
Aktualijų apžvalga (2020 m. sausio 27 d. – vasario 16 d.)  

Kazachstanas 

Vidaus politika 

 

Kazachstane, įgyvendinant naują pilietinės visuomenės plėtros koncepciją, ketinama supaprastinti 

nevyriausybinių organizacijų steigimo procesą. Teigiama, kad šalyje veikia veiksminga sąveikos su 

pilietine visuomene sistema. Toliau plėtojant šią sistemą valstybės vadovybė  kelia naujus uždavinius. 

Pirmiausia priimti pilietinės visuomenės plėtros iki 2025 metų programą. Šiuo dokumentu bus 

siekiama supaprastinti pelno nesiekiančių organizacijų steigimo procesą. Bus detalizuotas valstybinės 

paramos nevyriausybinėms organizacijoms mechanizmas. Planuojamas ir toliau tobulinti pilietinės 

visuomenės įtraukimo į įstatymų leidybą procesą. Taip pat bus tobulinamas finansavimo centrų, 

remiančių NVO, darbas. Iš esmės jie turėtų tapti NVO kompetencijos centrais. Be to, planuojama 

sukurti patikimą NVO registrą, taip pat reitingavimo sistemą efektyvesniam finansavimui. 

 

2020 metu vasario 7 dieną Kazachstano Žambyl srityje,  Kordai rajone, Masanchi kaime įvyko 

masinis konfliktas tarp vietos gyventojų. Dėl riaušių, išplitusių Aukaty ir Bolanbatyr kaimuose, žuvo 

8 žmonės, 127 žmonės kreipėsi pagalbos į gydytoją, 12 iš jų – hospitalizuoti. Buvo sudeginta ar 

sunaikinta kelios dešimtys namų, automobilių ir parduotuvių. Įtariant dalyvavimą riaušėse, sulaikyti 

47 žmonės. Dėl šio fakto vyksta ikiteisminis tyrimas pagal Respublikos baudžiamojo kodekso 

straipsnius „Žmogžudystė“ ir „Masinių riaušių organizavimas“. 

Sekančią dieną dėl šių įvykių pareiškimą padarė šalies prezidentas K-Ž. Tokajevas. Prezidentas 

paragino Kazachstano žmones išlaikyti vienybę ir nepasiduoti provokacijoms. Jis, taip pat, pavedė 

sudaryti vyriausybinę komisiją, kuri spręstų įvykių Kordai regione padarinius, turėtų išsiaiškinti 

pagrindines konflikto priežastis ir užtikrinti greitą socialinio-ekonominio ir humanitarinio pobūdžio 

klausimų sprendimą.  

Šiame kontekste K-Ž. Tokajevo nurodymu nuo Žambyl srities akimo pareigų nušalintas A. 

Myrzakhmetovas, naujuoju srities akimu paskiriant buvusį Kazachstano vicepremjeą B. Saparbajevą. 

Vicepremjero pareigas, taip pat prezidento nurodymu, užėmė E. Tugžanovas.  

 

Užsienio politika 

 

2020 metų sausio 27 dieną Kazachstano prezidentas Kassym-Jomartas Tokajevas Abu Dabyje 

(Jungtiniai Arabų Emyratai) susitiko su Abu Dabio karališkuoju princu šeichu Mohammedu bin 

Zayedu Al Nahyanu. Šalys daugiausia dėmesio skyrė dvišalių santykių stiprinimui ir ekonominės 

partnerystės perspektyvoms. Susitikimo metu buvo svarstomi bendradarbiavimo klausimai naftos, 

žemės ūkio, transporto ir logistikos, finansų ir investicijų sektoriuose. Kazachstano energetikos ir 

JAE energetikos ir pramonės ministerijos pasirašė supratimo memorandumą bendradarbiavimui 

naftos pramonės srityje. Taip pat buvo pasirašytas supratimo memorandumas tarp Kazachstano 

prekybos ir integracijos ministerijos ir JAE ekonomikos ministerijos bei bendradarbiavimo 

memorandumas tarp Astanos finansų centro komiteto ir JAE centrinio banko. 

