
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA ESTIJOJE 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

2022 m. rugsėjo 6 d. – spalio 21 d. 
 

DATA 
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 
INFORMACIJOS ŠALTINIS 

PAS

TAB

OS 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

09-30 Pirkėjai pradėjo pirkti daugiau pigesnių maisto 

produktų, ypač išaugo susidomėjimas prekėmis su 

nuolaida. 

https://news.err.ee/1608734488/selver-

spokesperson-shoppers-buy-cheaper-

food-types-as-prices-soar 

 

09-30 Rugpjūtį mažmeninės prekybos apyvarta siekė 

€924 mln. Palyginti su 2021 m. rugpjūčiu, apyvarta 

palyginamosiomis kainomis išaugo 3%. 

https://www.stat.ee/en/news/retail-trade-

turnover-3-august 

 

10-10 Rugpjūtį Estijos prekybos deficitas padvigubėjo, 

palyginti su 2021 m. rugpjūčiu.  

https://news.err.ee/1608744703/estonia-

s-trade-deficit-doubled-to-288-million-

in-august  

 

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

09 24 „Ermitažo“ valdomo „Bauhof“ atstovas džiaugiasi 

Premjerės kalbos dėl pasirengimo elektros trūkumui 

paskatintais generatorių pardavimais. 

https://news.err.ee/1608727255/sales-of-

portable-generators-other-crisis-items-

soar-in-wake-of-pm-speech 

 

09 29 Rengiamasi paskelbti atnaujintas vertes, pagal 

kurias bus apskaičiuojamas žemės mokestis. 

https://news.err.ee/1608732367/new-

land-tax-rates-revealed-in-october 

 

10-18 Fondas „BaltCap“, neseniai įsigijęs leidyklą „Alma 

Littera“ ir knygynų tinklą „Pegasas“, investavo į 

Estijos analogišką įmonę „Rahva Raamat“. 

https://news.err.ee/1608755743/baltcap-

acquires-estonian-publisher-and-

bookstore-chain-rahva-raamat 

 

10-21 Aplinkos ministras pasisako už miškų kirtimo 

mažinimą. 

https://news.err.ee/1608759697/minister-

i-was-in-favor-of-reducing-timber-

felling-in-estonia-all-along 

 

10-21 Naujoji finansų ministrė: valstybei reikia papildomų 

pajamų, tačiau diskusijos dėl mokesčių nevyks iki 

2023 m. kovą numatytų rinkimų. 

https://news.err.ee/1608759628/minister-

state-needs-more-tax-take-debate-likely-

not-till-after-election 

 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

09-08 Liepą Estijos viešbučiai aptarnavo 26% daugiau 

turistų nei praėjusių metų liepą. 8 tūkst. atvyko iš 

Lietuvos (ketvirta pagal dydį rinka). 

https://www.stat.ee/en/node/258631   

09-19 Įsigaliojo draudimas turistines vizas turintiems 

Rusijos piliečiams atvykti į Šengeno erdvę per 

Estiją.  

https://news.err.ee/1608720652/narva-

border-crossing-remains-calm-ahead-of-

russian-tourist-visa-ban  

 

09-27 II ketvirtį Estijos gyventojų kelionių į užsienį 

skaičius, palyginti su 2021 m. II ketvirčiu, išaugo 

319%. 

https://news.err.ee/1608730069/statistics

-estonian-residents-trips-abroad-up-

threefold-on-year-to-q2-2022  

 

10-10 Rugpjūtį Estijos apgyvendinimo įstaigos aptarnavo 

beveik 420 tūkst. turistų, tai yra 23% daugiau nei 

praėjusių metų rugpjūtį. 

https://www.stat.ee/en/news/number-

foreign-tourists-accommodation-

establishments-increased  

 

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

10-12 Tartu universitetas pirmą kartą pateko tarp 250 

geriausių pasaulio universitetų. 

https://rus.err.ee/1608748012/tartuskij-

universitet-podnjalsja-v-rejtinge-

luchshih-vuzov-mira 

 

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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10-14 Estijos augalininkystės institutas stato naujas 

patalpas. 

https://news.err.ee/1608751105/estonian

-crop-research-institute-builds-new-hall-

for-sustainable-production 

 

10-18 Tęsiami tyrimai, kaip išgauti magnį iš degiųjų 

skalūnų perdirbimo atliekų. 

