
  
ESTIJA 

- „Enefit Green“ planuoja naują 43 MWh vėjo jėgainių parką Lietuvoje, į kurį investuos 60 mln. eurų. 

- Lietuvos NT bendrovė „Mano namai“ ketina Taline  siūlyti būsto nuomos su galimybe jį nusipirkti 

paslaugas. 

- 46 proc. estų planuoja atostogas praleisti savo šalyje, 38 proc. – užsienyje. 

- „Eesti Energia“ birželį pagamino daugiau elektros energijos, negu suvartota šalyje, skalūnų naftos 

gamybos apimtys- rekordinės. 

- „Fermi Energia“ prognozuoja elektros kainų augimą ir didėjančios jos svyravimus dėl perėjimo prie  

AEŠ; tinklų operatorius „Elering“ pabrėžia teikimo saugumo ir jungčių svarbą. 

- Bendrovė „Bolt“ planuoja Taline atidaryti riboto asortimento maisto produktų sandėlį ir iš jo teikti 

greitojo pristatymo paslaugas per kurjerius. 

„Volkswagen Group“ priklausanti automobilių programinės įrangos įmonė „Cariad Estonia AS“ iki 

metų pabaigos planuoja įdarbinti 40 naujų darbuotojų. 

- Finansų ministrė pasisakė už pajamų mokesčio sumažinimą iki 13-15 proc. 

- Vyriausybės pritarė 982,5 mln. eurų vertės ekonomikos gaivinimo ES lėšomis planui, kuris pateiktas 

Europos Komisijai. 

- Estija pasisako prieš EBPO pasaulinį susitarimą dėl minimalaus 15 proc. pelno mokesčio tarifo. 

- Estijos ir Suomijos mokesčių inspekcijos pradėjo automatinį apsikeitimą duomenimis realiu laiku. 

- 68 proc. apklaustų darbdavių planuoja tęsti savo įmonėse nuotolinį darbą po pandemijos. 

- Augant statybų kainoms, Talino meras siūlo atidėti dalį valstybės investicijų, bandant vėsinti statybų 

rinką. 

- Anot „Enterprise Estonia“ užsakytos studijos, užsieniečiai labai suinteresuoti dirbti Estijoje, tačiau 

darbdaviai tikisi daugiau pagalbos iš valstybės, ypač leidimų gyventi, leidimų dirbti ir vizų srityje. 

- Estų verslininkai sukūrė perteklinių medžiagų pardavimo internetinę platformą „Materjalivoog“, 

skirtą pramonės įmonėms. 

- Mobiliojo ryšio paslaugų rinkoje 2021 m. I pusm. daugiausiai klientų neteko „Tele2 (7591), o 

daugiausiai naujų įgijo „Elisa“ (7353). 

- Eurostat duomenimis, būsto kainos nuo 2010 m. Estijoje išaugo daugiausiai visoje ES (127 proc.), 

taip pat labiausiai išaugo ir nuomos kainos (140 proc.). 

- Talino SPA valdanti įmonė padavė valstybę į teismą dėl COVID-19 apribojimų, trukusių 

neproporcingai ilgiau lyginant su kita ne turizmo ir pramogų sektoriaus veikla. 

- Pasak „Rail Baltic Estonia“ vadovo T.Grundberg, „Rail Baltica“ projektavimo paslaugų pirkimo 

konkursai stringa dėl nepagrįstai aukštų pasiūlymų kainų. Prioritetas – paties geležinkelio 

projektavimas, kuriam pasibaigus bus išperkama žemė. 

- Elektromobilių pardavimai Estijoje 2021 m. I ketvirtį išaugo 111 proc., hibridų - 96,7 proc., 

dyzelinių – 11 proc. (vienintelėje tarp Baltijos šalių), o benzininių sumažėjo 22,3 proc. 

- Nuo liepos 9 d. „Tallink“ atnaujino keltų reisus iš Talino į Stokholmą po 16 mėn. pertraukos. 
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