
Aktualijų apžvalga (lapkričio 18 d. – gruodžio 1 d.)  

Kazachstanas, Kirgizija, Tadžikistanas 

 

Vidaus politika 

 

Lapkričio 25 d. pirmasis Kazachstano prezidentas ir valdančiosios Nur Otan partijos pirmininkas N. 

Nazarbajevas surengė specialų susitikimą su partijos regioninių biurų atstovais, kurio metu pabrėžė 

būtinybę konsoliduoti visuomenės palaikymą dabartiniam prezidentui K-Ž. Tokajevui. Šiame kontekste 

Nur Otan vadovybei buvo pavesta įtraukti šį dėmesnį į naujosios partijos programą, besirengiant 

artėjantiems parlamento rinkimams. Sekantis eilinis Nur Otan partijos susitikimas numatomas 2020 m. 

vasario mėn., darbotvarkėje – paskutinių partijos pasiekimų aptarimas ir konkrečių tikslų rinkiminiam 

laikotarpiui išsikėlimas.  

 

Lapkričio 18–19 d. Nur-Sultane ES ir Kazachstano atstovai surengė du susitikimus: 17-ąjį teisingumo ir 

vidaus reikalų pakomitečio susitikimą ir 11-ąjį žmogaus teisių dialogą. Vykusi diskusija apėmė žmogaus 

teisių problemas, bendradarbiavimą kovojant su terorizmu, ekstremizmo prevenciją, migraciją, sienų 

valdymo klausimus, kovą su prekyba žmonėmis ir kt. ES atstovai dar sykį patvirtino savo paramą teisinės 

valstybės kūrimui ir pateikė naują regioninę programą, kurioje šiam tikslui numatytas padidintas 8 mln. 

EUR biudžetas. 

 

Užsienio politika 

 

 

Lapkričio 28–29 d. Nur-Sultane surengta regioninė ES konferencija, skirta Centrinės Azijos regiono 

integracijos stiprinimui. Konferencijos metu oficialiai pristatytos trys ES finansuojamos daugiametės 

programos, kurių bendra suma viršija 28 mln. EUR. Pagrindiniai šių programų tikslai – plėtoti tarpusavio 

prekybą, stiprinti teisės viršenybę, taip pat didinti investicijas regione. Programas įgyvendins 

Tarptautinis prekybos centras (ITC), Europos Taryba ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 

organizacija (EBPO).  

 

Lapkričio 26–27 d. Kazachstane darbo vizitu lankėsi ES Rytų Europos ir Centrinės Azijos darbo grupės 

(COEST) delegacija. Surengti dvišaliai susitikimai su Kazachstano parlamentarais, Užsienio reikalų 

ministerijos, Prekybos ministerijos ir Generalinės prokuratūros atstovais, aptartos tolimesnės dvišalio 

bendradarbiavimo perspektyvos. COEST delegacija taip pat lankėsi tarptautiniame Nur Sultano finansų 

centre ir tarptautiniame ekologijos technologijų centre. 

 

Ekonomika 

 

Per 2019 metų sausio rugsėjo mėn. Kazachstano prekyba su Eurazijos ekonominės sąjungos šalimis 

nukrito 1,2 % iki 14,75 mlrd. USD. Kazachstano eksportas į EAES šalis smuko 2,8 %, importas – 0,4 %. 

Prekybos apyvarta su Rusija sudarė 92,3 %, su Kirgizija – 4%, su Baltarusija – 3,6%, su Armėnija 0,1% 

visos EAES apyvartos.  

 

Pirmą kartą istorijoje atsiskaitymai be grynųjų pinigų Kazachstane aplenkė atsiskaitymus grynaisiais. 

2019 m. rugsėjį atsiskaitymai ne grynaisiais pinigais siekė 51,7 % visų atsiskaitymų ir sudarė 1,4 trln. 

Kazachstano tengių (apie 3,25 mlrd. EUR). Per šių metų sausio – rugsėjo mėn. atsiskaitymai ne 

grynaisiais pinigais augo 22 % lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu. Šalies finansų analitikai 

teigimu tikėtina, kad ne grynųjų pinigų atsiskaitymai Kazachstane turi tendenciją augti ir toliau.  

 



 

Kazachstanas didina atsinaujinančios energetikos projektų skaičių – nuo 2019 m. pradžios jau buvo 

įgyvendinta 14 tokių projektų, kurių bendra galia viršija 400 MW. Anot energetikos viceministro M. 

