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Vidaus politika 

Kovo 8 d. Sakartvele švenčiama tarptautinė moters diena, kuri yra paskelbta nedarbo. 

Kovo 6 dieną Sakartvelo prezidentė S. Zourabichvili Parlamente pristatė savo pirmąją metinę 

ataskaitą, kurios pradžioje pateikė savo užsienio vizitų į Belgiją, Prancūziją, Vokietiją apžvalgą. 

Prezidentė minėjo, kad Europos šalys aukštai vertina Gruzijos pasiekimus europiniame ir 

Euroatlantiniame kelyje, NATO vertinimas taip pat labai palankus. Taip pat teigė, kad šalis nėra 

patenkinta esamais derybų su Rusija formatais, be to, būtina ieškoti daugiau priemonių kovoje su 

šantažu ir dezinformacija. Prezidentė išreiškė viltį, kad parlamentas priims sprendimus, kurie padėtų 

sustiprinti pasitikėjimą juo, tuo tarpu teisėjai, anot jos, turėtų susilaikyti nuo politinių pranešimų. 

Opozicinės partijos atsisakė klausytis prezidentės kalbos ir paliko Parlamento salę.  

Toliau tęsiasi TBC banko „saga“ – Prokuratūra paskelbė grasinamą laišką, kurį neva TBC banko 

įkūrėjas Khazaradze gavo iš GE VRM Gakharia. Laiške keliami 3 ultimatumai: 1) Pirveli TV kompanija 

turėtų turėti panašias redakcines taisykles kaip ir Imedi TV; 2) Khazarade turėtų paskelbti, kad UNM 

partijos kerštas yra nepriimtinas, kadangi jie lygiai taip pat elgėsi, kuomet patys buvo valdžioje; 3) 

Artarea TV kompanija (priklausanti Khazaradze) turėtų būti objektyvesnė. Prokuratūra negalėjo 

patvirtinti laiško autentiškumo. Taip pat Khazaradze teigė, kad jo bankas buvo verčiamas nurašyti 

120 mln. GEL Gruzijos piliečių skolų prieš antrąjį prezidento rinkimų turą, kai tuo tarpu Cartu bankas 

(priklausantis B.Ivanishvili) sumokėjo tik 3 mln. GEL pagal skolų grąžinimo programą. TBC banko 

pirmininkas minėjo, kad B.Ivanishvilis prašė jo perpirkti Progress banką, priklausantį B.Ivanishvili ir 

Tbilisio miesto merui K.Kaladze, už 70 mln. GEL. Už šį veiksmą buvo panaikintos problemos, kurias 

turėjo TBC bankas, pirkdamas Respublikos banką.  

Dar viena įdomi žinia bankų sferoje – Liberty bankas ruošiasi pirkti B.Ivanishvili priklausantį Cartu 

banką. Toks prašymas jau yra pateiktas Nacionalinio Gruzijos banko svarstymui. 

Vasario 5 d. pasirodė informacija, kad į Gruzijos Svajonės gretas, kaip politikos sekretorius, grįžo 

buvęs šalies premjeras I. Gharibashvili. Toks žingsnis turėtų sustiprinti partijos įvaizdį ir padėti ruoštis 

artėjantiems 2020 m. vyksiantiems parlamento rinkimams. Apžvalgininkai mano, kad Gharibashvili 

grįžimas tik parodo, kad Gruzijos svajonę yra ištikusi krizė.  

Europinė Gruzija prarado parlamentinės mažumos statusą, kai prie jos prisijungė dar du daugumos 

partiją palikę parlamentarai iš Socialdemokratų frakcijos.  

Europinė Gruzija nebuvo patenkinta ESBO raportu, kuris jiems pasirodė ypatingai kritiškas, apie 

Prezidento rinkimus Sakartvele. UNM partijos atstovų nuomone ataskaita kelia nerimą, o išeitis iš 

tokios krizės yra nauji paankstinti parlamento rinkimai. Tuo tarpu Teisės komiteto pirmininkas 

Okhanashvili nemato nieko ypatingai neraminančio ESBO pateiktoje ataskaitoje. 

Buvęs prezidentas M. Saakashvili surengė keturių valandų susitikimą su savo šalininkais viešbutyje 

Romoje. Dalis emigrantų, kurie nebuvo įleisti į susitikimą surengė piketą prie viešbučio. Ketvirtasis M. 

Saakashvili susitikimas su tautiečiais numatytas Atėnuose. 

 

 

 



Okupuoti regionai 

Kovo 6 d. po Prezidentės S. Zourabichvili kalbos pasisakė Patriotinio aljanso atstovė Ada Marshania, 

kuri sukritikavo valdžią nieko neveikimu dėl Abchazijos ir Pietų Osetijos, kas greitai visiškai prives prie 

katastrofos. Ji pasiūlė suformuoti naują derybų formatą – Gruzija – NATO – Rusija ir pradėti 

susitaikymo procesą. 

Sovanews perteikė specialaus Premjero atstovo santykiams su Rusija Abashidze mintis, kad Rusijos – 

Gruzijos santykiai yra aklavietėje – situacija nepasikeitusi nuo 2008 m.  

Pietų Osetija 

Kovo 6 dieną Maskvoje su RU prezidentu V. Putinu susitinka d/f Pietų Osetijos prezidentas A. Bibilov 

aptarti dvišalių klausimų, ypač liečiančių ekonomikos ir socialines sferas. 

