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LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA AZERBAIDŽANE 

Dėl aktualios ekonominės informacijos suvestinės (2022 m. vasaris) 
 

DATA 
(MM-
DD) 

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS PASTABOS 

 
 INFORMACIJA APIE KONKURSUS, VIEŠUOSIUS PIRKIMUS  

– vykstančius ir potencialius 
 

 

Informacija apie Azerbaidžano viešųjų pirkimų tarnybos atliekamus viešuosius pirkimus 
teikiama tinklapyje https://etender.gov.az/competition/open-tenders   (prieiga iš 
užsienio kartais neveikia). Per 2022 m. sausį paskelbta 15 pirkimų, kurių kiekvieno vertė 
viršija 3 mln. USD.(pvz. įrangos 330/220/110/10 kV elektros linijų pastotėms bei jų 
įrengimui ir pan.) 

www.etentder.gov.az  

 
Energetikos ministerija skelbia jos ir jai pavaldžių valstybės įmonių viešųjų pirkimų 
skelbimus tinklapyje https://minenergy.gov.az/en/tenderler. 

 

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

 

Tinklapis trend.az platina informaciją apie kai kuriuos konkursus: AZ geležinkeliai perka 
matavimo prietaisus Baku metro; VĮ SOCAR – el. srovės šaltinius, jungiklius bei kabelius; 
AzerSu (vandens tiekimo įmonė) – audito paslaugas, ir pan. 

TREND.az 

02-15 

Paskelbta, kad AzEnergy (konkursus sutartims paprastai skelbianti) norėtų, kad Zangezūro 
koridoriumi būtų nutiesta 330 kV elektros perdavimo linija, kad ja galima būtų tiekti 
elektrą į Nachičevaną, Turkiją ir į ES rinką 

TREND.az 

02-15 

Energetikos ministerija atskleidė, kad vyriausybei kartu su Japonijos įmone TEPSCO 
pateikė parengtą koncepcinį „Žaliosios energetikos“ atgautose teritorijose dokumentą. 
Jame skaičiuojama, kad saulės energijos potencialas atkovotose teritorijose siekia beveik 
7200MW, vėjo – 2000MW, numatytos 45 hidroelektrinės (tame tarpe – mažosios), kurių 
bendra galia – 241,3 megavatai. Spėtina, kad konkursai bus vieši. 

TREND.az 

  LIETUVOS EKSPORTUOTOJAMS GALIMAI AKTUALI INFORMACIJA  

02-15; 
02-II 

Sausio pradžioje atsiradę nuogąstavimai dėl miltų kainos pakilimo, prasidėjus karo 
veiksmams Ukrainoje, peraugo į baimes dėl greito visiško miltų ir grūdų stygiaus: ~90% 
sunaudojamų kviečių AZ importuodavo iš RU, kuri planuoja uždrausti grūdų eksportą net į 
Eurazijos ekonominės sąjungos valstybes. Valstybinis Grudų Fondas perduotas Valstybės 
Rezervo žiniai 

AZERNEWS.az 

02-11 
Steigiama valstybinė rezervų agentūra, taip pat rengiamas „strateginės reikšmės prekių 
vartotojų rinkoje“ sąrašas. 

APA.az 

 

Šalyje intensyviai vyksta įvairios verslo misijos ir forumai. Pvz., verslo forume, kurį 
organizavo AZPROMO ir Udmurtia Development Corporation (RU), dalyvavo viešojo 
sektoriaus, švietimo įstaigų ir apie 50 įmonių, veikiančių maisto pramonės, baldų gamybos, 
geležinkelio įrangos ir kt., atstovai. 

 

02-22 

Pasirašytas preferencinės prekybos susitarimas tarp AZ ir Irano, apimantis 52 prekių 
vienetus. Irano verslo forume dalyvauja ~30 įmonių, veikiančių šiose srityse: importo, 
eksporto, turizmo, gamybos, statybos, žemės ūkio, transporto, ryšiai, informacinės 
technologijų, finansų sektoriaus, atsinaujinančios energetikos, chemijos ir sunkioji 
pramonės. 