Kazachstano prezidentas Abu Dabyje susitiko su didelių JAE kompanijų vadovais. Jis paragino 

Jungtinių Arabų Emyratų verslo atstovus padėti Kazachstanui pakelti turizmo sektorių į tarptautinį 

lygį. Kazachstano prezidentas taip pat atkreipė JAE verslininkų dėmesį į bendradarbiavimo žemės 

ūkio srityje perspektyvas. 

Nuo 2019 metų sausio iki lapkričio mėnesio Kazachstano ir JAEtarpusavio prekybos apyvarta 

padidėjo 10,3%, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2018 metais, ir pasiekė 500 mln. JAV dolerių. 

Tiesioginių investicijų iš JAE į Kazachstaną apimtis siekė 2,1 milijardo dolerių, o Kazachstano 



investicijos į JAE siekė vieną milijardą dolerių. Kazachstane sėkmingai veikia apie 350 JAE juridinių 

asmenų, filialų ir atstovybių. 

 

2020 metų vasario 1 dieną Kazachstane lankėsi JAV valstybės sekretorius Maikas Pompeo. Vizito 

metu M. Pompeo susitiko su šalies vadovybe, Kazachstano Respublikos užsienio reikalų ministru 

Mukhtaru Tleuberdi. Susitikimų metu buvo aptarti dvišalio ir regioninio bendradarbiavimo klausimai, 

taip pat aktualūs globalios darbotvarkės klausimai. 

Susitikimo su šalies vadovu metu, Prezidentas Tokajevas pristatė plataus užmojo reformų programą, 

skirtą sustiprinti ekonominę plėtrą, demokratiją ir padidinti visuomenės pasitikėjimą vyriausybe. M. 

Pompeo pažymėjo, kad - JAV palankiai vertina reformas, kuriomis siekiama padidinti visuomenės 

pasitikėjimą vyriausybe, stiprinti ekonominę plėtrą ir demokratiją Kazachstane. Po susitikimo su 

Kazachstano užsienio reikalų ministru jis teigė, kad partnerystė su Amerikos kompanijomis bet kuriai 

šaliai duos geriausią rezultatą. „Mes visiškai palaikome Kazachstano pasirinkimo laisvę, su kuriomis 

šalimis ji nori užmegzti verslo ryšius, tačiau esu įsitikinęs, kad partnerystė su Amerikos 

kompanijomis užtikrins geriausią rezultatą bet kuriai šaliai“. 

Muhtaras Tleuberdi atkreipė dėmesį į neseniai pasirašytą JAV ir Kazachstano atviro dangaus 

susitarimą. Šis susitarimas leis įvesti aukščiausius Kazachstano oro linijų ir oro uostų saugos 

standartus, teigė ministras. Jis taip pat pabrėžė, kad Kazachstanas JAV mato kaip investicijų, naujų 

technologijų ir žinių šaltinį. Palietus globalios ekonomikos klausimus, JAV valstybės sekretorius 

užtikrino, kad valstijos deda didžiules pastangas, jog sankcijos, nukreiptų prieš Rusijos ekonomiką, 

nepaliestų Kazachstano rinkos.  

Maikas Pompeo į Kazachstaną atvyko iš karto po vizito Minske, o iš Kazachstano išvyko į vizitą 

Taškente (Uzbekistano Respublika). 

 

2020 metų vasario 14-16 dieną Kazachstano prezidentas K-Ž. Tokaejvas dalyvavo 56-ojoje 

Miuncheno saugumo konferencijoje. Prezidentas pasisakė sesijoje tema „Geografijos klausimai: 

pokalbis apie Vidurio Aziją“, kurioje teigė, jog šio regiono svarba pasaulinėje geopolitikoje tik augs. 

Prezidentas taip pat nurodė prioritetinius Kazachstano užsienio politikos partnerius – Rusija, Kinija, 

ES, JAV bei Afganistanas. Konferencijos paraštėse K-Ž. Tokajevas surengė dvišalius susitikimus su 

Afganistano prezidentu A. Ghani, Kuveito ministru pirmininku Sabahu Khalidu al-Hamadu al-

Sabahu, EBPO generaliniu sekretoriumi J-A. Guria bei Kanados ministru pirmininku J. Trudeau. 