Dosmukhambetovo, iki metų pabaigos numatoma pabaigti dar 4 tokio pobūdžio projektus, kurių galia 

siekia apie 100 MW. 

 

Saugumas 

 

Sekantis Astanos formato derybų dėl Sirijos raundas vyks Nur-Sultane gruodžio 10–11 d., teigė 

Kazachstano užsienio reikalų ministras M. Tileuberdi. Susitikime dalyvaus Iranas, Rusija, Turkija, taip 

pat Sirijos vyriausybė ir opozicijos delegacija. Stebėtojais kviečiami JT, Jordanijos, Libano ir Irako 

atstovai.  

 

Trečiajame JT Generalinės asamblėjos komiteto susitikime, vykusiame lapkričio 14 d., Rusija, Kinija, 

Iranas, Baltarusija ir Kazachstanas buvo tarp 23 šalių, balsavusių prieš rezoliuciją dėl žmogaus teisių 

padėties gerinimo Kryme ir Sevastopolyje. Už šią rezoliuciją, kurioje taip pat reikalaujama paleisti 

Kryme kalinamus Ukrainos piliečius ir nutraukti priverstinį jų įtraukimą Rusijos kariuomenės sudėtin, 

pasisakė 67 valstybės. 

 

Transportas 

 

Nacionalinis Kazachstano aviacijos vežėjas Air Astana lapkričio 19 d. paskelbė apie ketinimą  įgyti savo 

dukterinei kompanijai Fly Arystan 30 lainerių Boeing 737 MAX8. Lainerio eksploatacija Kazachstane 

šiuo metu pristabdyta dėl pasaulinėje rinkoje kritusio pasitikėjimo šiuo Boeing‘u. Air Astana prezidentas 

Peteris Fosteris teigia, jog tikimasi, kad Fly Arystan, įsigijus minėtus lėktuvus ir atnaujinus jų 

eksploataciją, taps regiono pigių skrydžių pirmaujančia bendrove. Kiek vėliau, Air Astanos 

komunikacijos tarnyba informavo, jog pranešimas apie orlaivių įsigijimą nėra galutinis ir dar yra 

svarstomas. Jeigu sprendimas bus galutinai patvirtintas, Air Astana už minėtus lainerius sumokės 3,6 

mlrd. USD.  

 

2020 m. birželio mėn. Air Astana pradės vykdyti skrydžius į Paryžių. Naujasis reisas bus vykdomas tris 

kartus per savaitę. Kompanija šiam skrydžiui naudos Airbus A321L orlaivį, kurį įsigijo 2019 m. spalio 

mėn.  

 

Šių metų lapkričio 27 d. Kazachstano geležinkelių delegacija viešėjo Lietuvoje. Viešnagės metu 

delegacija susitiko su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministru J. Narkevičiumi. Darbo vizito metu 

Kazachstano geležinkelių atstovai išreiškė susidomėjimą informacinėmis sistemomis, leidžiančiomis 

Lietuvos kolegoms automatizuoti transportavimo procesus. Kazachstano geležinkelių delegacija, taip 

pat, lankėsi Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, susipažino su vykdoma veikla ir krovos kompanijos 

veiklos specifika. Plačiau: https://www.railways.kz/ru/news/azastandy-zhne-litvaly-temirzholshylar-

zhk-tasymaly-salasynday-yntymatasty-mselelerin-talylady 

 

Kazachstane lankėsi Azerbaidžano geležinkelių delegacija, vadovaujama Krovinių vežimo departamento 

vyriausiojo inžinieriaus I. Mustafajevo. Svečiai aplankė „Yekibastuz-2“ stotį, kur jiems buvo parodyta 

automatinė sutartinių ir komercinių darbų valdymo sistema, planavimo ir organizavimo principai šioje 

sistemoje, galimybė aprūpinti vagonais krovinių pakrovimui ir priimti krovinius gabenimui. Be to, 

Azerbaidžano geležinkelininkai susipažino su Kazachstano geležinkelių apskaitos finansiniu modeliu, 

atskiros apskaitos sudarymo metodika krovinių ir keleivių gabenimo kaštams apskaičiuoti. 

 

https://www.railways.kz/ru/news/azastandy-zhne-litvaly-temirzholshylar-zhk-tasymaly-salasynday-yntymatasty-mselelerin-talylady
https://www.railways.kz/ru/news/azastandy-zhne-litvaly-temirzholshylar-zhk-tasymaly-salasynday-yntymatasty-mselelerin-talylady


2019 m. lapkričio 21 d. Kazachstano geležinkelių valdybos pirmininko pavaduotojas logistikai P. 

