Group“ nebepardavinės daugiau 
Rusijoje pagamintų prekių, prekybos tinklas „Coop“ 
samdys į Daniją atvykusius pabėgėlius iš Ukrainos, 
taip pat per Liubliną į Ukrainą siuntė 5 sunkvežimius 
šiltų antklodžių, konservų, sauskelnių ir kt. 
 
Vyriausybėje vyksta diskusijos  dėl nepaprastosios 
padėties įstatymo priėmimo, kuris leistų Ukrainos 
pabėgėliams išvengti ilgo prieglobsčio suteikimo 
proceso ir pradėti dirbti iškart jiems atvykus į 
Daniją. 

Coop going the extra mile to help the 
Ukrainian people 

 

03-02 Islandijos jūros gėrybių eksporto įmonės ir 
technologijų pramonė dėl karo Ukrainoje patirs 
nemažus nuostolius. Islandijos finansų ministras 
pareiškė neturintis priekaištų dėl šalies dalyvavimo 
taikant ekonomines sankcijas Rusijai ir kad Islandija 
turi susitaikyti su galimu jų poveikiu. 

Russia-Ukraine Conflict Means Losses 
for Icelandic Fishing Industry 

 

03-02 Islandijoje vyksta diskusijos dėl pabėgėlių iš Ukrainos 
priėmimo ir prekių iš Rusijos pardavimo 
nuktraukimo. Žiniasklaida informuoja, kad prie 
paramos prisideda ir Islandijos vyriausybė, 
sumokėjusi už humanitarinės pagalbos siuntos 
gabenimą į Lenkijos-Ukrainos pasienį. O Islandijos 
telekomunikacijų bendrovės „Vodafone“, „Nova“ ir 
„Síminn“ siūlo nemokamus skambučius į Ukrainą.  

Iceland & Ukraine: Justice Minister 
Slammed, Russian Vodka Off Shelves, 
Street May Change Name 

 

03-03 Šeši liberalų (Venstre), konservatorių, Danijos 
liaudies partijos, Naujosios dešinės, Liberalų aljanso 
ir krikščionių demokratų partijų lyderiai ragina 
vyriausybę nedelsiant didinti šalies karinį biudžetą: 
„Rusijos invazija į Ukrainą paskatino būtinybę 
sustiprinti Danijos kariuomenę ir turime pasiųsti 
aiškų signalą tiek savo sąjungininkams, tiek 
oponentams, kad esame pasirengę ginti save ir savo 
NATO aljanso partnerius“.  

Opposition calls for immediate hike 
in defence spending 

 

Energetikos sektoriaus aktualijos 

02-11 Vyriausybė ir daugelio partijų dauguma pasiekė 
susitarimą dėl 1,25 mlrd. DKK (200 mln. USD) 
pagalbos paketo šeimoms, susiduriančioms su 
sunkumais po didžiulio šildymo kainų šuolio. 
Apytiksliai 320 000 namų ūkių, kuriuos paveikė 
augančios elektros ir dujų kainos, ir kurių bendros 
pajamos yra mažesnės nei 550 000 DKK per metus, 

DKK1.25bn subsidy for heating as 
energy prices soar 
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turės teisę gauti 3 750 DKK (500 USD) 
neapmokestinamą subsidiją. 

03-01 Danijos aplinkos apsaugos agentūra (DEPA) išdavė 
naują aplinkosaugos leidimą dujotiekiui „Baltic Pipe“. 
Gavusi naują leidimą, „Energinet“ gali atnaujinti kai 
kurias projekto dalis rytinėje Jutlandijos pusiasalio 
dalyje ir vakarinėje Funeno salos dalyje. Šios 
projektų dalys buvo sustabdytos nuo 2021 m. 
gegužės mėn. 
 
Dujotiekis skirtas sumažinti Lenkijos priklausomybę 
nuo rusiškų dujų, sujungiant Norvegijos dujų 
telkinius su klientais daugiausia Lenkijoje. ES skyrė 
215 milijonų eurų finansavimą Baltijos vamzdžio 
projektui, kuris taip pat leis Lenkijai tiekti dujas 
Danijos rinkai. 