 

Ekonomika: 

 

2020 metų sausio 27 dieną Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka nurodė šalies vyriausybei 

dėl naftos ir naftos produktų tiekimo ir toliau derėtis su Kazachstanu. Anksčiau Lukašenka ne kartą 

Kazachstaną minėjo tarp šalių, potencialių naftos ir naftos produktų importuotojų Baltarusijai.  

2020 metų vasario 10 dieną Baltarusijos koncernas „Balneftchim“ pranešė, kad darbas su 

Kazachstano naftos kompanijomis tęsiamas ir kad pirmasis derybų turas įvyko praėjusią savaitę. 

„Belneftekhim“ atstovai susitiko su bendrovėmis KPO, NCOC, „Tengizchevroil“ (TCO) ir 

„Total“.Pranešama, kad Baltarusijos pusė visus susitarimo klausimai identifikavo, lieka sulaukti 

Kazachstano atsakymo. Kazachstano energetikos ministerijos vadovas Nurlanas Nogajevas teigia, 

kad ministerija kolegoms iš Baltarusijos teikia visokeriopą pagalbą, reikalingą susitarimo 

pasirašymui. Belnefchim susilaiko nuo komentarų apie galimą tiekimos naftos ir naftos produktų iš 

Kazachstano kiekį ir logistiką. Tuo tarpu Rusijos naftos transportavimo įmonės „Transneft“ 

prezidento patarėjas, atstovas spaudai Igoris Deminas „Interfax“ sakė, kad į juos dėl naftos tranzito 

iš Kazachstano į Baltarusiją kreiptasi nebuvo. 



Kadangi Maskva ir Minskas nesudarė susitarimo dėl naftos tiekimo sąlygų 2020 m., Rusija sausio 1 

d. nutraukė naftos tiekimą Baltarusijos naftos perdirbimo įmonėms, nors sausio 4 d. iš dalies naftos 

tiekimą atnaujino. Agentūra RBK, komentuodamas vasario 7 d. Sočyje vykusias Putino ir Baltarusijos 

prezidento Lukašenkos derybas, pažymi, kad lyderiai energetikos klausimais nesusitarė. Baltarusijai 

tiekiamų rusiškų dujų kaina 2020 m. bus tokia pati kaip 2019 m. (127 USD už tūkstantį kubinių 

metrų). Nuolaidos nebus taikoma ir Baltarusijai tiekiamai Rusijos naftai. TASS, cituodamas 

Baltarusijos pirmąjį ministro pirmininko pavaduotoją Krutojų, teigia, kad Baltarusija Rusijos naftą 

pirks pasaulinės rinkos kainomis. 

 

Premjeras Askaras Maminas pažadėjo, kad bus sutelktas didesnis dėmesys į Kazachstano žemės ūkio 

sektorių. Ypatingai į perdirbimo, maisto gamybos ir mašinų gamybos skatinimą,. Prieš du mėnesius 

jis pasirašė Kazachstano sutartį su didžiausiu JAV jautienos gamintoju „Tyson Foods“. Pirmas 

žingsnis įgyvendinant sutartį, yra pastatyti 2 000 galvijų per dieną mėsos perdirbimo kompleksą, kuris 

uždirbs iki 1 milijardo JAV dolerių, ir eksportuos produkciją į Kiniją.  

Praėjusiais metais Kazachstanas skyrė 270 mln. Eur. subsidijų gyvulininkystės plėtrai, o 840 šeimos 

ūkių gavo paskolas 82 200 galvijų įsigijimui. Tuo tarpu Senato pirmininkė Nazarbajeva pažymėjo 

gamybos nuosmukį ir sąstingį žemės ūkio sektoriuje: bendrai 5,2 milijardo JAV dolerių buvo išleista 

subsidijoms, tačiau pagrindiniai sektoriaus rodikliai neaugo. Agentūrų tarpusavio koordinavimas ir 

veterinarinė pagalba išlieka silpni, daugelis pranešimų yra suklastoti. Žemės ūkio technikos remontas 

trunka 3–12 savaičių. Ji, taip pat, paragino supaprastinti nenaudojamos žemės ūkio paskirties žemės 

nacionalizavimo procedūras.  

