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LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA AZERBAIDŽANE IR TURKMĖNISTANUI 

Dėl aktualios ekonominės informacijos suvestinės (2022 m. rugpjūtis) 

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS 
PASTABO

S 

 INFORMACIJA APIE KONKURSUS, 
VIEŠUOSIUS PIRKIMUS – vykstančius ir 

potencialius 

↑ į pradžią 
↑ 

Energetikos ministerija skelbia jos ir jai pavaldžių 
valstybės įmonių viešųjų pirkimų skelbimus tinklapyje 
https://minenergy.gov.az/en/tenderler bei skelbimų 
puslapyje (pvz., IT techninę įrangą). 

MINENER
GY.gov.az 

Informacija apie Azerbaidžano viešųjų pirkimų 
tarnybos atliekamus viešuosius pirkimus teikiama 
tinklapyje https://etender.gov.az/competition/open
-tenders  (prieiga iš užsienio veikia ne visada). Per 2022 
m. rugpjūtį paskelbti 34 pirkimai, kurių kiekvieno 
vertė viršija 3 mln. USD . 

www.ETEN
TDER.gov.

az  

Šiek tiek patarimų kaip dalyvauti konkursuose teikia AZ 
teisininkų įmonės tinklapis. 

LEGALSTO
RE.az  

Tinklapis trend.az platina informaciją apie kai kuriuos 
konkursus: pvz. bankas perka duomenų saugumo 
užtikrinimo paslaugas, konkursus skelbia didžiosios 
įvairių komunalinių paslaugų (elektros tiekimo, 
vandens tiekimo) įmonės bei kiti AZ subjektai. 

TREND.az 

 
DATA 

(MM-DD) 
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS PASTABOS Kategorijos (tags)* 

  LIETUVOS EKSPORTUOTOJAMS GALIMAI AKTUALI INFORMACIJA ↑ į pradžią ↑  

08-18 

Azerbaidžane nustatytos viršutinės miltų ir duonos kainų ribos: viršutinė 50 
kg sveriančio miltų maišo kainos Baku riba dabar bus 40,7 manato (23,9 USD). 
Pagal tai tradicinės (apvalios) duonos, sveriančios 500 gramų, mažmeninė kaina 
bus 55 gapikai (32,3 cento), sveriančios 600 gramų - 65 gp (38,2 centai), o 650 
gramų sveriančios duonos – 70 gp ( 41,1 cento). Š.m. liepą vidutinė maistinių 
kviečių importo kaina į šalį siekė 402,46 dolerio, o tai 67% didesnė nei pernai 
(241 USD) ir 18,4% didesnė nei 2021 m. gruodį (339,89 USD). 

TREND.az 

MaistoPrekės; 
Pokytis; 

PotencialiosGalimybė
s; 

Aplinka; 

08-16 

Pateikiama šiek tiek duomenų apie AZ vyriausybės veiksmus, apsirūpinant 
grūdais: 8-kart padidintas importas iš Kazachstano, susitarta su Rusija dėl kvotų 
padidinimo. 

CALIBER.az 
MaistoPramonė; ŽŪ; 

Grūdai; 
GalimybėDalyvauti;  

AZ; RU; KZ; 

08-01 

Po Katovicuose įvykusios UN-Habitat parodos/konferencijos „World Urban 
Forum 2022“, Azerbaidžanas kviečia pasaulio (ir Lietuvos) atstovus į analogišką 
„nacionalinio lygmens“ parodą/konferenciją NUFA 2022, vyksiančią spalio 5-6 
d. Baku ir Agdamo miestuose, kurioje dėmesys bus skiriamas atgautų teritorijų 
atstatymui. 

NUFA.az 
Statyba; Architektūra; 
GalimybėDalyvauti; 

ParodosKonferencijos
; AzAtgautosteritorijos 

08-10 

Žinių portalas talpina LV URM nuomonę apie LV suinteresuotumą dalyvauti 
statybos ir kituose Karabacho rekonstrukcijos darbuose. Pasak šaltinio, LV 
ambasada Azerbaidžane, kartu su partneriais Rygoje, informuoja Latvijos 
įmones apie atgautų teritorijų atkūrimo procesą – žaliosios energijos zonų 
kūrimą, vandens ir atliekų tvarkymą, infrastruktūros statybą, pastatų 
projektavimą, istorijos ir kultūros paminklų restauravimą. Strateginiu prioritetu, 
bendradarbiaujant su AZ, įvardintas investicijų į tvarios energijos pajėgumus, 
ypač į vėjo ir saulės energijos gamybą, užtikrinimas. 

TREND.az 

GalimaiSektinasPVZ; 
GalimybėBendradarbi

avimui; 
ŽaliojiEnergetika; 

Paslaugos; ESfondai; 
AtliekųTvarkymas; 

Statyba; 
Projektavimas;  

AzAtgautosTeritorijos; 
AZ; LV;  

TURINYS 
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https://minenergy.gov.az/en/tenderler
https://minenergy.gov.az/en/elanlar
https://minenergy.gov.az/en/elanlar
https://minenergy.gov.az/az/elanlar/energetika-nazirliyi-balansinda-olan-server-ve-komputer-avadanliqlarinin-ehtiyyat-hisselerinin-satin-alinmasina-dair-kotirovka-sorgusunu-elan-edir
https://etender.gov.az/competition/open-tenders
https://etender.gov.az/competition/open-tenders
https://etender.gov.az/competition/rfp3kk
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https://caliber.az/ru/post/101212/
https://worldurbanforum.org/
https://worldurbanforum.org/
https://nufa.az/
https://nufa.az/
https://en.trend.az/business/3630996.html
https://en.trend.az/business/3630996.html
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DATA 
(MM-DD) 

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS PASTABOS Kategorijos (tags)* 

08-09 

„Trend“ žinutė pagal žinias, gautas iš Čekijos URM: CZ svarsto artimiausiu metu 
įgyvendinti keletą projektų AZ, orientuotų į žaliąją energiją - atnaujinančių 
išteklių pajėgumai Karabache yra milžiniški, šių kalnų regionų hidroenergijos 
potencialas domina patyrusias CZ įmones. CZ įmonės esą labai suinteresuotos 
dalyvauti atkūrimo procese, todėl šiuo metu laukia konkrečių variantų. 

TREND.az 

GalimaiSektinasPVZ; 
GalimybėBendradarbi

avimui; 
ŽaliojiEnergetika; 

Paslaugos; 
AzAtgautosTeritorijos; 

AZ; CZ; 

08-03 Įvyko Lietuvos piliečio įkurtos vinotekos „InVino“ atidarymo renginys.  
MaistoPrekės; 

MažmeninėPrekyba;  
DuomenysKontaktųP

aieškai;  

08-05 

AZ maisto saugos agentūra suteikė teisę eksportuoti gyvūninės kilmės 
produktus dar 24 Rusijos įmonėms. Sprendimas priimtas remiantis 
garantijomis, kad įmonės laikosi AZ veterinarinių ir sanitarinių reikalavimų. 
Rosselchoznadzor duomenimis, šiuo metu 1074 Rusijos įmonės turi teisę 
eksportuoti produkciją į AZ. 