 

 

Turkmėnistano ir ES prekybos apyvarta 02-16 paskelbtais Eurostat duomenimis nuo 2021 
sausio iki 2021 spalio mėnesio siekė 1,176 mlrd. EUR. TM eksportas į ES šalis buvo 440 mln. 
eurų ir tai yra net 63% daugiau negu per 2020 m. tokį pat laikotarpį. Importas iš ES siekė 
736,6 mln. EUR, kas yra beveik dvigubai daugiau lyginant su 2020 m. Italija (380 mln. EUR), 
Vokietija (152 mln. EUR) ir Olandija (50 mln. EUR) yra didžiausi eksportuotojai į TM. 

 

 

Nepaisant to, kad užsienio investicijų pritraukimą į Turkmėnistaną prezidentas yra 
paskelbęs prioritetu, užsienio kompanijos dažnai susiduria netgi su valstybinių 
Turkmėnistano įmonių nenoru/negalėjimu sumokėti už paslaugas. Kipro kompanija „I.C. 
Intercomplect Ltd.” paviešino savo bandymus nuo 2014 m. atgauti iš valstybinio koncerno 
„Turkmenneft“ skolą už suteiktą įrangą ir darbus įsisavinant naftos gręžinius. TM valstybinė 
įmonė įsiskolino daugiau negu 8 mln. USD ir visus tuos metus tik „gražiai‘ atsirašinėdavo, 
vis žadėdama grąžinti skolą. Dabar Kipro įmonė teigia viešinanti šią situaciją, kad kuo 

 

https://etender.gov.az/competition/open-tenders
https://etender.gov.az/competition/rfp3kk
https://etender.gov.az/competition/rfp3kk
http://www.etentder.gov.az/
https://minenergy.gov.az/en/tenderler
https://www.legalstore.az/en/service/the-procedure-for-preparing-tender-procurement-projects-for-companies
https://en.trend.az/business/tenders/3559024.html
https://en.trend.az/business/tenders/3556231.html
https://en.trend.az/business/tenders/3557012.html
https://en.trend.az/business/tenders/3550821.html
https://en.trend.az/business/3555573.html
https://en.trend.az/business/3555573.html
https://en.trend.az/business/energy/3555660.html
https://en.trend.az/business/energy/3555660.html
https://www.azernews.az/business/189282.html
https://www.azernews.az/business/189282.html
https://apa.az/en/official-news/azerbaijan-will-prepare-list-of-goods-of-strategic-importance-in-the-consumer-market-368044
https://apa.az/en/official-news/azerbaijan-will-prepare-list-of-goods-of-strategic-importance-in-the-consumer-market-368044
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plačiau paskleistų žinią užsienio investuotojams, kad „jie žinotų, kuo rizikuoja nuspręsdami 
bendradarbiauti su Turkmėnistano valstybiniu sektoriumi“. 
N.B. Labai panaši situacija yra ir su viena iš lietuviškų įmonių, kuri jau kelis metus negali 
atgauti skolos iš valstybinės Turkmėnijos įmonės „Turkmenchimija” už suteiktas paslaugas. 

  BENDRA EKONOMINĖ INFORMACIJA REZIDAVIMO ŠALYJE  

02-14 
02-01 

Pasak Ekonomikos ministro M.Džabarovo, per 2021 m. ne-naftos produktų eksportas 
išaugo 47,2%. Pozityvus prekybos balansas išaugo 3,5 karto ir pasiekė 10,5 mlrd. USD 
Didžiausią eksporto dalį sudarė medvilnė, auksas, pomidorai. Daugiausia ne-naftos 
produkcijos eksportuota į Rusiją, Turkiją, Šveicariją, Sakartvelo ir JAV. 

TREND.az 
AZERNEWS.az 

  INVESTUOTOJAMS IŠ LIETUVOS GALIMAI ĮDOMI INFORMACIJA  

 
Rengiami strateginiai ir darbiniai dokumentai atgautoms teritorijoms: dėl įdarbinimo, dėl 
verslo sąlygų, dėl „žaliosios energetikos“. 

 

02-14 
AZ PREZ pakvietė AZ verslą investuoti atgautose teritorijose – verslui ten esą sukurtos 
labai geros sąlygos. 

