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 1. INFORMACIJA APIE KONKURSUS, VIEŠUOSIUS PIRKIMUS  

 

Informacija apie Azerbaidžano viešųjų pirkimų tarnybos atliekamus viešuosius 
pirkimus teikiama tinklapyje www.ETENDER.gov.az, Šiuo metu paskelbti konkursai 
pirkimams, kurių vertė virš 3 mln. USD - čia. 

www.etentder.gov.az 

 2. LIETUVOS EKSPORTUOTOJAMS GALIMAI AKTUALI INFORMACIJA  
 Mažmeninė prekyba:  

06-30 
2021 m. sausio – balandžio mėn. mažmeninė apyvarta padidėjo 0,1%, palyginti su 
praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu. 

 

06-30 

Užsienio prekyba 2021 m. sausio – balandžio mėn: apyvarta - 9,89 mlrd. USD; 
eksportas - 6,36 mlrd. USD (naftos ir dujų pramonės produktai 5,67 mlrd. USD, 
naftos eksportas 0,70 mlrd. USD),  importas - 3,53 mlrd. USD, prekybos 
balansas  +2,83 mlrd. USD. Šalių partnerių skaičius – 164,  subjektų, dalyvavusių 
užsienio prekyboje, skaičius – 23 982,  eksportuotų produktų skaičius 1 934, 
importuotų produktų skaičius – 6 426. 

 

06-30 

Importo struktūra 2021 sausio-balandžio mėn.(mln. JAV dolerių):  
Gyvi gyvūnai ir gyvūninės kilmės produktai  - 91,04; Daržovių produktai  - 279,15; 
Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų skilimo produktai - 71,31; Paruošti maisto 
produktai; gėrimai, alkoholiniai gėrimai ir actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai  - 
288,09; Mineraliniai produktai  - 107,48; Chemijos arba giminingų pramonės šakų 
produktai  - 407,62; Plastikai ir jų dirbiniai; guma ir jos dirbiniai  - 152,38; Žalios odos, oda, 
kailiai ir jų dirbiniai  - 5,51;Mediena, kamštis ir jo gaminiai, pynimo medžiagos  - 80,88; 
Medienos, popieriaus arba kartono plaušas ir jo gaminiai - 58,46; Tekstilė ir tekstilės 
gaminiai  - 138,48; Avalynė, galvos apdangalai, skėčiai, lazdos, plunksnos, dirbtinės gėlės  - 
21,40; Dirbiniai iš akmens, gipso, cemento, asbesto, žėručio arba panašių medžiagų; 
Keramikos gaminiai; stiklas ir stiklo dirbiniai  - 71,93; Perlai, brangakmeniai ir metalai bei 
jų dirbiniai  - 7,65; Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų dirbiniai - 293,74; Mašinos, 
mechanizmai, jų elektros įrangos dalys  - 902,32; Transporto priemonės, orlaiviai, laivai ir 
susijusi transporto įranga  - 383,46; Optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, 
tikrinimo, tikslieji, medicinos ar chirurgijos prietaisai ir aparatai, Laikrodžiai; muzikos 
instrumentai; jų dalys ir reikmenys  -  82,37; Įvairūs dirbiniai  -84,55; Meno kūriniai, 
kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai  - 148,17. 

 

06-30 

Daugiausia importuojama buvo iš Rusijos, Turkijos, Kinijos, JAV. Atkreiptinas 
dėmesys į santykinai didelį importo (maisto produktų ir gėrimų matoma plika akimi 
supermarketuose) srautą iš Baltarusijos. Detalesni duomenys pagal svarbiausias 
prekybos partneres – šios suvestinės pabaigoje. 

 

 3. COVID-19  

06-30 

Nuo 2021 m. gegužės 1 d. individualiems (mikro) verslininkams (107 381 mokesčių 
mokėtojui), veikiantiems pandemijos paveiktose vietovėse, buvo paskirstyta 
112,998 mln. AZN finansinė parama, o tokiose vietovėse dirbantiems darbuotojams 
buvo mokama darbo užmokesčio subsidija, iš viso 249,117 mln. AZN, kuria 
pasinaudojo 25 115 įmonių-mokesčių mokėtojų, kuriose dirba 243 401 žmogus. 

 

http://www.etender.gov.az/
https://etender.gov.az/competition/rfp3kk
http://www.etentder.gov.az/
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06-30 

Per pirmuosius penkis 2021 m. mėnesius Verslumo plėtros fondas 339 
verslininkams suteikė paskolas, kurių vertė 24,9 mln. AZN, įskaitant 9 mln.AZN 
-  lengvatinių paskolų 327 mažiems ir vidutiniams projektams. Šios paskolos padėjo 
sukurti 767 naujas darbo vietas. 

 

 4. BENDRA EKONOMINĖ INFORMACIJA REZIDAVIMO ŠALYJE  

06-30 

2021 sausio – balandžio AZ BVP krito 0,2% lyginant su analogišku 2020 m. periodu 
ir sudarė 25,1 mlrd. AZN. BVP vienam gyventojui (per capita) krito 0,7% ir sudarė 
2506,2 AZN (1474,20 USD pagal dabartines kainas, kas yra daugiau nei pernai metų 
tas pats rodiklis – 1339,90 USD pagal tuometines kainas). 

