
Spalio 28 – lapkričio 15 d. (Kazachstanas) 

 

Vidaus politika 

 

Kazachstano prezidentas K-Ž. Tokajevas darbo vizito Almatoje metu teigė, kad Almata turėtų likti 

svarbiausiu šalies verslo centru. Tuo pačiu prezidentas iškėlė nemažai uždavinių, susijusių su tolesne 

miesto plėtra, ypač susijusių su verslo sąlygų gerinimu, inovacijomis, investicijų pritraukimu.  Ne ką 

mažesnis dėmesys turi būti skiriamas gyventojų socialinės gerovės didinimui, infrastruktūros bei 

aplinkos sąlygų mieste gerinimui, visuomenės saugumui užtikrinti. 

 

Užsienio politika 

 

Lapkričio 7 d. K-Ž. Tokajevas dalyvavo 16-jame Kazachstano ir Rusijos tarpregioninio 

bendradarbiavimo forume Omske, kur susitiko su Rusijos prezidentu V. Putinu. K-Ž. Tokajevas 

palankiai įvertino dvišalę prekybos apyvartos dinamiką, kuri per penkiolika metų (2003–2018 m.) 

padidėjo tris su puse karto. Praėjusiais metais Kazachstano ir Rusijos prekybos apyvarta augo 14% ir 

viršijo 19 mlrd. USD. Forumo metu nemažai kalbėta apie bendradarbiavimo plėtrą energetikos srityje. 

Be to, šalys pasirašė keletą susitarimų dėl ekonominės, mokslo, kultūros partnerystės skatinimo, 

įskaitant atnaujintą Kazachstano ir Rusijos tarpregioninio bendradarbiavimo programą. 

 

Lapkričio 11-12 d. Kazachstano sostinėje Nur Sultane įvyko penktasis „Astanos klubo“ susitikimas, 

kuriame dalyvavo pirmasis prezidentas Nursultanas Nazarbajevas. Šių metų tema: „Greater Eurasia: 

On the Way to New Architecture of Global Cooperation.“ Susitikimo metu buvo diskutuojama 

globalaus saugumo klausimais, taip pat apie multipoliarinio Eurazijos regiono ateitį, protekcionizmo 

sukeliamus iššūkius pasaulinei ekonomikai, prekybos karus, naująsias technologijas ir jų daromą 

įtaką geopolitikai (ypač Huawei atveju), branduolinio nusiginklavimo galimybes. 

 

K-Ž. Tokajevas prezidentas dekretu paskyrė ambasadorių Latvijai. Juo tapo Timūras Primbetovas. 

Kitu dekretu prezidentas atleido Viktorą Temirbajevą iš Ambasadoriaus Latvijoje pareigų, 

palikdamas jį Ambasadoriumi Lietuvai. Ankščiau Viktoras Temirbajevas vykdė Ambasadoriaus 

Latvijai ir Lietuvai pareigas.  

 

Kazachstano energetikos viceministras Asetas Magauovas teigė, kad Nur-Sultanas ir Minskas toliau 

rengia susitarimą dėl naftos ir naftos produktų tiekimo. Kartu jis paaiškino, kad norint pradėti naftos 

tiekimą, būtina sudaryti dvišalį susitarimą ir patvirtinti jį nacionaliniuose parlamentuose. Pasak 

energetikos viceministro, tiekiamų žaliavų kiekiai bus nustatomi vadovaujantis sudaromų susitarimų 

nuostatomis. Anksčiau koncerno „Belneftekhim“ pirmininko pavaduotojas Vladimiras Sizovas teigė, 

kad Baltarusija ir Kazachstanas baigia rengti tarpvyriausybinį susitarimą dėl naftos tiekimo į 

Baltarusiją, svarstomos įvairios jo pristatymo Baltarusijos naftos perdirbimo įmonėms galimybės. 

 

Ekonomika 

 

Kazachstano ekologijos, geologijos ir gamtos išteklių ministerija žada parengti mažai anglies 

dioksido į aplinką išskiriančių (low-carbon) technologijų plėtros strategiją iki 2050 m. Anot 

ekologijos ministro M. Mirzagalijevo, – „Ratifikavęs Paryžiaus susitarimą, Kazachstanas savo noru 

įsipareigojo iki 2030 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą 15% su 1990 m.“ 

Skelbiama, jog prie strategijos parengimo prisidės Vokietijos ekspertai, planuojama pristatymo data 

– 2020 m. 