Kazachstano grūdininkų sąjunga teigia, kad tikėtina, jog dėl didesnės vidaus paklausos ir silpnesnės 

paklausos Uzbekistane, kuris yra pagrindinis jos klientas, 2020 m. iki 21% sumažės kviečių eksportas.  

Sausio viduryje Kazachstanas uždraudė gyvų galvijų eksportą. Teigiama, jog priemonė įvesta tam, 

kad būtų nutrauktas „spekuliatyvus mėsos produktų kainų padidėjimas“ ir darbu aprūpintos vietinės 

skerdyklos. Mėsininkų asociacija teigė, kad toks draudimas nesuderinamas su laisvos rinkos 

principais ir kad vietoje to valstybė labiau turėtų kovoti su šešėline rinka.  

Praėjusiais metais KZ eksportavo 156 000 galvijų ir 200 000 avių ( iš jų 3/4 į Uzbekistaną). 

 

Kazachstano vyriausybė planuoja laipsniškai didinti minimalų darbo užmokestį. Šiuo metu 

minimalus atlyginimas Kazachstane yra 42 tūkst. 500 tenge (104,19 Eur 2020-02-16 kursu). Keliamas 

uždavinys iki 2023 m. pasiekti, kad minimalus atlyginimas Kazachstane būtų bent 30% vidutinio to 

meto atlyginimo. 2019 metų ketvirto ketvirčio duomenimis, vidutinis Kazachstano darbo užmokestis 

siekia 203900 tengių (499,86 Eur 2020-02-16 kursu). Sektorių struktūroje didžiausias nominalusis 

darbo užmokestis buvo kalnakasybos ir karjerų eksploatavimo srityje - 428,3 tūkst. tenge (2,1 karto 

didesnis nei šalies vidurkis), finansinėje ir draudimo veikloje - 402,5 tūkstančiai tenge (2 kartus). , 

profesinės, mokslinės ir techninės veiklos srityje - 373,4 tūkst. tenge (1,8 karto), informacijos ir 

komunikacijos srityje - 278 tūkstančiai tenge (1,4 karto). Žemiausias nominalaus darbo užmokesčio 

lygis fiksuotas žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje - 127,3 tūkst. tenge, tai yra 37,6% 

mažesnis už šalies vidurkį. Regioniniame kontekste didžiausias nominalus darbo užmokestis 

fiksuotas Atyrau srityje - 345,2 tūkstančiai tenge, tai yra 1,7 karto daugiau nei šalies vidurkis. 

Turkestano srityje užmokestis siekė 138,1 tūkstančio tenge, tai yra 32,3% mažesnis už šalies vidurkį.  

Infliacija 2020 metų sausio mėnesį Kazachstane fiksuojama ties 0,7 % riba. Maisto produktų kainos 

sausį padidėjo 0,9 proc., ne maisto prekių - 0,5 proc., mokamų paslaugų - 0,5 proc. 

 

Kaip teigė Kazachstano prekybos ministras Bakhitas Sultanovas, šiuo metu vyriausybės biudžeto 

nuostoliai dėl šešėlinės ekonomikos siekia 617 milijardų tengių, o prognozuojamomis 2025 m. 

kainomis šis skaičius gali siekti 1,2 trilijono tengių. Vyriausybė planuoja iki 2025 m. šešėlinę 



ekonomiką sumažinti 40% ir padidinti mokesčių įplaukas 470,5 mlrd. tengių per metus. Prekybos 

ministerija pridūrė, kad tikimasi, jog iki 2030 m. smarkiai išaugs šalies gyventojų skaičius ypač pietų 

Kazachstane, o taip pat didžiuosiuose Uzbekistano ir Kirgizijos miestuose. Atsižvelgdama į tai, 

ministerija stengsis palengvinti tarpregioninę prekybą ir pagerinti Kazachstano gamintojų galimybes 

patekti į Centrinės Azijos šalių rinkas.  

 

2020 metų sausio 6 dieną Kinijos pašto administracijos iniciatyva buvo atšauktas apsikeitimas  paštu 

siuntomis. Dėl pašto mainų atšaukimo „Kazpost“ sustabdė visų rūšių pašto siuntų į Kiniją priėmimą, 

taip pat į šalis, į kurias paštas gabenamas tranzitu per Kiniją (Bangladešas, Brunėjus, Butanas, Birma, 

Kambodža, Malaizija, Mongolija, Nepalas, Laosas, Šiaurės Korėja). , Tailandas, Šri Lanka, Filipinai).  