MINVAL.az 
MaistoPrekės; 

Leidimai; 
KitiRinkosDalyviai; 

AZ; RU; 

08-01 
Pranešama, kad iš Saratovo srities į Azerbaidžaną pristatyta 75 tūkst. t kviečių 
grūdų ir kukurūzų. 

 
SituacijaRinkoje; 

MaistoPrekės; ŽŪ; 
AZ; RU; 

08-11 

Reklamuojama spalio 19-21 vyksianti paroda „Restoration, Reconstruction 
and Development of Karabakh“. Organizatoriai kviečia dalyvauti Lietuvos 
atstovus iš sekančių sektorių: saugumas; gavybos pramonė; informacinės 
technologijos; statyba; maisto pramonė; žemės ūkis; kelių tiesimas ir 
infrastruktūra; transportas; turizmas ir kultūros paveldas; energetika; ekologija. 
Parodos kainininkas– pridedamas šalia suvestinės. 

REPORT.az 
CEO.az 

REBUILDKara
bakh.az 

GalimybėDalyvauti; 
Kontaktai; 

SąlygųIšsiaiškinimas; 

08-31 

AZ ekonomikos viceministras susitiko su Uzbekistano energetikos ministro 
pirmuoju pavaduotoju, aptarė tarpusavio prekybos apimties didinimo ir bendro 
projektų įgyvendinimo galimybes, tame tarpe bendro eksportavimo į trečias 
šalis variantus; AZ ir Uzbekistano bendradarbiavimo galimybes energetikos, 
ypač atsinaujinančios, srityje. 

TREND.az 
GalimaiĮdomūsPVZ;Ki

tiDalyviaiRinkoje; 
MaistoPramonė;Ener

getika;AEŠ; 

08-24 

Vykstant AZ-KZ verslo taryboms, AZ Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros 
agentūros valdybos pirmininkas O. Mammadovas teigė, kad ši agentūra gavo 
virš 1100 užsienio įmonių prašymų vykdyti veiklą atgautose teritorijose, iš jų 
65 prašymus - iš Kazachstano. 

TREND.az 

PotencialiGalimybėUž
sakymams; 

KitiRinkosDalyviai; 
AZ; KZ; 

AzAtgautosTeritorijos 

08-18 
Lietuvos ir Azerbaidžano notarų rūmai pasirašė tarpusavio supratimo 
memorandumą dėl bendradarbiavimo. 

AZNOTARY.az 
VersloAplinka; 

DuomenysKontaktųP
aieškai; 
AZ; LT; 

08-11 

Primenamas 2022-07-19 AZ PREZ dekretas „Dėl keleto priemonių, didinančių 
apsirūpinimą maistiniais kviečiais“, kuriuo siekiama padidinti šalies 
apsirūpinima maistiniais kviečiais lygį, taip pat ir organizuoti maistinių 
kviečių gamybą. 

ECONOMY.gov
.az/en/ 

MaistoPrekės; 
SituacijaRinkoje; 

PotencialiGalimybėDa
lyvauti; 

TeisinėAplinka; 
AZ; 

08-09 

Privatūs TM verslininkai išplatino atvirą laišką TM prezidentui 
S.Berdymukhamedovui, kuriame skundžiasi korupcija, biurokratija, 
kontrabanda bei prezidento giminėmis ir jo aplinkos klanais užgrobusiais 
pačius pelningiausius verslus šalyje.  

HRONIKATM.c
om 

VersloAplinka;  
TM;  

08-02 

Iranietiškų prekių eksportas į TM per praėjusius metu išaugo 80% ir sudarė 
276 mln. USD.  Pagrindinės iranietiško eksporto prekės – pieno produktai, 
daržovės ir vaisiai, riešutai, kiti maisto produktai, statybinės medžiagos, 
kosmetika, bitumas ir kt. 

 

KitiRinkosDalyviai; 
Maistoprekės; 

PotencialiosGalimybė
s; 

TM; IRN; 

08-24 

24 AZ įmonės siekia patekti į Kazachstano rinką, per pirmąją KZ ir AZ verslo 
tarybą sakė „Prekybos politikos plėtros centras QazTrade" generalinis 
direktorius Azamat Askaruly. Anot jo, šios įmonės yra iš įvairių veiklos sektorių, 
tarp jų - ir iš maisto pramonės. Prekybos apyvarta tarp KZ ir AZ per I-mą 2022 
m. pusmetį išaugo ir pasiekė 194,1 mln. USD 

TREND.az 
PrekybosSrautai; 

KitiRinkosDalyviai; 
MaistoProduktai;  

AZ; KZ; 

  BENDRA EKONOMINĖ INFORMACIJA REZIDAVIMO ŠALYJE ↑ į pradžią ↑  

08-05 Moody‘s agentūra pakelė AZ skolinimosi reitingą nuo Ba2 positiv į Ba1 stable.  MOODYs.com AZ; 

https://en.trend.az/business/3630612.html
https://en.trend.az/business/3630612.html
https://minval.az/news/124268071
https://minval.az/news/124268071
https://rebuildkarabakh.az/
https://rebuildkarabakh.az/
https://rebuildkarabakh.az/
https://rebuildkarabakh.az/
https://en.trend.az/business/3639026.html
https://en.trend.az/business/3639026.html
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3636434.html
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3636434.html
https://aznotary.az/en/meqale/158
https://www.hronikatm.com/2022/08/businessmen-appeal/
https://www.hronikatm.com/2022/08/businessmen-appeal/
https://www.hronikatm.com/2022/08/businessmen-appeal/
https://www.hronikatm.com/2022/08/businessmen-appeal/
https://en.trend.az/business/economy/3636439.html
https://www.moodys.com/research/Moodys-upgrades-Azerbaijans-ratings-to-Ba1-outlook-changed-to-stable--PR_467873
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DATA 
(MM-DD) 

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS PASTABOS Kategorijos (tags)* 

08-02 

Finansų ministerijos prognozėmis AZ valstybės skola iki 2023-01-01 pasieks 17 
mlrd. 990 mln. AZN (t.y. ~10,6 mlrd. USD) arba 15,6% BVP. 2022-01-01 AZ 
valstybės skola buvo įvertinta 16 mlrd. 899,1 mln. manatų (9 mlrd. 940,6 mln. 
USD) arba 18,2% BVP. Taigi, Finansų ministerijos duomenimis, šalies valstybės 
skola 2022 metais padidės 6,4%. Prognozuojama, kad AZ užsienio skola sieks 
8,239,3 milijardų USD, t.y. padidės 1,3% (vidaus – 29,8%).  
2022-07-01 AZ valstybės skola skaičiuojama 14 973 mlrd. manatų arba 13% BVP 
(sausio-birželio mėn. sumažėjo 11,4% – IF), įskaitant užsienio skolą . 7 167 mlrd. 
dolerių arba 10,6% BVP. Per 2022 m. I-mą pusmetį užsienio skola sumažėjo 
11,9%., vidaus – 9,1%. 