https://rus.err.ee/1608755284/ragn-sells-

hochet-oblegchit-problemy-deficita-

magnija-v-es-za-schet-slancevoj-zoly-

ida-virumaa 

 

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija – energetika 

09-08 Siekiant patenkinti augančią paklausą didinami 

degiųjų skalūnų gavybos pajėgumai. 

https://news.err.ee/1608708799/enefit-

power-increases-oil-shale-mining-

volume-to-meet-demand 

 

09-09 „Enefit Green“ Lietuvoje plėtoja vėjo jėgainių 

parką, kuris bus didžiausias bendrovės valdomas 

vėjo jėgainių parkas.  

https://news.err.ee/1608710713/enefit-

green-75mw-lithuania-wind-farm-due-

to-go-online-in-april-2023 

 

09 29 Penktadalį Estijos elektros gaminanti šiluminė 

jėgainė uždaroma 6 savaičių remontui. 

https://news.err.ee/1608733774/auvere-

thermal-power-plant-to-undergo-six-

weeks-of-repairs 

 

09-30 Nustatyta laikina elektros kaip universalios 

paslaugos kaina buitiniams vartotojams. 

https://news.err.ee/1608734155/universa

l-electricity-price-provisionally-set-at-

15-4-cents-per-kwh 

 

09-30 Daugiau nei trečdalis Estijoje pagamintos elektros 

energijos šiais metais buvo gauta iš atsinaujinančių 

šaltinių.  

https://news.err.ee/1608734041/over-a-

third-of-electricity-generated-this-year-

from-renewables 

 

10-10 Ekonomikos ministrė R. Sikkut paskelbė, kad 

naujasis SGD terminalas veiks Suomijoje, nors 

Estijoje baigiama įrengti prieplauka. 

https://news.err.ee/1608745156/minister-

long-awaited-lng-vessel-will-moor-off-

finnish-coast 

 

10-10 Rytų Viru apskritis gaus €354 mln. iš Teisingos 

pertvarkos fondo atsisakydama degiųjų skalūnų 

išgavimo. 

https://news.err.ee/1608745423/ida-viru-

county-to-receive-354-million-for-green-

transition-eu-confirms 

 

10-13 Estija sukaupė 650 GWh strateginių dujų atsargų 

vietoje planuotų 1 TWh, nes pritrūko lėšų. 

https://news.err.ee/1608747607/only-

two-thirds-of-state-gas-reserves-will-be-

stocked-for-winter-season 

 

10-13 Pasinaudoti naujai įvesta universalia elektros 

paslauga galės maždaug trečdalis privačių 

vartotojų. 

https://news.err.ee/1608750394/third-of-

private-consumers-switch-to-new-

universal-electricity-service 

 

10-15 Vyriausybė ėmėsi priemonių spręsti galimą Narvos 

elektrinių aušinimo sutrikimą, jeigu Rusija išleistų 

vandenį iš rezervuaro. 

https://rus.postimees.ee/7627241/analiz-

v-teni-skandala-s-spg-terminalom-byl-

reshen-neizmerimo-bolshiy-

energeticheskiy-risk 

 

10-17 Vyriausybės darbo grupės ataskaitoje teigiama, kad 

Estija iki 2035 m. galėtų pasistatyti AE. 

https://news.err.ee/1608754744/estonia-

could-get-nuclear-power-plant-by-2035 

 

10-18 Į Klaipėdą atplaukė „Eesti Gaas“ užsakytas dujų 

krovinys. 

https://rus.err.ee/1608755494/v-

klajpedu-dostavili-zapasy-gaza-dlja-

jestonii-na-osennie-mesjacy 

 

10-20 Šiaurės ir Baltijos regione elektros gamybos 

pajėgumų pakanka padengti paklausą piko metu, 

tačiau elektros trūkumo rizika išlieka. 

https://news.err.ee/1608758251/elering-

generation-can-cover-peak-

consumption-even-in-harsh-winter 

 

10-21 Analizė rodo, kad dujų atsargų Estijai ateinantį 

žiemos sezoną pakaks. 

https://news.err.ee/1608759793/analysis-

gas-reserves-in-estonia-enough-to-meet-

winter-consumption-levels 
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Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija – transportas 

09-06 Už ES lėšas bus nupirkta dešimt naujų elektrinių 

traukinių. Bendra kaina sieks €90,7 mln. 
https://news.err.ee/1608706867/eston

ia-buys-10-more-electric-trains 

 