Sokolovas Taškente susitiko su Uzbekistano geležinkelių vadovais. Šalys aptarė bendradarbiavimo 

geležinkelių transporto srityje klausimus – visų pirma susijusius su gabenamų krovinių apimties didinimu 

ir tarifų lengvatų suteikimu. Siekdamos padidinti krovinių pervežimo tarp Kazachstano ir Uzbekistano 

apimtis, šalys susitarė dėl palankių tarifų sąlygų 2020 m. Pagrinde tarifų lengvatos bus suteikiamos 

Kazachstano grūdų, fosfato uolienų ir miltų tranzitui per Uzbekistano teritoriją toliau į Turkmėnistaną, 

Afganistaną bei kitas šalis. Šalys taip pat susitarė dėl geležinkelio tarifinių sąlygų konteineriniams 

traukiniams maršrutu Kinija – Kazachstanas – Uzbekistanas – Turkmėnistanas – Iranas. 

 

Kirgizijos aktualijos 

 

Lapkričio 27 d. Kazachstano prezidentas K-Ž. Tokajevas oficialiu valstybiniu vizitu lankėsi Kirgizijoje. 

Susitikimo su Kirgizijos lyderiu S. Jenbekovu metu, K-Ž. Tokajevas pabrėžė glaudžius kultūrinius ir 

istorinius ryšius bei broliškus ir draugiškus abejų tautų santykius. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas 

bendradarbiavimui prekybos, ekonomikos ir investicijų srityse. 2015–2018 m. laikotarpiu dvišalės 

prekybos apyvarta augo 30% ir sudarė apie 900 mln. USD. Dabar šalys siekia pasiekti 1 mlrd. USD ribą. 

Kirgizija įvardytą antrąja pagrindine Kazachstano prekybos partnere Centrinės Azijos regione. Svarstyta 

galimybė organizuoti dvišalį bendradarbiavimo forumą ir steigti logistikos centrą, skirtą importo ir 

eksporto prekių įforminimui. Be to, vizito metu šalys pasirašė bent dešimt įvairių dvišalių susitarimų, 

įskaitant išsamią bendradarbiavimo programą, skirtą 2020–2022 m. 

 

Biškeke įvyko 10-asis Kirgizijos koordinavimo tarybos posėdis bendradarbiavimo su ES klausimu. Anot 

Kirgizijos URM atstovų, forumo metu aptarti klausimai, susiję su ES daugiamete programa Kirgizijai 

(2014–2020 m.) Susitarta imtis kurti vieningą ES finansuojamų projektų ir programų duomenų bazę, taip 

pat keistis informacija tarp valstybinių institucijų bei tęsti CADAP 6 ir BOMCA 9 programų 

įgyvendinimą. Paminėtina, jog Kirgizijos vyriausybė įsteigė valstybinę koordinavimo tarybą, skirtą 

bendradarbiavimo su ES plėtrai. 

Tadžikistano aktualijos 

 

Lapkričio 8 d. Prancūzijoje įvyko Tadžikistano prezidento E. Rahmono ir Prancūzijos prezidento E. 

Macrono susitikimas. Po oficialios ceremonijos šalių vadovai diskutavo tete-a-tete, po to susitikimas 

tęsėsi išplėstiniu formatu. Pagrindiniu derybų akcentu tapo dvišalės prekybos plėtra prioritetinėse srityse, 

tokiose kaip mineralų gavyba ir perdirbimas, lengvoji, chemijos ir maisto pramonė, juodoji ir spalvotoji 

metalurgija. Tadžikistano delegacija akcentavo bendradarbiavimo su tarptautinėmis Prancūzijos 

įmonėmis svarbą įgyvendinant strateginius infrastruktūros, sunkiosios pramonės bei energetikos 

projektus. Susitikimo pabaigoje E. Macronas pateikė siūlymą pradėti reguliarų Prancūzijos ir Centrinės 

Azijos šalių dialogą užsienio reikalų ministrų lygiu. 

 

Tadžikistano Vyriausybei patvirtinus 2020 m. biudžeto projektą,  šalies vadovas E. Rahmonas teigė, jog 

valstybės pajamos sieks 26 mlrd. somonių (apie 270 mln. USD). Biudžeto deficitas sieks apie 350 mln. 

somonių (36 mln. USD), kas lygu 0,4% šalies BVP.  

 

 

Parengė:  

Edgaras Jelanskis, atašė 

Gytautas Jundzila, transporto atašė 


