
2019 metų kovo 25 – balandžio 07 įvykių Kazachstane apžvalga 

Vidaus politika:  

 Skurdo ribą Kazachstane pakėlė nuo 50 iki 70 procentų nuo pragyvenamojo minimumo. 

Dabar skurdo riba yra ties 20789 Kazachstano tengių vienam asmeniui per vieną mėnesį. 2019-

04-10 kursu tai yra 48,55 Euro. Tiesa, skurdo riba Nur Sultane, Almatoje ir Mangistau srityje 

(vakarinė Kazachstano sritis, kur išvystyta naftos gavybos sritis ir fiksuojamas didžiausias darbo 

užmokestis) bus didesnė. Asmenys ir šeimos, kurių mėnesio pajamos vienam žmogui yra mažesnės 

už skurdo ribą, gali kreiptis dėl socialinės paramos. Trūkstama iki skurdo ribos suma jiems bus 

išmokama.  

 

 Kazachstano finansų ministerija paskelbė, jog siūlo visuotinę pajamų deklaravimo prievolę 

įvesti etapais ir galutinį terminą visuotinei pajamų deklaracijai atidėti penkeriems metams. Pagal 

dabar galiojantį įstatymą, visuotinė pajamų deklaracija turėtų būti įvesta nuo 2020 sausio 1 dienos. 

Šiuo metu vykdomas įstatyminės bazės pritaikymas, rengiama infrastruktūra, vykdomi pilotiniai 

projektai regionuose. Teigiama, kad vieno iš tokių pilotinių projektų metu, kuris buvo vykdomas 

Karagandos srities Osakarovsko rajone išaiškėjo visa eilė planuojamos sistemos trūkumų, kurie 

turi būti taisomi, o tai užims laiko. Siūloma pirmame etape, nuo 2021 metų sausio 1 dienos, įvesti 

prievolę valstybės tarnautojams ir jų sutuoktiniams, bei valstybės tarnautojams prilygintiems 

asmenims ir jų sutuoktiniams. Antrame etape prievolė deklaruoti būtų įvesta valstybinių įstaigų 

tarnautojams ir jų sutuoktiniams. Antrasis etapas oficialiai prasidėtų 2023 metų sausio 1 dieną. 

Nuo 2024 metų sausio 1 dienos pajamas deklaruoti būtų įpareigoti juridinių asmenų vadovai bei 

steigėjai, individualios veiklos verslininkai bei šių kategorijų asmenų sutuoktiniai. Ketvirtame 

etape nuo 2025 metų sausio 1 dienos įpareigojimas įsigaliotų ir kitų kategorijų asmenims.  

 

Užsienio politika: 

 

 Naujasis Kazachstano prezidentas Kasym-Džomartas Tokajevas savo pirmąjį oficialų 

vizitą užsienyje atliko į Rusiją. Tai įrodo, jog Kazachstano lyderis ir toliau Kazachstano užsienio 

politikos prioritetu laiko Rusiją.  

 Vizito metu įvyko šalių prezidentų susitikimai siaurame ir plačiame rate. Apsvarstytos 

dvišalių santykių temos, o taip pat Eurazijos ekonominės sąjungos integracijos klausimai. Vizito 

metu taip pat įvyko susitikimai su Rusijos federalinės tarybos pirmininke Valentina Matvejenko 

bei Rusijos inteligentijos atstovais. Kazachstano prezidentas dalyvavo gėlių padėjimo 

ceremonijoje prie nežinomo kareivio kapo. K. Dž. Tokajevas po vizito teigiamai įvertino jo metu 

pasiektus susitarimus, bei pažymėjo, jog jam atėjus į valdžią, šalių tarpusavio santykiai išgyvens 

aukso amžių. Po vizito, Kazachstano prezidentas duodamas interviu teigė, jog Rusija ir toliau 

išlieka numeris vienas užsienio prekybos partneriu. Tarpusavio prekyba sudaro 19 procentų nuo 

bendros Kazachstano užsienio prekybos. Kazachstane veikia daugiau nei 9000 įmonių, kuriose 

dalyvauja Rusijos kapitalas.  

 Susitikimo su V. Putinu metu, pastarasis pasiūlė greičiau išspręsti klausimus, susijusius su 

atominės elektrinės statyba Kazachstane, taip pat pasiūlė, elektrinės statybą patikėti Rusijai. Tai 

tapo bene labiausiai diskutuotinu klausimu Kazachstano visuomenėje.  