MINVAL.az AZ; 

08-10 

Valstybinio statistikos komiteto duomenimis, 2022 m. sausio–liepos mėn. 
vartotojų kainų indeksas VKI siekė 113%, maisto produktų, gėrimų ir kitų 
prekių – 118,7%, ne maisto prekių – 107%, mokamų paslaugų – 110,1%. VKI, 
palyginti su praėjusiu mėnesiu, siekė 100,5%, o palyginti su praėjusių metų 
laikotarpiu – 113,7%. 

REPORT.az AZ; 

08-24 

CESD paskelbė alternatyvų infliacijos rodiklį (pagal bazinį vartojimo krepšelį) – 
pasak jo, per sausį-liepą AZ infliacija pasiekė 21,8% (pasak statistikos 
tarnybos, infliacija sudarė tik 13,0%). 

CESD.az AZ; 

08-01 

Šių metų sausio-birželio mėnesiais AZ  eksportas pasiekė 18,5 mlrd. JAV dolerių, 
iš kurių 1,5 mlrd. JAV dolerių - ne naftos sektoriuje. Palyginti su 2021 m., 
eksportas ne naftos sektoriuje išaugo 295,4 mln. USD arba 25,4%. Šių metų 
sausio-birželio mėnesiais vaisių ir daržovių eksportas, palyginti su tuo pačiu 
laikotarpiu pernai, išaugo 7,1% ir siekė 328,1 mln USD. Per atitinkamą laikotarpį 
chemijos pramonės gaminių eksportas išaugo penkis kartus, aliuminio ir jo 
gaminių - du kartus, juodųjų metalų ir gaminių iš jų - 26,1%, medvilnės 
pluošto - 12,8%, medvilnės verpalų – 5,2%. 2022 metų sausio–birželio 
mėnesiais medvilnės pluoštas užėmė pirmąją vietą eksportuojamų prekių 
sąraše ne naftos sektoriuje (136,9 mln. USD). Šiame sąraše antroje vietoje yra 
pomidorai (126,9 mln. USD), trečioje – karbamidas (98,7 mln. USD). Per 
ataskaitinį laikotarpį ne naftos sektoriaus produktų eksportuota į Turkiją už 
428,4 mln. USD, į Rusiją - 382 mln. USD, į Gruziją - 88,2 mln. USD, į Šveicariją - už 
84,6 mln. USD, į JAV - už 57,5 mln.USD. 

MINVAL.az AZ; 

08-11 
Išankstiniais duomenimis, 2022-07-01 ekonomiškai aktyvių gyventojų 
skaičius buvo 5334,3 tūkst. žmonių, iš jų 5026,1 tūkst. buvo įdarbinti. 

ECONOMY.gov
.az 

Statistika; 
VersloAplinka;  

AZ;  

  INVESTUOTOJAMS IŠ LIETUVOS GALIMAI ĮDOMI INFORMACIJA ↑ į pradžią ↑  

08-31 

Lačino raj. atstatyme dalyvaus ir Izraelis – juk IL ir AZ susitarimas dėl 
bendradarbiavimo žemės ūkio srityje atgautose teritorijose numato, kad IL 
padės atkurti žemės ūkio pramonę Karabache, o AZ savo ruožtu užtikrins IL 
aprūpinimą maistu. 

HAQQIN.az 
ŽemėsŪkis;GalimaiS

ektinasPVZ; 
PotencialiGalimybėDa

lyvauti 

08-16 

AZ ministras pirmininkas Ali Asadovas pasirašė dekretą dėl „Bendrojo teritorijų 
plano atgautose Azerbaidžano teritorijose“ bei dekretą, patvirtinantį 
„Agdamo miesto plėtros iki 2040 m. bendrąjį planą“. 

TREND.az 

Statyba; VersloPlėtra; 
PotencialiGalimybėDa

lyvauti; Kontaktai; 
TeisinėsSąlygos; 

AzAtgautosTeritorijos; 
AZ; 

08-11 

Primenama apie AZ PREZ 2022-05-25 patvirtintas „Individualių vartotojų, 
užsiimančių pastatų statyba AZ teritorijoje, PVM grąžinimo už gyvenamąsias 
ir negyvenamas teritorijas, kurias negrynaisiais pinigais įsigyja individualūs 
vartotojai“ taisykles. 

ECONOMY.gov
.az 

Statyba; VersloPlėtra; 
TeisinėsSąlygos; 

AzAtgautosTeritorijos; 
AZ; 

08-10 

Rengiama tiesioginių užsienio investicijų į AZ skatinimo strategija, sakė AZ 
eksporto ir investicijų skatinimo agentūros AZPROMO vadovas Yusif Abdullayev, 
tikimasi, kad ta strategija bus priimta šiais metais.  

REPORT.az 

Galimybės Investuoti,  
TeisinėAplinka; 

Potencialiai 
NaudingiKontaktai; 

AZ; 

  ŽEMĖS ŪKIS ↑ į pradžią ↑  

https://minval.az/news/124267255
https://minval.az/news/124267255
https://report.az/en/finance/annual-inflation-rate-reaches-13-in-azerbaijan-1/
https://report.az/en/finance/annual-inflation-rate-reaches-13-in-azerbaijan-1/
https://report.az/en/finance/annual-inflation-rate-reaches-13-in-azerbaijan-1/
https://cesd.az/y/read.php?id=189
https://minval.az/news/124266966
https://minval.az/news/124266966
https://haqqin.az/investigations/258612
https://haqqin.az/investigations/258612
https://en.trend.az/azerbaijan/society/3633578.html
https://en.trend.az/azerbaijan/society/3633578.html
https://en.trend.az/azerbaijan/society/3633577.html
https://report.az/en/business/azerbaijan-to-adopt-strategy-for-promoting-foreign-investments/
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DATA 
(MM-DD) 

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS PASTABOS Kategorijos (tags)* 

08-16 

Pasak Izraelio ambasadoriaus, neseniai buvo neįmanoma įsivaizduoti, jog 
žemės ūkis būtų vienu iš pagrindinių AZ ir IL bendradarbiavimo prioritetų - bet 
netrukus visi pamatys, kaip bus užbaigtas reikšmingas grūdų sandėliavimo 
projektas. Be to, IL kartu su AZ ketina įgyvendinti kelis projektus dėl pieno 
fermų įrengimo ir orchidėjų auginimo, jau atidarė parodomuosius ūkius Ganjos 
ir Gubos miestuose, bei fermą prie Baku. IL jau išreiškė pasirengimą padėti AZ 
atkūrimo darbuose atgautose teritorijose ir yra suinteresuotas aktyviau 
dalyvauti žemės ūkio projektuose Karabache. 