New environmental permit restarts 
construction on halted parts of 
Baltic Pipe 
 
Work on Baltic Pipe resumes 

 

03-02 Kopenhagos oro uostas pasirašė sutartį su 
Jutlandijos energetikos grupe EWII dėl 1350 naujų 
elektromobilių įkrovimo vietų oro uoste įkūrimo per 
ateinančius 10 metų. 

Copenhagen airport to become 
Denmark’s largest electric car 
charging station 

 

03-03 Danijoje „Ørsted“ dalyvauja trijuose žaliojo kuro 
projektuose, įskaitant didžiausią iš jų – „Green Fuels 
for Denmark“. Didžiausia šalies energetikos įmonė 
konsorciumui su Maersk, SAS ir Kopenhagos oro 
uostu, gamins ekologišką kurą laivams ir orlaiviams 
pagal partnerystę, kurią ES atrinko kaip vertą 
paramos. Projektas bus įkurtas Avedøre, kur Ørsted 
jau eksploatuoja didžiausią šalies elektrinę, o 
ilgainiui elektrinė bus tiesiogiai prijungta prie vėjo 
turbinų prie Bornholmo. 

Green fuels are Ørsted's next big 
investment 

 

03-03 Klimato ministras Danas Jørgensenas sako, kad 
vyriausybė sieks iki kitos žiemos nutraukti savo 
priklausomybę nuo rusiškų dujų. „Dansk Energi“ 
vadovas Larsas Aagaardas: „ES prireiks nuo 
penkerių iki dešimties metų, kad išsivaduotų iš 
priklausomybės nuo Rusijos dujų“. 
 
Klimato ministras pabrėžia, kad nėra lengvo šio 
klausimo sprendimo ir tam reikėtų tam tikrų aukų ir 
kompromisų. Be kita ko, plačioji visuomenė turėtų 
mažinti energijos suvartojimą, o namų savininkai 
būtų pakeisti esamus dujinius katilus. 

Denmark working to wean itself off 
Russian gas 

 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

02-18 Nauja Islandijos oro linijų bendrovė, įsikūrusi 
Akureyri mieste, veiklą pradės birželį. „Niceair“ 
siūlys skrydžius iš Akureyri oro uosto į tris kryptis: JK, 
Daniją ir Ispaniją. 

Niceair to Offer International Flights 
from Akureyri in June 

 

03-01 Kopenhaga įvardinta kaip vienas labiausiai 
„atpalaiduojančių“ miestų pasaulyje. Reitinge,  
vertinančiame miestą pagal SPA, jogos centrų, 

Copenhagen one of the world’s 
most relaxing cities – report 
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meditacijos studijų ir žaliųjų erdvių prieinamumą 
bei vietos klimatą, Kopenhaga užima 10 vietą. 

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

 Naujas Danijos technologijos instituto (DTI) tyrimas 
atskleidžia, kad pagal 7 iš 11 pagrindinių 
technologijų rodiklių, turinčių „didelę strateginę 
reikšmę“, Danija atsilieka pagal mokslinių tyrimų ir 
patentų paraiškas ir net nepatenka į TOP 30. 
 
Tyrime daroma išvada, kad norint prilygti kitiems 
Danijos konkurentais laikomiems regionams, 
viešosios investicijos turi būti padidintos iki 1,5 % 
BVP. 

Denmark falls behind in technology 
race 

 

 

Parengė: 
Lietuvos Respublikos ambasados Danijos Karalystėje atašė Asta Sakalauskaitė-Jankauskienė, tel. +45 39452273, el. paštas 

asta.sakalauskaite@urm.lt.  

                                                           
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

https://www.comparethemarket.com.au/travel-insurance/features/2022-relaxation-index/
https://www.berlingske.dk/kronikker/danmark-er-dumpet-med-et-brag-i-verdens-teknologiske-kaploeb
https://www.berlingske.dk/kronikker/danmark-er-dumpet-med-et-brag-i-verdens-teknologiske-kaploeb
mailto:asta.sakalauskaite@urm.lt