 

06-30 

Naftos sektoriuje sukurta pridėtinė vertė sumažėjo 8,4% (šio sektoriaus dalis BVP 
sudarė 36,9%). Nenaftos sektoriaus nuosmukis sustojo ir pridėtinė vertė, sukurta 
ne naftos sektoriuje, padidėjo 4,1% (nenaftos sektorių BVP procentinė dalis sudarė 
63,1%) 

 

06-30 

Transporto ir sandėliavimo sektoriuose kuriama pridėtinė vertė padidėjo 8,9%, 
žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sektoriuose - 2,3%, informacijos ir 
komunikacijos - 3,8%, statybų - 6,3%, kitų paslaugų - 3,4%. Kritimas fiksuotas 
pramonės (-5,1%) bei turizmo ir viešojo maitinimo (-32,8%) srityse. 

 

06-30 

Gamybos apimtys per sausį-balandį, lyginant su praeitais metais, didėjo taip: 
farmacijos produktų gamyba  - 6,0 karto; kompiuterių, elektroninių ir optinių 
gaminių gamyba - 2,8 karto; mašinų ir įrengimų gamyba - 2,7 karto; elektros įrangos 
gamyba - 65,2%; medienos ir medienos gaminių gamyba - 30,3%; tabako gaminių 
gamyba - 98,7%; popieriaus ir kartono gamyba - 34,6%; gumos ir plastiko gaminių 
gamyba - 24,0%; maisto produkcija - 6,9%; statybinių medžiagų gamyba - 22,5%; 
tekstilės industrija - 19,0%. 

 

06-30 

2021 sausį-balandį investicijos ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui 
sukurti, įsigyti sudarė 3752,8 mln. AZN (-8,7% palyginus su pernai), 56,8% šios 
sumos sudarė vidiniai finansiniai resursai, 43,2%  - lėšos iš išorinių finansavimo 
šaltinių. 48,5% investicijų nukreipta į naftos sektorių, 51,5 % - į ne naftos. Lyginant 
su 2020 m. analogišku periodu, investicijos į naftos sektorių padidėjo 0,8%, į ne 
naftos – traukėsi 7,9%. 

 

06-30 

2021 m. sausio – kovo mėn. vidutinis d.u. sumažėjo 4,2%, palyginti su tuo pačiu 
2020 m. periodu. Naftos ir dujų sektoriuje d.u. sudarė 3237,8 AZN(~1587,157 EUR), 
o ne naftos ir dujų sektoriuje - 660,4 AZN(~323,725 EUR). Valstybinių įmonių 
darbuotojų atlyginimai sudarė 634,6 AZN(~311,078 EUR), o privačių įmonių - 810,0 
AZN(~397,059 EUR). Kalnakasybos pramonėje, finansinėje ir draudimo veikloje, 
profesiniame, mokslo ir technikos, informacijos ir ryšių, taip pat transporto ir 
sandėliavimo sektoriuose vidutinis mėnesinis nominalus darbo užmokestis buvo 
didesnis nei šalies vidurkis. 

 

06-30 
Infliacijos lygis - 4,0%. Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių vartotojų kainos 
kilo 4,7%, ne maisto produktų - 3,7%, paslaugų - 4,1%. 

 

06-30 

2021 m. sausio-balandžio mėn. gyventojų pajamos, palyginti su tuo pačiu 
praėjusių metų laikotarpiu, sumažėjo 1,1% ir sudarė 17,0 mlrd. AZN. Pajamos 
vienam gyventojui sumažėjo 1,6% ir sudarė 1702,7 AZN(~834,657 EUR). 

 

06-30 

Preliminariais duomenimis, gegužės 1 d. ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičius 
siekė 5264,2 tūkst., iš jų 4898,7 tūkst. buvo su darbo sutartimis. Oficialiais 
duomenimis, balandžio 1 d. samdomų darbuotojų skaičius buvo 1679,7 tūkst. 
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žmonių, įskaitant 915,3 tūkst. žmonių viešajame sektoriuje ir 764,4 tūkst. žmonių 
privačiame sektoriuje. Ekonomikos naftos ir dujų sektoriuje dirbo 33,0 tūkst., o ne 
naftos sektoriuje - 1646,7 tūkst. žmonių. 

06-30 

Šalies gyventojų skaičius nuo metų pradžios padidėjo 10981 gyventoju (0,01%) ir 
2021 m. balandžio 1 d. pasiekė 10 130 114 žmonių. Vidutinis gyventojų tankis 
kvadratiniame kilometre buvo 117 žmonių. 53,0% gyvena mieste, 47,0% 
-  kaimiškose vietovėse;  49,9% sudaro vyrais ir 50,1% - moterys. 2021 m. sausio – 
kovo mėn. šalyje buvo užregistruoti 29 484 gimimai ir tai sudarė 11,9 / tūkstančiui 
gyventojų. 53,0% naujagimių buvo berniukai, o 47,0% - mergaitės. 