CALIBER.az 

MaistoPramonė; ŽŪ; 
Grūdai; Fermos; 

GalimybėDalyvauti; 
AzAtgautosTeritorijos; 

AZ; IL; 

08-11 

Ekonominių zonų plėtros agentūra prie Azerbaidžano Respublikos Ekonomikos 
ministerijos kuruoja 51 žemės ūkio agroparką ir stambius ūkius 239 312 ha 
plote: 34 specializuojasi augalininkystėje, 14 – augalininkystėje ir 
gyvulininkystėje, 1 – atsargų auginimo, 2 – rūšiavimo-pakavimo, perdirbimo ir 
logistikos srityse. Jau veikia 44 agroparkai, o kituose dar vyksta projektavimo ir 
statybos darbai.  
27 agrariniai parkai gavo investicijų skatinimo sertifikatus už 1 mlrd. manatų 
(≈0,6 mlrd. USD). Investicijų skatinimo pažymėjimas numato mokesčių ir muitų 
lengvatas/sumažintus tarifus importuojamai technikai, technologinei įrangai ir 
gamykloms. Bendra išimčių suma siekia 39,8 mln. manatų (≈23,4 mln. USD). 
Kartu reikia paminėti, kad iš viso investuota apie 1,3 mlrd. manatų (≈0,76 mlrd. 
USD). Agroparkai vaidina svarbų vaidmenį, didinant užimtumą šalyje: šiuo metu 
agroparkuose numatyta 4491 nuolatinė ir daugiau nei 6303 sezoninių darbo 
vietų. Ateityje planuojama suteikti iki 4700 papildomų darbo vietų. 

ECONOMY.gov
.az 

ŽemėsŪkis; 
PotencialiGalimybėDa

lyvauti; 
GalimaiSektinasPVZ; 
DuomenysKontaktųP

aieškai; 
AZ; 

08-01 

Šiųmetis javų derlius Turkmėnistane sudarė 1,5 mln. tonų – pranešė 
vicepremjeras, kuruojantis žemės ūkio klausimus. Tačiau nepriklausomi 
ekspertai abejoja šių skaičių tikslumu. 

 ŽŪ; RinkosAplinka; 
TM; 

  RYŠIAI, TRANSPORTAS, APLINKA, STATYBOS, SUNKIOJI PRAMONĖ ↑ į pradžią ↑  

 Transportas ↑ į pradžią ↑  

08-29; 
08-31; 

Iranas, AZ ir RU planuoja bendrai investuoti į Rašto-Astaros geležinkelio 
tiesimą, kad būtų įgyvendintas tarptautinis transporto koridorius Šiaurė-
Pietūs. IRN kelių ir miestų plėtros viceministras Sh. Afandizadeh pranešė, kad 
investicijų į Rašt-Astaros geležinkelio statybą procesas bus aptartas 
artimiausiame susitikime Azerbaidžane. 180 km atkarpa tarp Rašto ir Astaros 
miestų šiaurės Irane yra vienintelė nebaigta jungtis Šiaurės–Pietų koridoriuje. 
08-31 apie tą patį po vizito Irane kalbėjo RU UR ministras S.Lavrovas. 

TURAN.az 
TREND.az 

Transportas; 
TransportoKoridoriai; 
NaujIngrastrukūra; 

KaroPadariniai; 
AZ;IRN; RU; 

08-22 

AZ, Iranas ir RU Teherane pasirašė trišalį susitarimo memorandumą dėl 
krovinių tranzito supaprastinimo: jis užtikrins, kad Irano sunkvežimiai ir 
gaminiai neužtruktų. Pažymėta, kad naujai sukurti keliai ir logistikos centrai 
atgautose AZ teritorijose leis didinti AZ tranzitinius pajėgumus. Remiantis 
Memorandumu, šalys planuoja aktyviai naudotis elektronine informacijos 
mainų sistema, palengvindamos muitinės procedūras. 

Turan.Az; 
APA.az; 

TREND.az 

TransportoKoridoriai; 
Kroviniai; Karas; 

AZ; IRN; RU; 
 

08-24 

Baku su oficialiu vizitu lankantis KZ PREZ K.Tokajevui, AZ PREZ pasisakė: KZ ir AZ 
yra strateginiai partneriai ir sąjungininkai, turi puikius transporto ir logistikos 
infrastruktūros plėtros planus, ėmėsi priemonių šiai infrastruktūrai sukurti, 
veda derybas dėl krovinių srautų tarp šalių susiejimo ir jų apimčių didinimo. 
„Vidurio koridorius“ turi dideles perspektyvas, KZ ir AZ atlieka labai svarbų 
vaidmenį šiame projekte, maršrutas Nachičevanė - Rytų Zangezūras taps 
„Vidurinio koridoriaus“ dalimi; AZ siekia milijardo dolerių prekybos su 
Kazachstanu apyvartos.  

TREND.az 
TURAN.az; 

REPORT.az 

TransportoSrautai; 
KitiRinkosDalyviai;  

AZ; KZ;  

https://caliber.az/ru/post/101113/
https://caliber.az/ru/post/101113/
https://caliber.az/ru/post/101113/
https://www.turan.az/ext/news/2022/8/free/politics_news/en/8761.htm
https://www.turan.az/ext/news/2022/8/free/politics_news/en/8761.htm
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3638982.html
https://www.turan.az/ext/news/2022/8/free/politics_news/en/8533.htm
https://www.turan.az/ext/news/2022/8/free/politics_news/en/8533.htm
https://apa.az/en/energy-and-industry/iranian-azerbaijani-customs-chiefs-hold-meeting-383185
https://apa.az/en/energy-and-industry/iranian-azerbaijani-customs-chiefs-hold-meeting-383185
https://en.trend.az/business/transport/3635494.html
https://en.trend.az/business/transport/3635494.html
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3636389.html
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3636506.html
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Vizito metu pasirašytas susitarimas tarp KZ pramonės ir infrastruktūros plėtros 
ministerijos ir AZ skaitmeninės plėtros ir transporto ministerijos dėl 
bendradarbiavimo tranzitinių krovinių gabenimo srityje.  

08-18 

AZ, Turkijos ir Sakartvelo pasirašytas susitarimas dėl muitinės procedūrų 
supaprastinimo turėtų būti pagreitinti krovinių vežimą maršrutu Baku–
Tbilisis–Karsas, nes bus iš anksto keičiamasi informacija, palengvinant tranzito 
muitinės procedūras. 