D/f Šalies saugumo tarnyba (KGB) vasario mėnesį sulaikė 31 nelegaliai “sieną” kirtusį asmenį, kurie iš 

viso sumokėjo per 37 tūkst. Rublių dydžio baudas (apie 500 EUR). Tarnyba perspėja visiems turėti 

identifikacinius dokumentus, taip pat specialius leidimus, suteikiančius teisę užsiimti ekonomine, 

verslo ar kitokia veikla “pasienio zonoje”  

d/f Pietų Osetijos ir vadinamos Donecko Liaudies Respublikos parlamentai pasirašė 

“tarpparlamentinio bendradarbiavimo” susitarimą, kuris suteikia abiem pusėms plačias 

bendradarbiavimo galimybes sveikatos apsaugos ir socialinės politikos sferose.  

Abchazija 

Sakartvelo vyriausybė nusprendė nupirkti iš Rusijos elektros, kurią galėtų tiekti Abchazijos regionui. 

Pirkimo sąlygos ir kokia tai bus kompanija laikoma paslaptyje. Opozicija smerkia tokį Vyriausybės 

žingsnį ir reikalauja, kad susitarimai būtų paviešinti.  

Sputnik-abkhazia.ru ir dar keletas dienraščių teigė, kad Baltarusijos prezidentas A. Lukashenko buvo 

pasiruošęs pasirašyti dekretą, kuriuo pripažintų Abchazijos nepriklausomybę. Tačiau dėl laukiančios 

tarptautinės izoliacijos kaip tokio veiksmo pasekmės, nesiruošia imtis šio pripažinimo žingsnio.  

 

Užsienio politika  

Kovo 5 d. Briuselyje vyko Sakartvelo ir Europos Sąjungos Asociacijos taryba, kuri vertino padarytą 

progresą Asociacijos įgyvendinimo srityje nuo 2018 metų. ES teigiamai įvertino daromą pažangą, 

augantį eksportą, bei potencialą, kurį suteikia DCFTA. Mogherini atkreipė dėmesį į bevizio režimo 

rezultatus ir esamą situaciją. Taip pat kalbėta apie buvusius Prezidento rinkimus, pabrėžta būtinybė 

ieškoti sąlyčio taškų ir dialogo vis labiau besipoliarizuojančioje rinkimų kampanijoje. ENPEN 

komisaras J. Hahn pabrėžė spaudos laisvės, teisės viršenybės ir teisinės sistemos nepriklausomybės 

poreikį bei skaidrumą. 

Prieš Asociacijos Tarybą, GE UR ministras D. Zalkaliani lankėsi Rumunijoje, kur kartu su Azerbaidžano, 

Rumunijos ir Turkmėnistano kolegomis tarėsi dėl ekonominių ryšių stiprinimo. Jie pasirašė bendrą 

pareiškimą dėl transporto maršruto, jungiančio Juodąją ir Kaspijos jūras (BSCS), steigimo.  

Kovo 7-8 dienomis Prezidentė Salome Zourabichvili lankose Lietuvoje, kur susitiko su kolege Dalia 

Grybauskaite, premjeru Sauliumi Skverneliu ir Seimo pirmininku V. Pranckiečiu. Ji taip pat dalyvavo 

GE – LR Krašto apsaugos ministrų ketinimų protokolo dėl bendradarbiavimo kibernetinio saugumo 

srityje pasirašymo ceremonijoje.  



 

Ekonomika 

Per sausio – Vasario mėnesius Sakartvelas eksportavo 12,2 mln. Butelių vyno į 32 pasaulio šalis, kas 

sudarė 13 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį praėjusiais metais, skelbia Sakartvelo Nacionalinė 

vyno agentūra. Pajamos, gautos iš vyno eksporto sudarė apie 30 mln. USD, šoktelėjusios net 21 proc.  

Sausio – vasario mėnesiais 3 Sakartvelo oro uostai aptarnavo 625 236 keleivius, arba 25 proc. 

daugiau nei 2018 metais. Tuo tarpu turistų taip pat daugėja – per vasarį jų būta 5,1 proc. daugiau nei 

per tą patį laikotarpį 2018 metais.  

Deja, lietuvių turistų augančiu skaičiumi vargu ar greitu laiku galės girtis Sakartvelas. Lietuvos 

spaudoje pasirodė straipsnis apie greičiausiai taip ir nepradėsiančius skraidyti maršrutu Vilnius – 

Tbilisis – Vilnius Georgian airways lėktuvus. 

Dar viena “džiugi” žinia užsieniečiams, arba kaip netapti “melžiama karve” – Vyriausybė pristatė 

naują teisės aktų paketą, kuriuo užsienio piliečiai bus baudžiami už įsigytą, tačiau nedirbamą žemės 

ūkio paskirties žemę. 

 

Sakartvelo įdomybių kampelis: 

Forbes milijardierių sąraše Gruzijos Svajonės lyderis Bidzina Ivanishvili užima 365-ą vietą. Jo turtą 

sudaro 4,9 mlrd. USD, kuris nuo praėjusių metų padidėjo 300 mln. USD. 

 

Ambasada: 

Kovo 5-10 d. ambasadorius Giedrius Puodžiūnas lankosi Lietuvoje, kur dalyvauja Sakartvelo 

prezidentės Salome Zourabichvili vizito metu esančiuose renginiuose ir susitikimuose. 

Kovo 6 d. antroji sekretorė Šarūnė Kubiliūtė dalyvavo Sakartvelo prezidentės Salome Zourabichvili 

metinės kalbos pristatyme Parlamente. 

 

 

Šaltinis: Lietuvos ambasada Sakartvele (Gruzijoje) 