TREND.az 

02-16 
pasak Ekonomikos viceministro, per 9 metus ES įmonės į Azerbaidžaną investavo virš 20 
mlrd. USD 

REPORT.az 

02-22 14 Rusijos įmonių pateikė paraiškas dalyvauti projektuose atgautose teritorijose  

02-23 

Fiuzulio ir Šušos miestus aplankė Moldovos parlamento pirmininkas I. Grosu. Apžiūrėjęs 
Šušoje atliekamus rekonstrukcijos darbus, Grosu sakė, kad Moldovos verslininkai gali 
dalyvauti restauravimo ir rekonstrukcijos darbuose Karabache ir Rytų Zangezūre 

APA.az 

  ŽEMĖS ŪKIS  

02-14 

Pasak AZ maisto saugos agentūros, vyksta darbas, harmonizuojant agentūros darbą su 
Pasaulinės Gyvūnų Sveikatos Organizacijos OIE standartais, pasiektas preliminarus 
susitarimas su ES dėl avių vilnos eksporto. 

TREND.az 

03-01 Patvirtinti AZ ir TR susitarimai dėl kalnų dėl žvejybos bei dėl kalnakasybos. APA.az 

  ENERGETIKA, RYŠIAI, TRANSPORTAS, APLINKA, STATYBOS PRAMONĖ  

 Transportas  

02-18 

Įvyko protesto akcija, kai sunkvežimiai buvo užblokavę eismą H.Alijevo prospektu, iškėlę 
transparantus, kaltinančius automobilių transporto agentūros vadovą Anarą Rzajevą už 
tarptautinių transporto leidimų neišdavimą – protestuojančiųjų nuomone, reketas dėl 
leidimų išdavimo šiais laikais prilygintinas tėvynės išdavystei. (P.S.- LT transporto 
leidimus, atsiųstus į AZ pernai lapkritį, ši agentūra pradėjo išdavinėti tik vasario pradžioje). 

 

02-22 

Pareikšta, kad nauja Lačino koridoriaus (jungiančio Karabacho regioną su Armėnija) 
atkarpa, leisianti apvažiuoti patį Lačiną, bus pilnai pabaigta iki 2022 m. liepos – kelių 
statybos darbų buvo, yra ir bus. 

TREND.az 

 ENERGETIKA  

 Nafta  

12-30 
2021 m. AZ eksportavo 27,1 mln. t naftos už 13,2 mlrd. USD, daugiausia į Italiją (12,5 mln. 
t už 6 mlrd. USD), Izraelį, Kroatiją, Vokietiją, Portugaliją, Turkiją. Nafta sudarė 59,5% nuo 
visos eksporto vertės. 

AZERNEWS.az 

02-27 

Ukrainoje prasidėjus karo veiksmams, AZ VĮ SOCAR, turinti degalinių tinklą Ukrainoje, 
paskelbė nemokamai pildysianti kuru visas greitosios pagalbos ir gelbėtojų transporto 
priemones. 

AZERNEWS.az 

02-28 

AZ palaikė OPEC+ sprendimą balandį padidinti gavybą 400 000 barelių per dieną. Pasak 
energetikos ministerijos, naujasis susitarimas numato kasdieninę žalios naftos gavybą AZ 
padidinti dar 7 000 barelių iki 682 000 barelių 2022 m. balandžio mėn. 

AZERTAG.az 

 Dujos  

02-15 

Pasak HU ambasadoriaus V.Szederkenyi, AZ ir HU pradėjo derybas, siekdamos stiprinti 
bendradarbiavimą atsinaujinančioje energetikoje, įskaitant ir atgautas teritorijos, ir tuo 
pačiu siekia importuoti iš Azerbaidžano papildomą 1 mlrd. m3 dujų 

REPORT.az 

02-23 
TANAP (Trans Anatolian Natural Gas Pipeline) dujotiekis, nuo pernai sausio pradžios iki 
š.m. sausio pabaigos perdavęs 14.5 mlrd. m3 dujų į Turkiją ir 9 mlrd. m3 – į Europą, gali 