APA.az 

TransportoKoridoriai; 
PotencialiGalimybėPri

sijungti; Kroviniai; 
GalimybėPasinaudoti; 

AZ; GE; TR;  
Customs-Tech;  

08-10 

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas EBRD patvirtino 4 mln. USD paskolą 
5000 t talpos sandėlio statybai. Jis palengvins tranzitinių ir importuojamų 
krovinių srautą, sumažins pristatymo tarp Baku ir Sakartvelo Juodosios jūros 
uostų sąnaudas ir laiką. 

APA.az 

TransportpSrautai; 
DuomenysKontaktųP

aieškai; 
GalimaiSektinasPVZ; 

IFI; EBRD;  
AZ; GE; 

08-10 
„Azerbaijan Airlines“ pradėjo tiesioginius skrydžius tarp Baku ir Delio (Indija), 
2 x sav.  

TREND.az 
Skrydžiai; 

postCOVID; 
AZ;IN; 

08-18 

Pasak Uzbekistano transporto ministerijos, laipsniškai didėja krovinių 
gabenimas vadinamuoju „Viduriniu koridoriumi“. AZ, Kirgizijos, Gruzijos, 
Turkijos, Uzbekistano ir Turkmėnistano geležinkelių organizacijos jau suteikė iki 
70% nuolaidas vežant krovinius konteineriniais traukiniais. 

TREND.az 

TransportoKoridoriai; 
Kroviniai; 

Geležinkeliai; 
GalimybėPasinaudoti; 
AZ; KG; GE; TR; UZ; 

TM;  

08-08 

Baku įvyko tarptautiniame multimodaliniame maršruto „Azijos-Ramiojo 
vandenyno regiono šalys – Kinija – Kirgizija – Uzbekistanas – Turkmėnija – 
Azerbaidžanas – Gruzija – Turkija - Europa“ geležinkelių operatorių 
susitikimas. Šešioms šalims atstovaujantys operatoriai aptarė bandomąjį 
krovinių gabenimo konteineriais projektą iš Kinijos Kašgaro miesto į Europą. Jau 
yra parengta bandomoji skaitmeninės platformos versija, kuri padidins krovinių 
gabenimo koridoriumi efektyvumą ir optimizuos veiklą. 

MINVAL.az 

Geležinkeliai; 
Konteineriai; 

TransportoMaršrutai; 
Skaitmenizacija; 

Karas; 
AZ; TR; GE; KG UZ; 

TM; CN; EU;  

08-08 

Baltarusijos geležinkeliai kartu su Rusijos geležinkeliais, plėtodami 
Tarptautinį Šiaurės–Pietų transporto koridorių INSTC, pradėjo krovinių 
gabenimą greitaisiais traukiniais iš BY į AZ. Šis projektas suteikia galimybę per 
7 dienas ir konkurencingomis kainomis pristatyti BY pagamintas prekes į AZ. 
Pirmieji 3 medienos gaminiais pakrauti traukiniai išvyko iš BY į AZ. 

TREND.az 

TransportoKoridoriai; 
Kroviniai; 

Geležinkeliai; 
KitiRinkosDalyviai; 

KaroPasekmės; 
AZ; RU; BY; 

08-02 

Trišalė Turkijos, Azerbaidžano ir Uzbekistano užsienio reikalų ir susisiekimo 
ministrų susitikime Taškente pasirašyta „Taškento deklaracija“. Joje 
numatyti supaprastinti operacijas, be kita ko, skaitmeninant transporto, 
muitinės ir pasienio procedūras bei tinkamai naudojant elektroninių 
dokumentų valdymą – eTIR, ePermit, eCMR, eCIM ir eCIM/SMGS 
priemones, taip pat UN/CEFACT parengtus daugiarūšio transporto 
standartus. Tarp įvardintų prioritetinių projektų – Zangezūro koridorius. 

REPORT.az 

TransportoKoridoriai; 
Kroviniai; 

KitiRinkosDalyviai; 
Skaitmenizacija; 
CustomsTech; 

PotencialiGalimybėPa
sinaudoti;GalimaiSekt

inasPVZ; 
AZ; TR; UZ; 

08-01 

Pasirodė pranešimas, kad AZ Prezidentas I.Alijevas pasirašė dekretą, kuriuo 
įsigalioja tarpvyriausybinis susitarimas su Lietuva dėl transporto eismo 
keliais, pasirašytas LR Prezidento G.Nausėdos vizito į AZ metu 05-18. 

TREND.az 
Kroviniai; 

Transportas; 
TeisinėAplinka; 

AZ; LT; 

08-01 
Per pirmąjį 2022 m. pusmetį nacionalinių AZ avialinijų AZAL pajamos išaugo 
32 kartus, palyginus su pernai, ir pasiekė 1,8 mln. JAV dolerių. 

MINVAL.az 
OroLinijos; 

DuomenysKontaktųP
aieškai; 

AZ; 

08-01 

Ekonomikos ministras M.Džabbarovas panešė, kad vyksta derybos tarp AZ 
„Caspian Shipping CJSC“ ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko EBRD 
dėl nemažos paskolos be valstybės garantijos dėl laivyno Kaspijoje plėtros. 

 

TransportoSrautai; 
IFI; EBRD; 

DuomenysKontaktųP
aieškai;  

AZ; KZ; EU; TM; RU; 
IRN; 

08-16 

Jungtiniai Arabų Emyratai svarsto galimybę suformuoti transporto ir 
logistinius koridorius tarp Dubajaus, Abu Dabio ir Turkmėnistano 
Turkmenbaši jūrų uostų ir integruoti šį TM uostą į pasaulinę jūrų uostų 
sistemą. Tai buvo aptarta TM URM ministro ir JAE Energetikos ir 
Infrastruktūros ministro susitikimo metu. 