 

 5. INVESTUOTOJAMS IŠ LIETUVOS  GALIMAI ĮDOMI INFORMACIJA  

06-30 
Pagal 2021 m. gegužės 28 d. Prezidento dekretą Aghdamo regione buvo įkurtas 
Aghdamo pramonės parkas. 

 

 
6. ENERGETIKA, RYŠIAI, TRANSPORTAS, APLINKA, STATYBOS, SUNKIOJI 

PRAMONĖ 

 

 Transportas  

06-30 
Per 2021 m. sausio – balandžio mėn. verslo subjektai pergabeno 62,4 mln. 
tonų krovinių, t.y. sumažėjo 6,2% nei atitinkamu 2020 m. laikotarpiu. 

 

 Dujos/nafta/chemijos pramonė  

06-04 
Pranešama, kad iš 2700 t. aviacinio kuro, kurį per gegužę SOCAR Ukraine pateikė į 
Ukrainą, 500 t. buvo iš Lietuvos  

Report.az 

 „Žalioji“ ekonomika  

06-17 

„SOCAR Petroleum savo degalinėse pradėjo montuoti elektrinių automobilių 
įkrovimo įrangą. Ši įkrovimo įranga gali vienu metu įkrauti dvi elektrines transporto 
priemones. Turėdamas 20 kW galingumą, ji gali visiškai įkrauti automobilį per 30-
60 minučių, priklausomai nuo modelio. Planuojama, kad visos SOCAR degalinės 
Abšerono pusiasalyje, Sijazane, Gusare, Šemachoje, Šekyje, Gorane, Hajigabule, 
Gobustane, Saliane, Lerike ir Šušoje, turės bent po vieną tokią įkrovimo stotį 

report.az 

 Gynybos pramonė  

06-25 

Gynybos pramonės ministras Madatas Gulijevas per 10-ąją tarptautinę ginklų ir 
karinės įrangos parodą MILEX-2021, susitiko su Baltarusijos gynybos ministru 
Viktoru Chreninu. 

report.az 

 
7. INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS, SKAITMENIZACIJA, MPT, 

KŪRYBINĖ PRAMONĖ, KT. INOVACIJOS 
 

06-30 

2020-05-30 Elektroninė kredito platforma ACP pradėjo priimti paraiškas dėl 
valstybės garantuotų paskolų suteikimo pandemijos paveiktoms įmonėms. 2021 m. 
gegužės 31 d. per platformą buvo gauta daugiau nei 4423 paraiškos, kurių bendras 
paskolos gavimo poreikis siekė 1,2 mlrd. AZN - . Garantijomis patvirtintos 1239 
paraiškos dėl 303,6 mln. AZN -  paskolų, o 1029 paraiškoms išduota 258,3 mln. 
AZN  -  vertės paskolų valstybės garantija, siekianti 149,7 mln. AZN - . 

 

06-30 
2021 m. balandžio 19 d. pasirašytas Prezidento dekretas „Dėl išmaniojo miesto ir 
protingo kaimo koncepcijos parengimo“. 

 

 Informacinės ir ryšių technologijos  

06-30 
2021 m. balandžio 27 d. buvo pasirašytas Prezidento dekretas „Dėl valdymo 
gerinimo skaitmeninės transformacijos srityje“, siekiant valdyti šalyje kuriamų 

 

https://report.az/en/energy/socar-supplies-2-700-tons-of-aviation-fuel-to-ukraine/
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šiuolaikinių telekomunikacijų ir skaitmeninę architektūrą, taip pat paspartinti 
darbus tobulinant skaitmenines paslaugas ir sprendimus. 

 Inovatyvios/įdomios paramos verslui ar reguliavimo pvz.  

06-30 

Nuo balandžio smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra SMBDA pradėjo priimti 
paraiškas „Startup“ pažymėjimui gauti. (2021-01-29 vyriausybė patvirtino „Startup 
nustatymo kriterijus- gaminant produktą (paslaugą), pagrįstą inovatyvia iniciatyva, 
kuri yra konkurencinga, taip pat nėra tapati kitiems startuolio produktams 
(paslaugoms) ir gaminama siekiant gauti pelno). Įmonės, gavusios „Startup“ 
sertifikatą, 3 metus nuo pažymos gavimo dienos yra atleidžiamos nuo pelno ir 
pajamų mokesčio. 

 

 

Sumas, nurodytas manatais, perskaičiuodami į eurus, naudojome kursą 1 EUR = 2,04 AZN,  
kai kurias sumas eurais ar JAV doleriais nurodėme tiesiogiai iš šaltinių. 

 
Pagarbiai,  
Viktoras DAGILIS 
ministras patarėjas 
Tel. +994 12 539 2296, mob.: +994 50 265 9102.  Iš Lietuvos turėtų veikti +370 7065-3781, iš URM – 3781. 
 

 

Lietuvos Respublikos ambasada Azerbaidžano Respublikoje  ir Turkmėnistanui 
23 Izmir avenue, Baku, AZ-1065, AZERBAIJAN  
El. paštas: amb.az@urm.lt, web: az.mfa.lt  
Tel.: +994 12 537 0407 , fax : +994 12 539 2297 
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