 

Ekonomika:   

 

Po Kazachstano prezidento K. Dž. Tokajevo vizito į Maskvą šalyje netyla diskusijos dėl 

vieno klausimo, kurį tarpusavyje sutarė Rusijos ir Kazachstano vadovai: atominės elektrinės 

statybos. Socialiniuose tinkluose žmonės piktinasi, kad toks sprendimas vėl gali būti priimtas 

neatsiklausus šalies visuomenės. Reaguodama į susidariusią situaciją, šalies Eneregetikos 

ministerija, išplatino pranešimą, kuriame teigiama, jog sprendimas dėl atominės elektrinės 

statybos bus priimtas laikantis šalyje galiojančių teisės normų, suderinus su vietiniais 

municipalitetais ir pasitarus su vietiniais gyventojais.  

Pirmą kartą apie elektrinės statybą Kazachstane buvo užsiminta 1998 metais. Numatoma 

vieta buvo prie Balchašo ežero. Tuomet visuomenėje šie teiginiai buvo labai negatyviai įvertinti ir 

projektas buvo numarintas.  

2006 metais lapkritį Kazachstano vyriausybė išleido potvarkį, numatantį pasirengimą 

atominės elektrinės statybos Mangistau srityje, šalies vakaruose, 10 km nuo Aktau uostamiesčio, 

statybai. Tuomet buvo nuspręsta statyti atominę elektrine su BPER-300 rektoriais. Tai Rusijos ir 

Europos gaminami reaktoriai. Rusijos inžinieriai buvo pasirengę pabaigti darbus iki 2009 metų. 

Neužilgo Kazachstano vyriausybė sustabdė projektą, kadangi nesusitarė su Rusijos puse dėl 

intelektualinės nuosavybės perdavimo, tai yra elektrinės išlaikymas būtų buvęs Rusijos rankose.  

2014 metų gegužės pabaigoje Rusija ir Kazachstanas pasirašė memorandumą, kuriuo buvo 

planuojama pastatyti atominę elektrinę Kurčiatovo mieste. Projektas numatė statyti elektrinę su 

reaktoriumi, kurio galia nuo 300 iki 1200 Megavatų. Pagal dokumentą, šalys taip pat sutarė 

bendradarbiauti tiekiant atominį kurą, galimai jį dalinai gaminant Kazachstano teritorijoje.  

Dabar prognozuojama, jog atominė elektrinė galėtų atsirasti buvusiame branduolinio 

ginklo bandymų poligone Semipalatenske.  

Komentaras: sprendimas statyti elektrinę piktina ne tik eilinius žmones bet ir analitikus. 

Žinomas politologas Dosymas Satpajevas teigia, jog Kazachstanas atidavęs statybos reikalus 

Rusijai, dar labiau „pririš“ save prie didžiojo kaimyno, kadangi intelektualios nuosavybės teisių, 

kaip tikėtina, negaus. Tai yra Rusija pilnai kontroliuos elektrinės darbą, tieks kurą, atliks 

eksploatacinius darbus ir už tai gaus monopolistinį atlyginimą. Situacija taps panaši kaip 

Uzbekistane, kur jau veikia Rusijos pastatyta atominė elektrinė.  

 

Naujasis Kazachstano nacionalinio banko vadovas Jerbolatas Dosajevas kovo 26 dieną 

duodamas interviu informavo, jog Nacionalinis bankas stengsis, kad atsiskaitymų elektroniniu 

būdu šalyje būtų daugiau. Bus gerinama elektroninių atsiskaitymų infrastruktūra, taip pat bus 

siekiama, jog brangūs atsiskaitymai būtų vykdomi tik elektroniniu būdu.  

 Pirmą kartą apie įpareigojimų atsiskaityti elektroniniu būdu už ypač brangius pirkinius 

įvedimą buvo užsiminta dar 2015 metais. Tokį pasiūlymą išsakė tuometinis Nacionalinio banko 

vadovas Kairatas Kelimbetovas. Manoma, jog įvedus atsiskaitymo už brangius pirkinius 

elektroniniu būdų prievolę bus labiau pažabota korupcija. 2015 metais buvo teigiama, jog 

Kazachstane 93% visų atsiskaitymų buvo vykdomi grynais pinigais.  

 

 



Transportas: 

 

2019 metų antrame pusmetyje Air Astana planuoja pradėti vykdyti tiesioginius skrydžius į 

Japoniją. Skelbiama, jog pirmasis reisas sujungs šalių sostines. Teisinė bazė šių skrydžių 

vykdymui yra sukurta dar 2016 metais. Pagal galiojančius susitarimus kiekvienos šalies 

aviakompanijos turi teisę vykdyti iki keturiolikos skrydžių per savaitę tarp abiejų valstybių. 

Planuojama, jog pirmasis reisas bus vykdomas du kartus per savaitę.  