 
TransportoKoridoriai; 

Pokyčiai; 
TM; UAE;  

https://www.turan.az/ext/news/2022/8/free/politics_news/en/8621.htm
https://www.turan.az/ext/news/2022/8/free/politics_news/en/8621.htm
https://apa.az/en/infrastructure/shahin-bagirov-trilateral-agreement-will-increase-cargo-transportation-via-btk-382995
https://apa.az/en/infrastructure/shahin-bagirov-trilateral-agreement-will-increase-cargo-transportation-via-btk-382995
https://apa.az/en/infrastructure/shahin-bagirov-trilateral-agreement-will-increase-cargo-transportation-via-btk-382995
https://apa.az/en/finance/ebrd-approves-loan-for-project-facilitating-transit-flow-from-baku-to-black-sea-ports-382546
https://apa.az/en/finance/ebrd-approves-loan-for-project-facilitating-transit-flow-from-baku-to-black-sea-ports-382546
https://en.trend.az/azerbaijan/other/3631275.html
https://en.trend.az/business/transport/3634232.html
https://en.trend.az/business/transport/3634232.html
https://minval.az/news/124268531
https://minval.az/news/124268531
https://minval.az/news/124268531
https://minval.az/news/124268531
https://en.trend.az/business/transport/3630355.html
https://en.trend.az/business/transport/3630355.html
https://en.trend.az/business/transport/3630355.html
https://report.az/ru/vneshnyaya-politika/tashkentskaya-deklaraciya-put-k-uglubleniyu-regionalnogo-sotrudnichestva/
https://minval.az/news/124267221
https://minval.az/news/124267221
https://minval.az/news/124267221
https://minval.az/news/124267221
https://minval.az/news/124267221
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3627257.html
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3627257.html
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3627257.html
https://minval.az/news/124266969
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08-16 

Traukinių judėjimas tarp Tadžikistano ir Rusijos, nuo 2020 pradžios buvęs 
sustabdytas dėl COVID‘o epidemijos, po atnaujinimo aplenks Turkmėnistaną. 
„Tadžikistano geležinkelių“ vykdomas reisas pirmą kartą po TSRS griuvimo 
aplenks Turkmėnistano teritoriją - kelionės laikas sutrumpėjo beveik dvigubai, 
Turkmėnistanas neteks pajamų už tranzitą ir paklius dar didesnėn transporto 
izoliacijon. 

 

Geležinkeliai; 
InfrastruktūrosPokyči

ai; 
GalimaiIšnaudotina; 

TM; TD; RU;  

08-27 

Atnaujinami reguliarūs skrydžiai Ašchabadas-Frankfurtas, planuojama 2x savaitę. 
Reguliarus TM susisiekimas su užsienio valstybėmis buvo sustabdytas 2020 m. 
pavasarį ir pirmieji reisai atnaujinti tik 2022 m. vasarą – skelbiama, kad vyksta 

reguliarūs reisai į Dubajų, Maskvą, Kazanę ir Frankfurtą, vykdomi čarteriniai 
skrydžiai į Stambulą ir Minską. 

TURKMEN.n
ews 

TM;  
TransportoSrautai; 

postCOVID; 

  ENERGETIKA ↑ į pradžią ↑  

08-24 

AZ valstybinės naftos bendrovės SOCAR prezidentas R. Najafas ir valstybinės 
bendrovės „QazaqGaz“ valdybos pirmininkas S. Žarkešovas pasirašė 
memorandumą dėl angliavandenilių telkinių KZ tyrinėjimo ir plėtojimo, dujų-
chemijos telkinio ir dujų transportavimo vystymo. 

REPORT.az 

TarptBendr; 
EnergetikosSrautai; 
Energetika; Dujos; 

Nafta;  
AZ; KZ; 

08-31 

Kirgizija importavo 2 kartus daugiau el.energijos iš Turkmėnistano, negu planuota. 
Kirgizija vien per I-ą š.m. pusmetį importavo 1,7 mlrd. kWh el.energijos, kai metų 
pradžioje buvo paskelbta, kad per visus 2022 m. planuojama importuoti 1,5 mlrd. 
kWh. 

 
TM; Elektra; 
Eneergetika; 

KitiRInkosDalyvii;KG; 

 Nafta ↑ į pradžią ↑  

08-13 

Pranešama, kad Kazachstano valstybinė naftos bendrovė KazMunayGas KMG 
derasi su AZ valstybine naftos bendrove SOCAR dėl galimybės parduoti 1,5 mln. 
t. naftos/metus per AZ naftotiekį Baku-Tbilisis-Džeihanas (BTC) į TR Ceyhan 
uostą. Galutinė sutartis turėtų būti pasirašyta rugpjūčio pabaigoje, o nafta 
dujotiekiu turėtų pradėti plūsti po mėnesio. Dar 3,5 mln. tonų Kazachstano 
naftos per metus gali pradėti tekėti 2023 m. kitu azerbaidžaniečių vamzdynu į 
Sakartvelo uostą Supsą. 

AZERBAYCAN
24.com 

NaftossStautai; 
NaftosKiekiai; 

PotencialūsTiekėjai; 
AZ; KZ; GE; TR; 

08-03 

Azerbaidžanas pritarė 31-ajame Naftą eksportuojančių šalių organizacijos 
(OPEC) ir nepriklausančių šalių (OPEC+) ministrų susitikime priimtam 
sprendimui rugsėjį padidinti naftos gavybą 100 tūkst. barelių. Pasak 
Energetikos ministeriją, pagal rugsėjo mėnesiui nustatytas kvotas, 
Azerbaidžane žaliavinės naftos gavyba per parą padidės iki 718.000 barelių. 

MINVAL.az 
Nafta; Energetika; 

Kaina; Karas;  
OPEC; OPEC+; 

AZ; 

 Dujos ↑ į pradžią ↑  

08-17 

Iranas pasiruošęs padidinti turkmėniškų dujų mainus (swap) į kitas 
kaimynines šalis (dabar šiuo būdu į AZ eksportuojama apie 2 mlrd. kubinių 
metrų dujų per metus).  IRN taip pat pasiruošęs tiekti savo statybinę produkciją, 
o IRN kompanijos galėtų teikti techninės priežiūros ir remonto paslaugas 
energetiniame sektoriuje. IRN leistų Turkmėnistanui naudoti jūrų uostus 
Bandarabas ir Chach- Bahar ir yra  suinteresuotas savo prekių tranzitu per TM 
teritoriją – pareiškė IRN URM viceministras M.Safari savo vizito metu 
Ašchabade.  

REPORT.az 
Dujos; 

KitiRinkosDalyviai; 
TM; IRN; 

08-29 

TM prezidentas susitiko su Rusijos kompanijos „GAZPROM“ vadovu 
A.Mileriu. Teigiama, kad TM suinteresuotas savo nacionalinio energetinio 
sektoriaus modernizacija ir efektyvumo didinimu išgaunant energo-resursus, o 
Gazprom savo ruožtu siekė užsitikrinti jau pasirašyto TM dujų tiekimo į RU vykdymą 
ir pareiškė norą pirkti dar daugiau TM dujų ilgalaikiais kontraktais. 

