
11 SAVAITĖS (KOVO 9 D. – KOVO 15 D.) GRUZIJOS (SAKARTVELO) ĮVYKIŲ APŽVALGA 

 

Vidaus politika 

Kovo 12 d. Sakartvele buvo minimas Pirmojo Parlamento - Steigiamosios asamblėjos įkūrimas 1919 

m..– 100-osios parlamentarizmo metinės.  

Kovo 13 d. UR ministras D.  Zalkaliani pranešė, jog Sakartvelo piliečiai negaus prašomo prieglobsčio 

Europos Sąjungos šalyse, paminėdamas Ispaniją ir Prancūziją, nes Sakartvelas laikoma saugia šalimi. 

Tuo tarpu spauda informavo, kad vien per 2018 metus Graikijoje net 5006 kartvelams buvo suteiktas 

prieglobstis. Šis skaičius išaugo dar ir dėl to, kad jog Sakartvelo ambasada skatina Gruzijos piliečius 

legalizuoti gyvenimą Graikijoje. 

Nauji „įdomūs“ pasiūlymai įstatymų pataisoms buvo pateikti vietos Parlamente. Pasiūlyta, jog visi 

dvasininkai turi atlikti privalomąją karo tarnybą, išskyrus Ortodoksų kunigus. Toks pasiūlymas iš karto 

sukėlė nepasitenkinimo bangą tarp kitų religijų atstovų, kurie iš karto apkaltino Parlamentą 

diskriminacija. Skaitoma, kad per 7000 kviečiamojo amžiaus jaunuolių prisijungė prie religinių 

organizacijų tam, kad išvengtų privalomosios karinės tarnybos atlikimo.  

Po, to kai Prezidento administracijoje buvo įgyvendinta reforma sumažinant darbuotojų skaičių, iš 63 

atleistųjų nei vienas nebuvo įdarbintas kitose viešos tarnybos įstaigose. Šiems asmenims bus 

išmokėtos 3 mėnesių išeitinės kompensacijos.  

Kovo 12 d. išplatintas Sakartvelo gynybos ekspertų (GSAC) pranešimas apie sistemines šalies 

saugumo problemas ir Gynybos ministerijos skandalą, kuomet pradėjo aiškėti faktai, rodantys pinigų 

pasisavinimo ir fizinės prievartos atvejus. Pranešime kalbama, jog į šalies gynybos pajėgas grįžta 

vadinamojo „dedovshchinos“ tvarka. 

D. Kirkitadze, UNM lyderis, ir toliau lieka už grotų, teismui nesutikus jo paleisti už užstatą. Jo 

advokatas ruošiasi pateikti ieškinį EŽTT net dėl keleto pažeidžiamų Europos Konvencijos straipsnių. 

Kitas teismo posėdis numatytas kovo 19 d.  

Sakartvelo Parlamento lyderis I. Kobakhidze kreipėsi į Venecijos Komisiją dėl “teisėjų skyrimo” 

klausimo. Tikimasi, kad atsakymas su šio klausimo išvadomis bus apsvarstytas ir pateiktas artimiausiu 

metu.  

 

Okupuoti regionai 

Kovo 13 d. žiniasklaida intensyviai aprašė dar vieną tragediją – Rusijos FSB sulaikyto 29 metų Gruzijos 

piliečio Irakli Kvaratskhelia mirtį. I. Kvaratskhelia buvo sulaikytas už vadinamąjį „neteisėtą sienos 

kirtimą“ ir perkeltas į Rusijos karinę bazę Nabakevi miestelyje. 13 d. pasirodžius pranešimams apie 

mirtį Sakartvelo Saugumo taryba skelbė, jog pagal faktinę Abchazijos valdžios institucijų pateiktą 

informaciją per EUMM valdomą karštąją liniją, Gruzijos pilietis Irakli Kvaratskhelia įvykdė savižudybę. 

Visgi kitą dieną atsirado naujų įrodymų ir liudijimų, jog jaunuolis buvo kankinamas elektros šoku, 

kuris sukėlė širdies priepuolį. Kartuvės jau po to neva buvo surežisuotos. I. Kvaratskhelia kūnas 

galiausiai buvo perduotas Sakartvelo pareigūnams dalyvaujant Europos Sąjungos ir Raudonojo 

kryžiaus atstovams. Tiksli mirties priežastis vis dar aiškinamasi, tačiau žuvusio artimieji teigia, kad ant 

kūno buvo aiškiai matomos kankinimo žymės.  



UR ministras D. Zalkalianis kovo 14 d. sukvietęs užsienio šalių diplomatinį korpusą prašė informaciją 

apie įvykusį incidentą paskleisti savo sostinėse, taip pat prašė paramos taikant įvairias spaudimo 

priemones Rusijai, bei atkreipė dėmesį į Otkhozoria – Tatunashvili atvejus, ir nuolatines Rusijos 

provokacijas.  