 



Kazachstano vidutinis darbo užmokestis 2019 m. trečiame ketvirtyje sudarė 191129 KZT (445,93 

EUR). Lyginant su tuo pačiu 2018 m. laikotarpiu – darbo užmokestis augo 18%. Didžiausi 

atlyginimai fiksuojami dirbantiems draudimo ir finansų sektoriuose (vidutiniškai 486,6 tūkstančio 

KZT (1135 EUR)), kalnakasybos pramonėje (vidutiniškai 418000 KZT (975,26 EUR)), mokslinėje 

– techninėje veikloje (vidutiniškai 334100 KZT (780 EUR)) bei statybų sektoriuje (vidutiniškai 

257700 KZT (601 EUR)). Patys mažiausi atlyginimai fiksuojami švietimo sektoriuje – vidutiniškai 

121100 (283 EUR). Vertinant pagal regionus, didžiausi atlyginimai yra Atyrau srityje – vidutiniškai 

361500 KZT (843 EUR)). Žemiausi Turkestano srityje – 122800 KZT (286 EUR).  

 

2019 m. spalio mėn. Kazachstane pragyvenimo minimumas sudarė 32176 tenge (75 EUR), informavo 

Nacionalinės ekonomikos ministerijos statistikos komitetas. Rugsėjį šis rodiklis sudarė 31759 tenge. 

Taigi, pragyvenimo minimumas per mėnesį padidėjo 1,3%. Lyginant su 2018 m. gruodžio mėn., 

augimas siekia apie 21,7%.  

 

Vyriausybės posėdyje, kuriam pirmininkavo ministras pirmininkas Askar Mamin, buvo apžvelgtas 

valstybinės programos „Verslo planas 2020“ įgyvendinimas ir aptartos paramos verslui galimybės iki 

2025 m. Vyriausybės vadovas pabrėžė, kad valstybinė programa „Verslo planas 2020“ įrodė savo 

veiksmingumą. Nuo 2010 m., kai programa buvo pradėta įgyvendinti, buvo išsaugota daugiau kaip 

342 tūkst. darbo vietų ir sukurta daugiau kaip 94 tūkst. naujų darbo vietų. Smulkaus ir vidutinio verslo 

dalis šalies BVP išaugo nuo 24,9% 2015 metais iki 28,4% 2018 metais. Nuo 2015 metų valstybinei 

programai įgyvendinti buvo skirta 282 mrld. KZT. Pagal naują programą „Verslo paramos planas-

2025“ bus skirta pusantro karto daugiau lėšų - 421 mlrd. tenge. 

 

Šymkento mieste planuojama įkurti naują industrinę zoną „Žuldyz“. Šioje zonoje per ateinančius 

2021–2023 m. planuojama įgyvendinti apie 20 projektų, kurių bendra vertė siekia apie 5 mln. USD. 

Šiuo metu Šymkente jau veikia dvi pramonės zonos ir viena laisvoji ekonominė zona. 

 

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) padidino Kazachstano ekonomikos augimo 

prognozę nuo 3,5% iki 3,9% 2019 m. – skelbiama naujausioje ERPB ataskaitoje apie regionų 

ekonomikos perspektyvas.  

 

Kazachstano užsienio prekybos perteklius 2019 m. sausio – spalio mėn., lyginant su tuo pačiu 

laikotarpiu pernai, sumažėjo 37,5% ir siekė 15 mlrd. USD.  

 

Transportas 

 

Rusijos orlaivių gamykla Suhoy siekia pasirašyti kontraktą su Kazachstano antrąja pagal dydi oro 

linijų bendrove SCAT dėl orlaivių SSJ–100 tiekimo. Siekiama Kazachstano bendrovei parduoti 15 

šio tipo orlaivių. Kazachstano civilinės aviacijos valdžia neprieštarauja šiam sandoriui, tačiau siekia, 

jog būtų pratęstas Muitų sąjungos tarybos sprendimas dėl Boeing klasės orlaivių tiekimo į muitinės 

sąjungos teritoriją be muitų mokesčių iki 2035 m. Šiuo metu šis sprendimas galioja iki 2025 m. Iki 

2032 m. Air Astana ir SCAT planuoja įsigyti iki 60 naujų Boeing klasės orlaivių. Bemuitis režimas 

padidintų šių kompanijų išlaidas daugiau nei 500 mln. USD. Pranešime teigiama, jog Rusijos Finansų 

ministerija pasisako prieš šio sprendimo galiojimo laiko pratesimą. Sprendimo pratesimas ir SSJ–100 

įsigijimo klausimas buvo sprendžiamas Rusijos ir Kazachstano TVK š. m. spalio 15 dieną. 

Aviakompanija SCAT teigia, jog SSJ–100 kol kas įsigyti neplanuojama.  

 

Kazachstano valdžia nuo 2019 m. lapkričio 1 d. 11-oje šalies oro uostų trims metams įvedė „atviro 

dangaus“ režimą. Šis režimas pašalina apribojimus užsienio aviakompanijoms dėl vykdomų skrydžių 

skaičiaus ir suteikia joms taip vadinamą „Penktąją laisvę“ kuomet tranzitinių skrydžių metu leidžiama 



imti keleivius ir krovinius. Pramonės ir infrastruktūros vystymo ministerija skelbia, jog šis režimas 

ateityje gali būti pratęstas. Šių pasikeitimų kontekste, Kazachstano Civilinės aviacijos komitetas 

surengė derybas su Omano atstovais, po kurių paskelbė, jog artimiausiu metu planuojama atidaryti 

avia reisą iš Maskato į Almatą, kurį vykdys SalamAir. Ruošiamasi dėl avia reisų atidarymo derėtis 

su Air Aisia, Singapure Airlines, Qatar Airways ir Fly Dubay.  