N.B. 2019 m. Gazprom sudarė 5 metų, 5,5 mlrd. m3/m. dujų tiekimo kontraktą, 
tačiau dar 2021 m. gruodį RU ambasadorius Turkmėnistane sakė, kad RU 2021 m. 
jau importavo apie 10 mlrd. m3 turkmėniškų dujų, t.y. beveik du kartus daugiau, 

negu buvo numatyta pasirašytu susitarimu. Pastaruoju metu matomos 

 
TM;  

Energetika; Dujos; 
PotencialiGalimybė 
diversifikacijai; RU; 

https://turkmen.news/reisy-minsk-stambul/
https://turkmen.news/reisy-minsk-stambul/
https://report.az/en/energy/socar-qazaqgaz-ink-memorandum-of-understanding-in-baku/
https://report.az/en/energy/socar-qazaqgaz-ink-memorandum-of-understanding-in-baku/
https://www.azerbaycan24.com/ru/kazahstan-s-sentyabrya-nachnet-otpravku-nefti-po-baku-tbilisi-dzheyhan/
https://www.azerbaycan24.com/ru/kazahstan-s-sentyabrya-nachnet-otpravku-nefti-po-baku-tbilisi-dzheyhan/
https://minval.az/news/124267578
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intensyvios Maskvos pastangos neleisti ES diversifikuoti dujų importo, tame 
tarpe ir per galimus projektus Turkmėnistane. 

 „Žalioji“ ekonomika ↑ į pradžią ↑  

08-25 

Prie žaliosios elektros energijos gavimo iš AZ planuoja prisijungti Vengrija, 
sakė HU UR ir prekybos ministras Pėteris Sijarto. AZ gamins didelį kiekį 
žaliosios elektros, kuri povandeniniu dujotiekiu bus tiekiama Sakartvelo, o 
iš ten – Rumunijai. Prie šio plano prisijungs HU, nes tam, kad gauti ES paramą, 
projekte turi dalyvauti mažiausiai dvi VN. 

REPORT.az 

PotencialiGalimybėDa
lyvauti; 

ŽaliojiEkonomika; 
Energetika; AEŠ;  

AZ; GE; RO; HU; EU; 
EUfunds; 

08-06 

AZ Ministras Pirmininkas Ali Asadovas pasirašė įsakymą „Dėl darbo grupės dėl 
atsinaujinančių išteklių technologijų naudojimo ir energijos vartojimo 
efektyvumo reikalavimų koordinavimo ir stebėsenos atgautose teritorijose“. 
Grupei pirmininkaus energetikos ministras, posėdžiai - ne rečiau kaip kas 
ketvirtį. 

TREND.az 

ŽaliojiEkonomika; 
PotencialiGalimybėDa

lyvauti; Energetika; 
AEŠ; 

DuomenysKontaktųP
aieškai; 

AZ; EUfunds; 

08-04 
Japonijos VB agentūra JICA pasirašė paskolos teikimo sutartį 230 megavatų 
saulės elektrinės statybai netoli Aliato gyvenvietės (prie Aliato LEZ). 

REPORT.az; 
MINVAL.az 

ŽaliojiEkonomika; 
Energetika; AEŠ; 

DuomenysKontaktųP
aieškai; 
AZ; JP; 

 Gynybos ir saugos pramonė ↑ į pradžią ↑  

08-31 
Turkijoje vykstančioje karinės pramonės ir gynybos parodoje TEKNOFEST 
demonstruojami AZ gamybos dronai ITI QOVAN. 

REPORT.az 
GalimaiSektinasPVZ; 

DEFIndustry; 
DuomenysKontaktam

s; 

08-18 

Baku Expo centre, AZ Karinės pramonės ministerijos iniciatyva ir su AZ Gynybos 
ministerijos parama, 08-06/08 įvyks 4-oji tarptautinė šiuolaikinės ginkluotės 
ir gynybos įrangos paroda „ADEX“ 

ADEX.az; 
MDI.gov.az 

DefIndustry; 
PotencialiGalimybėDa

lyvauti; 
ParodaKonferencija; 
DuomenysKontaktam

s; 

08-08 

Specialiosios komunikacijos ir informacijos saugumo valstybės agentūra 
informavo, kad buvo įvykdytos didelės kibernetinės atakos prieš AZ valdžios 
institucijas ir bankus. Praėjusią savaitę centras skelbė įspėjimą dėl galimų 
kibernetinių atakų prieš AZ elektroninės informacijos išteklius. 

REPORT.az 
CyberSECURITY; 

Aplinka; 
PotencialiGalimybėPa

slaugoms; 

 
 INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS, SKAITMENIZACIJA, MPT, 

KŪRYBINĖ PRAMONĖ, KT. INOVACIJOS 
↑ į pradžią ↑  

 Bankininkystė, FinTech ↑ į pradžią ↑  

08-02 
Tarpbankinis mokėjimo kortelių centras suskaičiavo, kad šiais metais atliko 
84,6 mln. operacijų. 

REPORT.az 
ICT; PayTech; 

Banking; Potenciali 
GalimybėDalyvauti; 

AZ; 

08-02 

Centrinio banko duomenimis, sąskaitų, apmokamų naudojant elektroninę 
bankininkystę, skaičius per 2022 m. I-mą pusmetį išaugo 2,8 karto, o apimtys 
padidėjo 71%. 

REPORT.az 
BankTech; 

KitiRikosDalyviai; 
VersloAplinka; 

AZ; 

 Inovatyvios/įdomios paramos verslui ar reguliavimo pvz. ↑ į pradžią ↑  

08-31 

Valstybinė mokesčių tarnyba su atitinkamomis valstybinėmis ir privačiomis 
struktūromis aptaria PVM įstatymo pakeitimų paketą: atsiskaičius negrynaisiais 
pinigais, grąžinama sumokėto PVM suma padidėja nuo 15% iki 20%, 
atsiskaitant grynaisiais, suma mažėja nuo dabartinių 10 % iki 5 %. Nuo 2023-
01-01 planuojami įvesti PMĮ pakeitimai numato taikyti skirtingą PVM palūkanų 
grąžinimo būdą pagal paslaugų rūšis. 

APA.az 
MokesčiųYpatybės; 

NegrynųjųAtsiskaitym
ųSkatinimas; 

AZ; 

08-11 

Per 2022 m. 6 mėnesius Verslumo plėtros fondas suteikė 1384 verslininkams 
paskolas už 53,9 mln. AZN (iš jų 40,1 mln. AZN  - lengvatinių paskolų) 1380 
mažiems ir vidutiniams projektams. Šios paskolos padėjo sukurti 1379 naujas 
darbo vietas. 