Opozicija vėl kelia klausimus dėl šalies politinių sprendimų veiksnumo okupuotuose teritorijose. Per 

du metus užfiksuota daugiau nei 300 pagrobimų prie administruojamos sienos, o tai, anot opozicijos, 

švelnaus politikų tono su Rusija taikymo pasekmė. Jie ragina valdžios institucijas stiprinti 

patruliavimą ties okupuotais regionais ir daugiau dėmesio skirti vietos gyventojams. Tuo tarpu 

vyriausybė dabartinėje situacijoje vieninteliu svertu laiko tarptautinės bendruomenės įsitraukimą, 

kurių dalyvavimas, kaip teigia dauguma, yra efektyviai išnaudojamas sprendžiant tokias krizes.  

Sakartvelo valdžia pristatė projektą „Produce for better future“, kurio tikslas kurti ekonominę gerovę 

piliečiams, gyvenantiems už Sakartvelo administruojamos linijos. 

Ženevos diskusijų pirmininkai surengė konsultacijas Tbilisyje kovo 11 d. Tarp aptariamų klausimų 

buvo ABL kirtimo punktų uždarymas 2019 m. sausį, “borderizacija”, nelegalūs sulaikymais ir žmonių 

grobimai ir pan. Taip pat buvo kalbama ir apie IPRM veiklos sustabdymą, kuris laikomas destrukciniu 

Rusijos žingsniu. Vėliau pirmininkai nuvyko į d/f Abchaziją, kur susitiko su d/f valdžios atstovais 

aptarti I.Kvaratskhelia mirties atvejo. Pirmininkai, be to, lankėsi Tskhinvalyje, kur buvo kalbėta dėl 

kito GIP raundo balandžio 2-3 d. Buvo keltas klausimas dėl tebesitęsiančio perėjimo punkto su d/f 

Pietų Osetija uždarymo, kurį d/f valdžia sieja su H1N1 kiaulių gripo protrūkiu Gruzijoje.  

 

Pietų Osetija 

Agenda.ge informavo, kad du Gruzijos piliečiai sulaikyti netoli ABL “nelegaliai kirtę sieną” buvo 

paleisti, kai susimokėjo baudas. 

Davit Katsarava, judėjimo “Strength is in Unity” vadovas teigė, kad d/f Pietų Osetijos Rusijos sienos 

apsaugos specialūs padaliniai specialiai terorizuoja Khurvalečio kaimo gyventojus. 

Abchazija 

Rustavi-2 TV informavo apie d/f sienos apsaugos sulaikytą Gruzijos pilietį Dzafzua, kuris buvo 

patalpintas į izoliatorių Galyje. Po kelių dienų pilietis buvo paleistas. 

 

Užsienio politika  

NATO GS J. Stoltenberg savo metiniame pranešime 2018 įtraukė ir Gruziją, teigdamas, kad ji yra 

esminė Aljanso partnerė. 

Sakartvelo spauda informuoja apie bendras NATO-Gruzijos karines pratybas 2019, kurios vyks 

Krtsanisi, netoli Tbilisio kovo 18-29 dienomis. Pratybose ruošiasi dalyvauti apie 350 kariškių iš 21 

Aljanso ir 4 partnerių šalių. 

Demokratinio judėjimo lyderė Nino Burjanadze lankėsi Maskvoje, kur Rusijos 1 kanalui teigė, jog ji 

nepritaria Gruzijos narystei NATO ir mano, kad Gruzijos politikų siekis jungtis į Aljansą yra 

trumparegiškas bei kenkiantis šalies interesams.  



Kovo 12 d. pasirodė pranešimas, jog Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir Vietname Sakartvelas rengiasi 

įkurti ambasadas. M. Bakhtadze tokį sprendimą motyvavo vyriausybės ekonomine strategija ir 

užsienio politikos prioritetais. 

Kovo 12 d. EP priėmė rezoliuciją apie dabartinę ES – Rusijos politinę situaciją, taip pat apimančią ir 

keletą tiesioginių nuorodų į Sakartvelą. Rezoliucijoje dar kartą pabrėžiama parama Gruzijos 

suverenitetui ir teritoriniam vientisumu, reikalaujama Rusijos nutraukti Gruzijos Abchazijos ir Pietų 

Osetijos teritorijų „okupaciją“ ir pilnai gerbti šios šalies suverenitetą ir teritorinį integralumą.  

Sakartvelo Ministras Pirmininkas M. Bakhtadze kovo 13-15 dienomis lankėsi Japonijoje. Pagrindinės 

susitikimo temos - politinių ir ekonominių santykių plėtojimas bei bendradarbiavimo įvairiomis 

kryptimis skatinimas. M. Bakhtadze susitiko su savo kolega UR ministru Kono, Japonijos rūmų 

atstovu I. Aisawa. Daug dėmesio buvo skirta bendrų projektų įgyvendinimui švietimo srityje. Taip pat 

ruošiamas pagrindas Bendro Investicinio susitarimo pasirašymui.  