TREND.az 

https://en.trend.az/business/3555088.html
https://en.trend.az/business/3555088.html
https://en.trend.az/business/3554884.html
https://www.azernews.az/business/188647.html
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3554923.html
https://report.az/en/finance/deputy-minister-european-companies-invested-over-20-billion-in-azerbaijan-in-9-years/
https://report.az/en/finance/deputy-minister-european-companies-invested-over-20-billion-in-azerbaijan-in-9-years/
https://apa.az/en/foreign-policy/moldovan-businessmen-may-participate-in-restoration-of-azerbaijans-liberated-territories-369051
https://apa.az/en/foreign-policy/moldovan-businessmen-may-participate-in-restoration-of-azerbaijans-liberated-territories-369051
https://en.trend.az/business/3555206.html
https://en.trend.az/business/3555206.html
https://apa.az/en/official-news/president-ilham-aliyev-confirms-two-agreements-between-azerbaijan-and-turkey-369771
https://1news.az/news/20220217100255254-Voditeli-gruzovikov-perekryli-prospekt-Geidara-Alieva-v-Baku-FOTO?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=
https://en.trend.az/azerbaijan/society/3557310.html
https://en.trend.az/azerbaijan/society/3557310.html
https://en.trend.az/azerbaijan/society/3558876.html
https://en.trend.az/azerbaijan/society/3558876.html
https://www.azernews.az/oil_and_gas/188600.html
https://www.azernews.az/oil_and_gas/189883.html
https://www.azernews.az/oil_and_gas/189883.html
https://azertag.az/en/xeber/2037020
https://azertag.az/en/xeber/2037020
https://report.az/en/energy/azerbaijan-and-hungary-to-bolster-co-op-in-renewable-energy-sector/
https://report.az/en/karabakh/hungary-ready-to-support-restoration-of-azerbaijan-s-liberated-territories/
https://report.az/en/karabakh/hungary-ready-to-support-restoration-of-azerbaijan-s-liberated-territories/
https://report.az/en/energy/ambassador-hungary-interested-in-importing-azerbaijani-gas/
https://en.trend.az/business/energy/3559468.html
https://en.trend.az/business/energy/3559468.html
https://en.trend.az/business/energy/3559472.html
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būti išplėstas iki 24 mlrd. m3 dujų per metus, pastačius dvi papildomas kompresorių stotis. 
Įrengus papildomas 3 kompresorines stotis, per metus galima būtų transportuoti 31 mlrd. 
m3. 

02-23 Skaičiuojami vandenilio transportavimo TANAP dujotiekiu kaštai. TREND.az 

 

„La Repubblica“ laikraščiui Italijos UR ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerijos valst. 
sekretorius Di Stefano pareiškė, jog ITA sieks padidinti gamtinių dujų tiekimą per TAP nuo 
7 mlrd. m3 iki 10 mlrd. m3 dujų per metus. 

LAREPUBBLICA.it 

03-03 

AZ VĮ „SOCAR“ ir RO bendrovė „Transgaz“ pasirašė dokumentą, pratęsiantį 2016 metais 
pasirašytą supratimo memorandumą dar 6 metams. AZ Ekonomikos ministras M. 
Džabarovas (SOCAR stebėtojų tarybos pirmininkas) ir RO energetikos ministras V.-D. 
Popescu aptarė tolimesnes bendradarbiavimo energetikos srityje perspektyvas. 

REPORT.az 

 Dujų/naftos/chemijos pramonė  

02-25 

AZ VĮ „Socar“ priklausanti karbamido trąšų gamykla per 2021 m. eksportuojamos 
produkcijos kiekį padidino 3 kartus (iki 355 tūkst. t), o pajamas – 6 kartus – dėl padidėjusių 
eksporto kainų. Vidaus rinkoje gamykla išlaiko tą pačią - ~250 USD/t – kainą. 

REPORT.az 

 „Žalioji“ ekonomika  

02-17 Apie „žaliosios energetikos“ programas atgautose teritorijose - žr. aukščiau bei čia TREND.az 

02-17 

Izraelio ambasadorius G.Deek po apsilankymo Atsinaujinančios energetikos agentūroje, 
susipažinęs, kad agentūra planuoja pateikti pasiūlymus ir konkursus atsinaujinančios 
energijos projektams Azerbaidžane, įskaitant Karabachą ir plačiau, sakė, kad IL yra 
pirmaujanti pasaulyje šiose technologijose bei atskleidė, kad IL  įmonės taip pat bus 
suinteresuotos dalyvauti atsinaujinančios energijos projektuose Azerbaidžane. 