 

2020 metų vasario 7 dieną Kazachstano prezidentas Kassym-Zhomart Tokayev susitiko su 

Nacionalinio gerovės fondo „Samruk Kazyna“ valdybos pirmininku Akhmetzhanu Yesimovu. A. 

Yesimovas pranešė apie valstybinio fondo 2019 metų veiklos rezultatus. Anot jo, 2019 m. fondo 

grynosios pajamos padidėjo 9,1%, iki 1,2 trilijono tenge, turtas - 10%, iki 26,5 trilijono tenge. 

Pardavimų pajamos taip pat padidėjo - 6%, iki 10,7 trilijono tenge. Anksčiau buvo pranešta, kad 

„Samruk-Kazyna“ pernai sumažino savo išorės skolą 12,4% iki 13,4 milijardo USD.  

Nacionalinis gerovės fondas „Samruk Kazyna“ buvo įsteigtas 2008 m., sujungus plėtros fondą 

„Kazyna“ ir holdingą „Samruk Kazachstanas“, valdantį valstybės turtą. „Samruk Kazyna“ šiai dienai 

valdo didžiausias šalies strategines įmones, įskaitant „Air Astana“, „Kazakhtelecom“, 

„Kazatomprom“, „KazMunayGas“, KTZ, „Kazpost“ ir kitas. 

 

Saugumas: 

 

Apie 120 Kazachstano piliečių šiuo metu yra konflikto zonose užsienyje, teigia Kazachstano 

Nacionalinio saugumo komiteto (KNB) pirmininko pavaduotojas Nurgali Bilisbekov. Jis pridūrė, kad 

Kazachstanas ir toliau bandys savo piliečius, visų pirma vaikus ir moteris, išgabenti iš konflikto zonų.  

Kazachstano žvalgybos agentūroms kartu su Užsienio reikalų ministerija 2019 m vykdant specialiąją 

humanitarinę operaciją „Zhusan“, šimtai Kazachstano piliečių buvo grąžinti į savo tėvynę. Ši 

operacija buvo vykdoma Sirijos teritorijoje. Operacija buvo vykdoma keliais etapais: sausio 6 d. Iš 

Sirijos buvo evakuoti 47 Kazachstano gyventojai, iš jų 30 vaikų, gegužės 7–9 dienomis - dar 231 

respublikos pilietis, įskaitant 156 vaikus. Trečiasis, paskutinis operacijos „Zhusan“ etapas buvo 

vykdomas nuo gegužės 28 iki gegužės 31 dienos. Tada iš Sirijos į Kazachstaną buvo grąžintas 171 

vaikas. 

 

Susisiekimo sektorius: 

 

Nacionalinė oro linijų bendrovė „Air Astana“ vasario mėn. nutraukia dalį skrydžių į Urumčį ir Pekiną. 

Bendrovės spaudos pranešime teigiama, kad dėl koronaviruso protrūkio Kinijoje ir dėl to sumažėjusio 

keleivių skaičiaus „Air Astana“ atšaukia skrydžius iš Nur Sultan į Urumči, numatytus vasario 6, 11 

ir 18 dienomis, ir iš Almatos, vasario 8, 16 ir 24 dienomis, taip pat iš Nur Sultan. į Pekiną vasario 22 

d., o iš Almatos į Pekiną vasario 19 ir 26 d. „Air Astana“ iš Nur Sultan į Urumči ir Pekiną vykdo 3 

skrydžius per savaitę, iš Almatos į Urumči - 4, o į Pekiną - 5 skrydžius per savaitę. 

SCAT anksčiau atšaukė kelis skrydžius iš Nur Sultan ir Almatos į Sanya ir Haikou. Kazachstano 

kelionių agentūros ir kelionių organizatoriai pranešė, kad vykdo kelionių iš Hainano į kitas vietas 

perrezervavimą. 