ECONOMY.gov
.az 

Statistika 

 Švietimo, mokslo tyrimų verslas ↑ į pradžią ↑  

09-01 

Alijevas dalyvavo ADA universiteto ir penkių pirmaujančių IT aukštųjų 
mokyklų surengtoje ceremonijoje, skirtoje apsikeisti pasirašytomis sutartimis 
dėl IT ir AZ universiteto akademinio bendradarbiavimo sistemos sukūrimo bei 
fakultetų ir programų steigimo. Anot prezidento, šių IT universitetų ir ADA 

TREND.az; 
 

KtiDalyviaiRinkoje;Uni
versitetųVerslas;Švieti

mas;R&D; 

https://report.az/en/energy/hungary-to-buy-green-electricity-from-azerbaijan/
https://report.az/en/energy/hungary-to-buy-green-electricity-from-azerbaijan/
https://report.az/en/energy/hungary-to-buy-green-electricity-from-azerbaijan/
https://report.az/en/energy/hungary-to-buy-green-electricity-from-azerbaijan/
https://en.trend.az/business/3629879.html
https://en.trend.az/business/3629879.html
https://report.az/ru/energetika/yaponskoe-jica-predostavit-kredit-na-stroitelstvo-ges-v-azerbajdzhane/
https://report.az/ru/energetika/yaponskoe-jica-predostavit-kredit-na-stroitelstvo-ges-v-azerbajdzhane/
https://minval.az/news/124267731
https://report.az/ru/armiya/azerbajdzhanskie-bespilotniki-iti-qovan-na-teknofest/
https://report.az/ru/armiya/azerbajdzhanskie-bespilotniki-iti-qovan-na-teknofest/
https://apa.az/en/social/baku-to-host-4th-azerbaijan-international-defense-exhibition-next-month-382976
https://apa.az/en/social/baku-to-host-4th-azerbaijan-international-defense-exhibition-next-month-382976
https://report.az/en/ict/several-state-bodies-and-banks-in-azerbaijan-hit-by-cyber-attacks/
https://report.az/en/ict/several-state-bodies-and-banks-in-azerbaijan-hit-by-cyber-attacks/
https://report.az/ru/finansy/posredstvom-mezhbankovskogo-kartochnogo-centra-osushestvleno-85-mln-operacij/
https://report.az/ru/finansy/posredstvom-mezhbankovskogo-kartochnogo-centra-osushestvleno-85-mln-operacij/
https://report.az/ru/finansy/perevody-s-tekushih-schetov-cherez-elektronnyj-banking-v-azerbajdzhane-rezko-vozrosli/
https://report.az/ru/finansy/perevody-s-tekushih-schetov-cherez-elektronnyj-banking-v-azerbajdzhane-rezko-vozrosli/
https://minval.az/news/124267181
https://minval.az/news/124267181
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3639304.html
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3639304.html
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3639459.htmlhttps:/en.trend.az/azerbaijan/politics/3639459.html
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universiteto bendradarbiavimas sustiprins ir taip draugiškus dviejų šalių 
santykius. 

08-29 

Spaudoje sukasi esą iš „Erudera“ platformos išimti duomenys, kad AZ jaunimo 
mėgstamiausios 5 mokymosi kryptys – TR, RU, UA, GE, DE. Vokietijoje 
2018/20 m. m. aukštojo mokslo studijose buvę 1049 studentai iš AZ. (panašiau 
į reklamą – Eruderoje Lietuva, pvz, net nefigūruoja.) 

TREND.az 
GalimaiSektinasPVZ; 
KitiDalyviaiRinkoje; 

 Kosmoso tyrimai ↑ į pradžią ↑  

08-24 

Pasirašytas susitarimo memorandumas tarp KZ skaitmeninės plėtros ir aviacijos 
ir kosmoso pramonės ministerijų bei AZ skaitmeninės plėtros ir transporto 
ministerijos dėl bendradarbiavimo kosmoso srityje. 

TURAN.az 
REPORT.az 

KitiRinkosDalyviai; 
Kosmosas; 

AZ; KZ; 

08-18 

Azercosmos agentūroje įvyko susitikimas su DE atstovais dėl tolesnio 
bendradarbiavimo. Vokietija buvo pakviesta dalyvauti 74-tame Astronautikos 
kongrese, 2023 m. vyksiančiame Baku.  

TREND.az; 
REPORT.az 

KitiRinkosDalyviai; 
GalimaiSektinasPVZ; 
ProdaKonferencija; 

Kosmosas; 
AZ; DE;  

08-17 
Azerbaidžano kosminė agentūra AzerCosmos su Izraelio ambasadoriumi 
Azerbaidžane aptarė tolimesnį bendradarbiavimą kosmoso pramonėje.  

REPORT.az 

KitiRinkosDalyviai; 
GalimaiSektinasPVZ; 
ProdaKonferencija; 

Kosmosas; 
AZ; IL; 

08-04 
Pasirašius sutartį su Šveicarijos Signalhorn, „Azercosmos“ pradės teikti 
paslaugas Viduržiemio jūros regione. 

REPORT.az 

KitiRinkosDalyviai; 
DuomenysKontaktųP

aieškai;  
Kosmosas; 

AZ; CH; 
* -Jei kategorijoje (tags) „TM“ nėra , t.y. Turkmeėnistanas, tai ta eilutė - apie Azerbaidžaną. 

Naudojami sutrumpinimai: LT – Lietuva, AZ - Azerbaidžanas, TM- Turkmėnistanas, TR-Turkija; GE-Sakartvelas, AM – Armėnija, RU-Rusija, CN-Kinija; 
ES - Europos Sąjunga, EK - Europos Sąjungos Komisija; NVS – Nepriklausomų Valstybių Sąjunga;  
d.v.-darbo vieta; d.u. – darbo užmokestis; ž.ū. – žemės ūkis; BVP – bendrasis vidaus produktas, MVĮ – mažos  ir vidutinės įmonės; URM – užsienio reikalų ministerija. 
IFI – International Finaltial Institutions; ICT – innformacinių technologijų ir telekomunkacijų srytis; AEŠ – atsinaujinantys energijos šaltiniai; 

 

Sumas, nurodytas manatais, perskaičiuodami į eurus, naudojome kursą 1 EUR = 1,70AZN,  
kai kurias sumas eurais ar JAV doleriais nurodėme tiesiogiai iš šaltinių.  

 
Rengė  ambasados Azerbaidžane ministras patarėjas Viktoras DAGILIS, viktoras.dagilis@urm.lt. 

https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3639459.htmlhttps:/en.trend.az/azerbaijan/politics/3639459.html
http://erudera.com/
https://en.trend.az/azerbaijan/society/3638000.html
https://www.turan.az/ext/news/2022/8/free/politics_news/en/8621.htm
https://en.trend.az/business/it/3634474.html
https://en.trend.az/business/it/3634474.html
https://report.az/en/ict/german-embassy-representatives-visit-azercosmos/
https://report.az/en/ict/german-embassy-representatives-visit-azercosmos/
https://report.az/en/foreign-politics/azerbaijan-israel-mull-cooperation-in-space-industry/
https://report.az/en/foreign-politics/azerbaijan-israel-mull-cooperation-in-space-industry/
https://report.az/ru/ikt/azerkosmos-nachala-predostavlyat-uslugi-sputnikovoj-svyazi-v-sredizemnom-more/
https://report.az/ru/ikt/azerkosmos-nachala-predostavlyat-uslugi-sputnikovoj-svyazi-v-sredizemnom-more/
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