09-13 Iš Mūgos uosto į Kauną pajudėjo pirmasis 

bandomasis krovininis traukinys „Amber Train“, 

kursuosiantis per tris Baltijos šalis.  

https://rus.postimees.ee/7604503/iz-

estonii-v-zapadnuyu-evropu-

zapushchen-yantarnyy-poezd 

 

09-14 Valstybės kontrolės vertinimu, Estija nesugebės iki 

2030 m. tinkamai rekonstruoti svarbiausių kelių, 

įskaitant „Via Baltica“. 

https://news.err.ee/1608715423/auditor-

lack-of-funding-may-hinder-meeting-eu-

road-requirements-by-2030 

 

09-26 Valstybinė aviakompanija „Nordica“ per 

artimiausius mėnesius planuoja įdarbinti dar 250 

žmonių.  

https://news.err.ee/1608729124/estonian

-state-owned-airline-nordica-hiring-250-

more-people 

 

09-27 Geležinkelio verslo atstovai baiminasi didelių 

nuostolių, jeigu būtų įvestos ES sankcijos Rusijos 

geležinkeliams. 

https://news.err.ee/1608729445/epl-

ministry-sanctions-plan-may-cost-

estonian-firms-up-to-a-billion-euros 

 

10-05 Vyriausybės atstovai teigia, kad „Rail Baltica“ 

Estijoje užbaigimas gali nusikelti po 2030 m. 

https://news.err.ee/1608739021/train-

travel-to-berlin-moves-into-distant-

future 

 

10-21 Rugsėjį trečdaliu sumažėjo uostų krova, lyginant su 

2021 m. tuo pačiu mėnesiu. 

https://rus.err.ee/1608759889/v-

sentjabre-obemy-perevalki-gruzov-v-

portah-jestonii-snizilis-na-33 

 

Bendra ekonominė informacija 

09-20 Estijos bankas paskelbė šalies ekonomikos 

2022-24 m. prognozę, kurioje šiems metams 

numatoma 0,5% recesija ir 19% infliacija. 

https://rus.err.ee/1608721873/bank-

jestonii-ceny-vyrastut-a-jekonomika-

sokratitsja 

 

09-29 Ministrų kabinetas patvirtino kitų metų biudžeto 

projektą, kuriame numatyta €15,6 mlrd. pajamų ir 

€16,8 mlrd. išlaidų, deficitas sudarys 3,9% BVP. 

https://news.err.ee/1608732160/governm

ent-approves-state-budget-spending-17-

billion  

 

09-30 „Eurostat“ vertinimu, infliacija Estijoje rugsėjį 

antrą mėnesį iš eilės viršijo 24% ir išlieka 

aukščiausia ES. 

https://news.err.ee/1608734683/eurostat-

inflation-in-estonia-24-2-percent-in-

september 

 

10-04 Talino „Nasdaq“ vertybinių popierių biržos 

indeksas per 9 šių metų mėnesius smuko 15%. 

https://news.err.ee/1608737521/tallinn-

stock-exchange-falls-by-15-percent-in-

2022-so-far  

 

10-06 Estija išplatino ilgalaikes obligacijas už 4% metinių 

palūkanų arba 32 kartus brangiau nei 2020 m. 

(0,125%). 

https://news.err.ee/1608740098/cost-of-

long-term-borrowing-for-estonia-rises-

32-fold-to-4-percent  

 

10-12 EK patvirtino Estijos struktūrinių fondų struktūrinių 

fondų lėšų naudojimo planą 2021–2027 m. 

https://news.err.ee/1608747433/europea

n-commission-green-lights-3-37-billion-

support-for-2021-2027  

 

10 14 Ekspertų vertinimu, NT kainų mažėjimas Estijoje 

neišvengiamas. 

https://news.err.ee/1608751732/experts-

fall-in-real-estate-prices-inevitable 
 

10 17 Rugpjūtį surinkta 9% daugiau pajamų į biudžetą nei 

planuota. 

https://news.err.ee/1608754387/august-

tax-revenues-higher-than-forecast 

 

 
 

  

Parengė: patarėjas Valdas Steponavičius (tel. +372 616 4992 , el. p. valdas.steponavicius@urm.lt); praktikantė Kamilė 

Janulevičiūtė (kamile.januleviciute@urm.lt)   
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