Išvakarėse Kazachstano ministras pirmininkas Askaras Maminas nurodė suaktyvinti darbą 

susisiekiant su KLR įsikūrusiais Kazachstano piliečiais, taip pat, suteikti jiems konsulinę ir kitokią 



pagalbą, o valstybinėms įstaigoms - organizuoti reikiamą sąveiką su atitinkamomis KLR ir kitų 

suinteresuotų šalių valstybinėmis struktūromis, kad būtų galima koordinuoti veiksmus siekiant 

užkirsti kelią koronaviruso plitimui. 

 

2020 metų vasario 04 dieną Kazachstano vicepremjeras Romanas Skliaras pristatė šalies prezidentu 

tarptautinio aviacinio susisiekimo plėtros planus. Jis teigė, kad kad šiais metais 14 naujų maršrutų 

atidarys žinomos oro linijos iš Kataro, Lenkijos, Omano, Baltarusijos, Malaizijos, Rumunijos, 

Jungtinių Arabų Emyratų, Kuveito. Vyksta derybos su Šveicarijos, Pietų Korėjos, Singapūro, 

Latvijos, Lietuvos aviacijos institucijomis. Vykdant valstybės vadovo pavedimą 2019 m., buvo 

atidaryta 12 naujų oro maršrutų, įskaitant reisus iš Kazachstano sostinės į Prahą, Ulan Batorą, Tokiją. 

Pokalbio metu, Prezidentas nurodė tęsti aktyvų darbą plečiant Kazachstano oro susisiekimą su 

užsienio valstybėmis, taip pat padidinti krovinių srautą per pagrindinius Kazachstano oro uostus. 

Tokajevas taip pat pažymėjo, kad siekiant pagerinti keleivių aptarnavimo kokybę ir apskritai plėtojant 

civilinę aviaciją svarbu aviacijos sektoriuje didinti konkurenciją. 

 

Kazachstano nacionalinio oro vežėjo „Air Astana“ grynasis pelnas 2019 m. sudarė 30 mln. JAV 

dolerių. 2018 metais šis rodiklis siekė 5,3 mln. JAV dolerių. Air Astana pernai pervežė virš 5 mln. 

keleivių, arba 17 proc. daugiau nei per 2018. Kompanijos prezidentas Piteris Fosteris teigė, kad 

keleivių paklausa per metus žymiai pagerėjo dėl smarkiai išaugusio užsakomųjų reisų skaičiaus ir 

padidėjusio paklausos visų pirma vidaus maršrutais: 2019 m. gegužės 1 d. sėkmingai pradėjo veikti 

Air Astana dukterinė bendrovė pigių skrydžių bendrovė „FlyArystan“.  

 

2020 metų vasario 7 dieną įvyko Pirmasis (steigiamasis) Kazachstano Transporto tarybos posėdis. 

Jam pirmininkavo ministras pirmininkas Askaras Maminas. Vyriausybės vadovas pažymėjo, kad 

transporto sektorius užima 8,2% Kazachstano BVP. 2019 m. pabaigoje sektoriaus augimo tempas 

buvo 5,1%, o darbuotojų, dirbančių transporto sekturiuje, skaičius viršijo 640 tūkst. 

Transporto taryba svarstys aktualius transporto sektoriaus plėtros ir Kazachstano tranzitinio 

potencialo didinimo, regioninį transporto ir logistikos centro kūrimo, klausimus,  gyventojų 

mobilumo didinimo, prekių pristatymo per šalį laiko mažinimo ir kitas susijusias problemas. Į 

Tarybos sudėtį įeina Kazachstano valstybinių įstaigų ir stambių transporto sektoriaus įmonių vadovai. 

 

Sausio 31 d. Almatoje vyko Eurazijos tarpvyriausybinės tarybos posėdis, kuriame bus svarstomi 14 

klausimų, įskaitant kliūčių pašalinimą Eurazijos ekonominės sąjungos (EAEU) vidaus rinkoje, 

ankstesnių nurodymų vykdymą, skaitmeninių transporto koridorių ekosistemos formavimą ir kitus. 

Norėdami aiškiai kontroliuoti gabenamų prekių kiekį, Kazachstano pusė pasiūlė naudoti palydovinės 

navigacijos plombas sunkvežimiuose, važiuojančiuose per Kazachstaną, taip pat internetu keistis 

preliminaria informacija apie gabenamų prekių dokumentus ir kitus duomenis. Posėdyje taip pat buvo 

patvirtintas vieningos prekių muitinio tranzito į EAE sistemą kūrimo planas.  