 

02-21 
AZ energetikos ministras dėl vėjo jėgainių statybos atgautose teritorijose kalbėjosi su Kataro 
įmonės Nebras Power gen. direktoriumi. 

TREND.az 

 
 INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS, SKAITMENIZACIJA, MPT, 

KŪRYBINĖ PRAMONĖ, KT. INOVACIJOS 
 

 Bankininkystė, FinTech  

02-28 

Kai kurie AZ bankai veiksmų su rubliais pradėjo nebeatlikti arba juos riboti. 
Tarp Rusijoje svarstomų bankinių sistemų, kurias galima būtų naudoti vietoj SWIFT, 
įvardijama ir AZ valstybinė tarpbankinių pervedimų sistema. 

AZERNEWS.az 

 Informacinės ir ryšių technologijos, FinTech  

02-25 

Prasidėjus karo veiksmams Ukrainoje, vienas iš AZ korinio ryšio tiekėjų Azercell paskelbė 
visiems savo abonentams roamingą Ukrainoje teiksiantis nemokamai, ir dar papildė ten 
esančiųjų korteles 50 AZN (~25EUR). 

AZERTAG.az 

02-28 
Sėkmingai vyksta registracija į Europos Kibernetinių Sportų Čempionatą, vyksiantį gegužės 
26-29 d., kartu su TR TEKNOFEST Azerbaijan Aerospace and Technology Festival. 

TEKNOFEST.org 

 Kosmoso pramonė  

02-28 
Azerkosmos nacionalinius AZ kanalus transliuoja tik aukšta raiška (HD) – prie to pervestas 
ryšių palydovas „Azerspace-1“, perorganizuoti retransliatoriai ir kabelinės televizijos. 

AZERNEWS.az 

02-28 
Vien per 2022 m. sausį Azercosmos už savo paslaugas surinko ~2 mln. USD pajamų. Per 2021 
m. AzerCosmos paslaugų eksportas sudarė ~45,3 mln. USD. 

AZERNEWS.az 

02-25 
AzerCosmos pasirašė bendradarbiavimo sutartį su View Satellite Network įmone dėl 
palydovinės skaitmeninės aukštos raiškos TV transliacijos Vakarų Afrikoje. 

AZERCOSMOS.az 

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. 

 

Sumas, nurodytas manatais, perskaičiuodami į eurus, naudojome kursą 1 EUR = 1,9039 AZN,  
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/business/energy/3559472.html
https://www.trend.az/business/energy/3559405.html
https://report.az/ru/drugie-strany/nachalsya-vtoroj-raund-peregovorov-rossii-i-ukrainy/
https://report.az/ru/energetika/kak-povliyal-na-azerbajdzhan-rezkij-rost-mirovogo-sprosa-i-cen-na-karbamid/
https://www.trend.az/business/energy/3555538.html
https://en.trend.az/business/energy/3556423.html
https://en.trend.az/business/energy/3556423.html
https://www.trend.az/business/energy/3558351.html
https://www.trend.az/business/energy/3558351.html
https://www.azernews.az/business/189944.html
https://www.russia-briefing.com/news/swift-s-disconnection-of-russia-s-key-banks-portfolios-and-implications.html/
https://azertag.az/en/xeber/__Azercell_supports_its_subscribers_in_Ukraine-2028290
https://azertag.az/en/xeber/European_Cyber_Sports_Championship_to_be_held_in_Baku_as_part_of_TEKNOFEST_Azerbaijan-2038193
https://www.teknofest.org/en/
https://www.azernews.az/news.php?news_id=188501&cat=nation
https://www.azernews.az/news.php?news_id=189969&cat=business
https://www.azernews.az/news.php?news_id=188604&cat=business
https://www.azernews.az/news.php?news_id=188604&cat=business
https://azercosmos.az/media-news/270?lang=en
https://africanews.space/azercosmos-view-satellite-network-partnership-to-provide-services-in-africa/
mailto:viktoras.dagilis@urm.lt