 

Kazachstano pietuose esančioje Turkestano srityje atsiras pasienio prekybinis logistinis 

centras. Jo teritorijoje planuojama pastatyti prekyvietes, viešbūčius, gyvenamus namus, sporto 

objektus ir sandėlius. Centras veiks muitinės posto „Atameken“ ribose.  

 

2019 m kovo mėnesio pabaigoje Kazachstanas vienašališkai įvedė veterinarinės kontrolės 

punktus pasienyje su Rusija ir Kirgizija. Šalies žemės ūkio ministras informavo, jog viso bus 32 

tokio pobūdžio punktai. Jų informacinės sistemos bus sujungtos su kitomis Kazachstano 

Respublikos fitosanitarinės kontrolės tarnybomis, bei atitinkamomis tarnybomis besiribojančiose 

Eurazijos Ekonominės sąjungos šalyse. Kiekviename poste taip pat bus įrengtos mini laboratorijos, 

pajėgios nustatyti importuojamos/eksportuojamos produkcijos kokybę. Pranešime teigiama, jog 

pirmiausiai postai skirti kontroliuoti išvežamą iš šalies į EAES produkciją, tokiu būdu kelti 

pasitikėjimą Kazachstano gamintojais, tačiau gali vykdyti ir įvežamų prekių kokybę.  

 

2019 m. kovo 4 dieną Almatoje įvyko Kazachstano, Kinijos, Irano, Turkmėnistano ir 

Uzbekistano geležinkelių administracijų susitikimas. Jame buvo kalbama apie geležinkelių 

pervežimų bendru tarptautiniu maršrutu vystymą. Šio susitikimo metu, Uzbekistano geležinkeliai 

prisijungė prie maršruto Kinija-Kazachstanas-Turkmėnistanas-Iranas.  

2018 metais pervežimai minėtu maršrutu pasiekė 1000 TEU. Prisijungus Uzbekistanui šis 

maršrutas tampa gerokai trumpesniu. Belieka optimizuoti tarifus ir šis maršrutas bus viena iš 

efektyviausių Kinijos eksporto krypčių. Taip pasakė KTŽ pirmasis valdybos pirmininko 

pavaduotojas Kanatas Almagambetovas. Jis taip pat pabrėžė, jog vienas iš svarbiausių 

operatyvumo faktorių yra savalaikis vežėjų aprūpinimas fitinginėmis platformomis. Susitikimo 

metu šalys įsipareigojo laiku aprūpinti vežėjus riedmenimis.  

Taip pat buvo kalbama apie krovinio atbuline kryptimi paiešką, reguliaraus konteinerinių 

pervežimų aptarnavimo paslaugą, bei tarifų politiką.  

 

2019 metų balandžio 1 dieną pirmasis KTŽ valdybos pirmininko pavaduotojas Kanatas 

Almagambetovas susitiko Kinijos geležinkelių pirmuoju generalinio direktoriaus pavaduotoju Li 

Vencinem. Susitikimo metu šalys apsikeitė informacija apie esamą situaciją krovinių pervežimo 

srityje.  

2018 metais tarp Kinijos ir Kazachstano pervežta apie 14 milijonų tonų krovinių, kas yra 

38% daugiau, nei 2017 metais. Per pirmuosius 3 šių metų mėnesius jau pervežta 3,6 milijonų tonų, 

kas yra 25 % daugiau nei per tą patį praeitų metų laikotarpį. 2018 metais konteineriniai pervežimai 

tarp abiejų šalių pasiekė 593,7 tūkstančio TEU, tai 41% daugiau nei 2017 metais. Per du pastarūjų 

metų mėnesius konteinerinių pervežimų skaičius yra 103662 TEU, kas yra 36% daugiau, nei per 



tą patį 2018 metų laikotarpį. Susitikimo eigoje pasiekti susitarimai dėl papildomų konteinerių 

pritraukimo kryptimis Kinija-Kaukazas/Turkija-Europa, Kinija-Iranas, Kinija-Centrinė 

Azija/Afganistanas-Rusija.  

2019 metais planuojama organizuoti elektroninę krovinių vagonuose ir konteineriuose 

duomenų apsikeitimo sistemą traukiniams, keliaujantiems per praleidimo punktus Alašinkou-

Dostyk ir Altynkol-Chorgos.  

https://www.railways.kz/ru/news/-2019-zhyldy-3-ayy-ishinde-azastan-men-ytay-arasynda-3-

millionnan-astam-zhk-tasymaldandy 

 

 

Parengė: G. Jundzila 

Pastaba: pažyma parengta pagal Kazachstano naujienų agentūrų, specializuotų naujienų agentūrų ir susitikimų bei 

pokalbių metu gautą informaciją.  
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