Kovo 12 d. Azerbaidžanas paskelbė prisijungsiąs prie NATO-Sakartvelo vykdomų pratybų 2019 m.\ 

Sakartvelo prezidentė kovo 13 d. Salome Zourabichvili su oficialiu vizitu lankėsi Armėnijoje, kur 

susitiko su prezidentu A. Sarkisianu. Tarp aptartų klausimų Sakartvelo Europos integracija ir ES 

pozicija šiame procese. Taip pat buvo aptarti ekonominiai tarpvalstybiniai santykiai, prekybos ir 

bendradarbiavimo stiprinimo perspektyvos, bei Sakartvelo laisvosios prekybos susitarimai su 

Europos Sąjunga ir Kinija. 

 

Ekonomika 

Ministras pirmininkas M. Bakhtadze komentavo neseniai paskelbtą „Geostato“ statistiką, kurioje 

atskleidė tiesioginių užsienio investicijų (TUI) sumažėjimą Gruzijoje. Preliminarūs Geostato 

duomenys rodo, kad TUI 2018 m. Sudarė 1,23 mlrd. USD, t.y. 34,9 proc. mažiau nei praėjusiais 

metais. M. Bakhtadze pabrėžė tris pagrindines sumažėjimo priežastis: 1. užbaigtas dujotiekio 

projektas; 2. telekomunikacijų bendrovių nuosavybės teisės perdavimas praėjusių metų viduryje 3. 

Įpareigojimas atsilyginti ne rezidentams investuotojams. Vis dėlto, premjeras tikisi, kad nauji 

energetikos projektai turėtų atnešti per 2 mlrd. USD investicijų artimiausioje ateityje. 

Infrastruktūros ministrė Tskhitishvili teigė, kad valstybė į Anaklijos uostą jau yra investavusi per 60 

mln. GEL, tačiau TBC banko įkūrėjas Khazaradze teigė priešingai, jog valstybės indėlis į šį uostą lygus 

nuliui. Taip pat jis teigė, kad paskelbti valstybiniai tenderiai dėl kelių ir geležinkelių statymo, kurie 

jungtų uostą žlugo net 4 kartus.  

ISET-PI prognozė dėl realaus BVP augimo 2019 m. pirmąjį ketvirtį siekia 4,3%, II ketv. turėtų būti 

4,6%. Pagal neseniai paskelbtą vykdytos monetarinės politikos ataskaitą pokyčiai matosi grynajame 

eksporte, išaugo vartojimas ir investicijos ir nuosaikus kredito veiklos augimas prisidėjo prie realiojo 

BVP augimo.  

Kovo 12 d. vyko renginys skirtas lyčių lygybės problemoms aptarti. Iniciatyvos esmė – skatinti moterų 

įsitraukimą į pasaulio ekonomiką, taip palaikant tvarų ir integracinį privataus sektoriaus augimą. 

Remiantis Pasaulio banko duomenimis, vis daugiau investuojant į lyčių lygybės užtikrinimą 

Sakartvelas gali tikėtis 11% BVP augimo. Vienas iš svarbiausių aptartų klausimų buvo neseniai 

priimtas komercinių bankų valdymo kodeksas, kuriame buvo reikalaujama, jog ne mažiau kaip 20 

proc. Stebėtojų tarybos narių būtų moterys. 



Kovo 12 d. taip pat pasirodė nauji pranešimai dėl besitęsiančio konflikto tarp „Georgian Airways“ oro 

linijų ir turkiškosios „TAV Georgia“, kuri valdo Tbilisio ir Batumio oro uostus. „Georgian Airways“ 

teigia, jog „TAV Georgia“, turinti teisę valdyti Tbilisio tarptautinį oro uostą iki 2027 m., taiko itin 

didelius mokesčius ir tokiu būdu slopina Sakartvelo oro linijų bendrovę. Oro linijų bendrovė taip 

piktinasi, jog jokiai kitai Europos šaliai tokia „TAV Georgia“ mokesčių sistema nėra taikoma, o turint 

omeny tai, jog „TAV Georgia“ metinis grynasis pelnas siekia daugiau nei 400 mln, kyla diskusijos dėl 

oro uostų dabartinio stovio ir būklės. Kovo 11 d. „TAV Georgia“ išleido pranešimą, kuriame atsakė į 

Gruzijos bendrovės kaltinimus, nurodydama, jog minėta oro linijų bendrovė „TAV Georgia“ yra 

skolinga 9 mln. larių, o jei „Georgian Airways“ nevykdys savo finansinių įsipareigojimų, įmonė bus 

priversta apriboti oro uosto paslaugų ir infrastruktūros naudojimą.  

 

Kriminalai: 

Šalies saugumo tarnyba informavo apie du sulaikytus piliečius Kobuletyje, kurie norėjo parduoti 

radioaktyvaus Urano238. Piliečiai planavo parduoti 40.19 gramų radioaktyvios medžiagos už 2.8 mln. 

USD. 

 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos ambasada Sakartvele (Gruzijoje) 


