
 

NORVEGIJA 

- Norvegijos vyriausybė nusprendė palengvinti darbuotojų iš užsienio atvykimo taisykles. Atvykstant į šalį  

nebebus taikomas reikalavimas, jog šalies gyventojas yra tik Nacionaliniame gyventojų registre registruotas 

asmuo. Užsienio piliečiai, neregistruoti kaip Norvegijos gyventojai Nacionaliniame gyventojų registre, galės 

pateikti kitus dokumentus, patvirtinančius jų  gyvenamąją vietą Norvegijoje. Asmenys turės pateikti  įrodymų, 

kad turi nuolatinę gyvenamąją vietą  Norvegijoje ir kad grįžta po kelionės ar laikino buvimo užsienio šalyje. 
  
- Norvegijos užsienio reikalų ministerija iki liepos 1 d. pratęsia rekomendacijas susilaikyti nuo nebūtinų 

kelionių į užsienį. Vis dar esama didelės rizikos, kad dėl kelionių į užsienį gali padaugėti užsikrėtimo atvejų 

ir gali būti įvežta naujų viruso atmainų, todėl bus sunkiau atnaujinti darbą šalyje. 

 

- Aviakompanija „WizzAir“ jau birželio 14 d. nutraukia visus vidaus skrydžius Norvegijoje, nepraėjus nė 

metams nuo jų paleidimo.  

 

- „Norwegian Air Shuttle“ generalinis direktorius Jacobas Schramas paskelbė, kad bendrovė sėkmingai 

užbaigė skolų restruktūrizavimo planą, surinkusi 721 mln. JAV dol. per obligacijų be išpirkimo termino ir 

teisių emisijas.   

- Medienos kainos Norvegijoje pasiekė rekordines aukštumas. Paprastų impregnuotų pušinių terasos lentų 

kaina šiemet yra 50 proc. didesnė nei pernai – apie brangesnę medieną kalba ir statybų rangovai. Per praėjusius 

metus medienos kaina išaugo 50-60 proc. Numatoma, kad nuo birželio kainos didės dar maždaug 25 proc. Dėl 

šios priežasties įprasta naujų namų kaina padidės 150 000 – 200 000 Norvegijos kronų. 

- Elektros kaina Norvegijoje didėjo 37 proc. 

 

- Atidaryta nauja Norvegijos ir Vokietijos elektros jungtis NordLink. Ministrė pirmininkė Erna Solberg ir 

Vokietijos kanclerė Angela Merkel gegužės 27 d. atidarė naują 516 km. elektros jungtį tarp Vollesfjordo pietų 

Norvegijoje iki Biusumo Šiaurės Vokietijoje. Projekto įgyvendinimas  užtruko 5 metus, išlaidos jo 

įgyvendinimui siekia apie 18 mlrd. Norvegijos kronų. 

 

- Norvegijoje yra 5-ta šalis pasaulyje, kurioje vyrauja mažiausias vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas 

(4,99 proc.), 10-ta pagal didžiausią dirbančių moterų procentą (46,99 proc.) ir 4-ta pagal ilgiausias 

motinystės/vaiko priežiūros atostogas (91 savaitės), atskleidė tarptautinis tyrimas. 

 

- Norvegijos tarptautiniame laivų registre (NIS) registruotų laivų skaičius nuo 2015 m. stabiliai auga, ir 

balandžio mėn. jame buvo 709 registruoti laivai. NIS įkurtas 1987 m. siekiant užtikrinti, kad Norvegijai 

priklausantys laivai plaukiotų su Norvegijos vėliava, pagerinti Norvegijoje registruotų, tarptautiniais 

maršrutais plaukiojančių laivų konkurencijos sąlygas ir išlaikyti Norvegijos jūrininkų užimtumą. Tai taip pat 

leido Norvegijos laivams, nenaudojantiems Norvegijos uostų, sudaryti sutartis su užsienio įgulomis, 

įdarbintomis jų gyvenamųjų šalių sąlygomis. 

 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Norvegijoje  informaciją. 
 