 

Kazachstane per artimiausius dvejus metus planuojama apmokestinti apie 6 tūkst. km. kelių, lapkričio 

8 d. pranešė Pramonės ir infrastruktūros plėtros ministerijos spaudos tarnyba. Paaiškinta, kad bus 

apmokestintos tarptautinio tranzito koridoriaus „Vakarų Europa - Vakarų Kinija“, Nur-Sultan - 

Kostanay - Rusijos Federacijos siena, Schuchinsk – Petropavlovsk, Nur-Sultan – Pavlodar, Kalbatau 

– Pavlodar - Rusijos Federacijos (iki Omsko), Taskasken – Bakhty ruožai. Antruoju etapu bus 

apmokestinti 5 tūkst. kilometrų kelių tinklas. Šis etapas planuojamas 2022–2023 m. Anksčiau buvo 

pranešta, kad planuojama įvesti rinkliavas už 11 tūkst. kmm kelių, tai leis 2025 m. visiškai pereiti 

prie respublikinio kelių tinklo atsiperkamumo. Šiuo metu Kazachstane yra keturi mokami keliai: Nur-

Sultan - Schuchinsk, Nur-Sultan - Temirtau, Almata - Kapshagai, Almata - Khorgos. 

 

„Qatar Airways“ pradės vykdyti skrydžius į Kazachstaną dar šiais metais, pranešė Pramonės ir 

infrastruktūros plėtros ministerijos spaudos tarnyba. Tokį sprendimą priėmė Kazachstano ir Kataro 

aviacijos administracijos, susitikimo Dohoje 2019 m lapkričio 8 d., metu. Susitikimo metu buvo 

aptarta teisinė bazė ir nustatyta, jog bus vykdomi 7 savaitiniai skrydžiai tarp Nur Sultano ir Dohos, 

taip pat, 7 savaitiniai skrydžiai tarp Almatos ir Dohos ir septyni krovininių pervežimo skrydžiai tarp 

abiejų šalių. Anksčiau pramonės ir infrastruktūros plėtros ministras Beibutas Atamkulovas paskelbė, 

kad artimiausiu metu  į Kazachstaną pradės skraidyti „Qatar Airways“, „Emirates“, „China Eastern“, 

„Ural Airlines“ ir į rinką grįš pigių skrydžių bendrovė „Russian Victory“. 

 

Dostyko ir Alašynkou stotyse šių metų spalio 29–30 d. vidutiniškai per dieną buvo keičiamasi 17 

traukinių, o tai yra visos sienos kirtimo tarp Kazachstano ir Kinijos istorijos rekordas. Tai dviejų šalių 

geležinkelių administracijų priimtų priemonių, kurių tikslas – padidinti eismą per šią perėją, 

rezultatas. Šių metų rugsėjį 28-ajame Kazachstano Respublikos ir KLR pasienio geležinkelių 

komisijos posėdyje buvo pasiektas susitarimas dėl vidutiniškai 14 traukinių per dieną priėmimo ir 

perdavimo per Dostik/Alašinkou stotį, o ketvirtąjį šių metų ketvirtį - mažiausiai 15 traukinių. Per 10 

šių metų mėnesių krovinių pervežimai geležinkeliu tarp dviejų šalių sudarė 14,2 mln. tonų. 
 

Saugumas 

 

Spalio 29 d. K-Ž. Tokajevas nurodė atšaukti privalomą užsienio piliečių registraciją policijos 

migracijos postuose. „Kalbant apie EBPO standartus, jeigu iš tikrųjų norime sustiprinti didelių miestų 

ir visos šalies investicijas ir turistų apimtis, mums būtina panaikinti privalomą užsieniečių registraciją 

migracijos įstaigose“ – teigė prezidentas. Užsieniečių registracija ne tik sukelia didelių nepatogumų 

šalies svečiams, bet ir sudaro sąlygas korupciją, kas neigiamai veikia visos šalies reputaciją. 

 

Lapkričio 11-12 d. Kazachstano sostinėje Nur-Sultane vykusiame penktajame „Astanos klubo“ 

susitikime, N. Nazarbajevas išreiškė iniciatyva surengti V. Zelenskio ir V. Putino tete-a-tete 

susitikimą, kuris galėtų įvykti Kazachstane. Šiam momentui yra gautas preliminarus V. Zelenskio 

susitikimas. Nepaisant skepticizmo V. Putino sutikimo šiam žingsniui atžvilgiu, N. Nazarbajevas 

teigė, jog „nereikia galvoti, kad Putinas to [konflikto rytų Ukrainoje sprendimo] nenori. Jis nori, kad 

ten įsivyrautų taika.“ 

 

Parengė: Gytautas Jundzila, transporto atašė; Edgaras Jelanskis, atašė 

 