 

2022 m. 97% Kazachstano gyventojų turės prieigą prie plačiajuosčio interneto. Tai paskelbė 

Kazachstano Respublikos Pramonės ir infrastruktūros plėtros ministerijos, Skaitmeninės plėtros 

departamento direktorė Gulnara Bukeeva „apskritojo stalo“ Kazachstano Respublikos senate metu. 

Ji teigė, kad Kazachstane įvedus visuotinę pajamų ir turto deklaraciją labai svarbus klausimas yra 

prieigos prie greito interneto užtikrinimas. Šiuo metu prieiga prie plačiajuosčio interneto teikiama 

visuose dideliuose miestuose ir regioniniuose centruose, taip pat regioniniuose centruose ir 3 324 

kaimo gyvenvietėse, kuriose gyvena 250 ar daugiau žmonių. Skaičiuojama, kad prieiga prie interneto 

aprūpinta daugiau negu 16 milijonų žmonių, o tai sudaro 90 procentų visų šalies gyventojų. Šiuo metu 

Kazachstane įgyvendinami du projektai, leisiantys padidinti interneto vartotojų skaičių. Pirmasis 



projektas prieigos prie plačiajuosčio interneto kaimo vietovėse suteikimas, naudojant šviesolaidinio 

ryšio linijų technologiją. Projektas įgyvendinamas viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės principu. 

Jo tikslas - suteikti 3 718 valstybinėms įstaigoms ir biudžetinėms organizacijoms prieigą prie spartaus 

interneto. Bendras šviesolaidinių linijų ilgis bus daugiau nei 20 tūkstančių kilometrų. 1470 

vyriausybinių agentūrų ir biudžetinių organizacijų, esančių 494 kaimo gyvenvietėse, jau yra 

prijungtos prie plačiajuosčio interneto. 2020 m. bus prijungtos 769 kaimuose esančios vyriausybinės 

agentūros ir biudžetinės organizacijos. Antrasis projektas tai 4G mobiliųjų tinklų kūrimas ir kitų 

technologijų diegimas kaimo vietovėse. Šis projektas bus įgyvendinamas 2020–2022 m. 

Mobiliosiomis komunikacijomis bus aprūpintos 880 kaimo gyvenviečių, kuriose gyvena 250 ir 

daugiau žmonių. Tokiuose kaimuose bendrai gyvena apie 560 tūkstančių Kazachstano gyventojų. O 

tai yra 3 procentai visų šalies gyventojų. 2021–2022 m. 885 kaimuose, kuriuose gyvena apie 600 

tūkst. žmonių, bus suteikta prieiga prie plačiajuosčio interneto. Todėl bus pasiekta apie 18 milijonų 

žmonių, arba 97% Kazachstano gyventojų. Likę 3% bus aprūpinti internetu, naudojant palydovinį 

ryšį. 

 

Kirgizijos prezidentas Sooronbay Jeenbekov surengtame susitikime su šalies verslo asociacijų 

atstovais, Kirgizijos krovinių vežimo kompanijos skundėsi dėl neteisėtų Kirgizijos sunkvežimių 

patikrinimų ir kyšių reikalavimo, kuriuos vykdo Kazachstano teisėsauga ir muitinė. Kirgizijos 

vadovas atsakė, kad gerai supranta situaciją ir pripažino, kad Kazachstanas laužo pagrindinį Eurazijos 

ekonominės sąjungos principą, susijusį su laisvu prekių judėjimu tarp valstybių narių. Prezidentas 

Jeenbekovas pridūrė, kad Kazachstano pusė ne pirmą kartą sukuria kliūtis Kirgizijos eksportuotojams 

ir krovinių operatoriams. Kirgizijos ministro pirmininko pavaduotojas Erkinas Asrandijevas teigė, 

kad šis klausimas bus svarstomas kitame tarpvyriausybiniame Eurazijos ekonominės sąjungos 

susitikime Maskvoje. 

 

 

Parengė:  

Gytautas Jundzila, transporto atašė 

Edgaras Jelanskis, atašė 


