Politika
Kazahstāna ir prezidentāla republika. Valsts galva ir prezidents, kas ieceĜ amatā valdības galvu –
premjerministru. Izpildvaru īsteno valdība. Likumdevēja varu īsteno valdība un divpalātu parlaments.

Izpildvara
Prezidentu ievēl amatā uz pieciem gadiem vispārējās vēlēšanās. Par prezidentu var kandidēt valsts
pilsonis ar labām valsts valodas zināšanām, kas ir sasniedzis 40 gadu vecumu un Kazahstānā nodzīvojis ne
mazāk kā 15 gadus. Vienu un to pašu personu prezidenta amatā var ievēlēt ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.
Prezidents ir Nacionālo bruĦoto spēku virspavēlnieks un pieder veto tiesības uz parlamentā pieĦemtajiem
likumdošanas aktiem. Prezidents nosaka valsts iekšpolitiku un ārpolitiku, kā arī pārstāv Kazahstānu starptautiski.
Prezidents ieceĜ amatā premjerministru un vicepremjerus, Ārlietu, Aizsardzības un Iekšlietu ministru, Valsts
drošības dienesta vadītāju un Drošības padomes locekĜus.
Premjerministrs vada Ministru kabinetu, kuras sastāvā ir 3 vicepremjeri un 16 ministri. Ministru kabinetu
apstiprina prezidents.
Kazahstānas ministrijas:
- Iekšlietu ministrija (http://www.mvd.kz)
- Veselības aprūpes ministrija (http://www.mz.gov.kz)
- Rūpniecības un tirdzniecības ministrija (http://www.mit.kz)
- Ārlietu ministrija (http://portal.mfa.kz)
- Kultūras un informācijas ministrija (http://www.mki.gov.kz)
- Aizsardzības ministrija (http://www.mod.kz/)
- Izglītības un zinātnes ministrija (http://www.edu.gov.kz)
- Lauksaimniecības ministrija (http://www.minagri.kz)
- Transporta un komunikāciju ministrija (http://www.nit.kz/mtc/ru)
- Darba un sociālās aizsardzības ministrija (http://www.enbek.kz)
- Tūrisma un sporta ministrija (http://www.mts.gov.kz)
- Finanšu ministrija (http://www.minfin.kz)
- Ārkārtas situāciju ministrija (http://www.emer.kz)
- Ekonomikas un budžeta plānošanas ministrija (http://www.minplan.kz)
- Enerăijas un minerālu resursu ministrija (http://www.memr.gov.kz)
- Tieslietu ministrija (http://www.minjust.kz)
- Vides aizsardzības ministrija (http://www.nature.kz)
Pašvaldības Kazahstānā sauc par akimātiem, kas var būt gan pilsētas, gan apgabali. Akimāta darbu vada
akims - pilsētas mērs vai apgabala priekšsēdētājs.

Likumdošanas vara
Valsts likumdevējs ir divpalātu parlaments, kas sastāv no senāta un mažilis. Parlamenta izveidošanu,
darbību, deputātu pilnvaras un amatus nosaka konstitūcija, „Kazahstānas Republikas Konstitucionālais likums par
parlamentu un deputātu statusu” un citi likumdošanas akti. Parlamentu pirms termiĦa beigām var atlaist tikai
konstitūcijā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
Senātu (augšpalāta) veido 47 deputāti; no tiem 40 ievēlēti uz sešiem gadiem no divu kandidātu
reăionālajiem vēlēšanu apgabaliem. 7 deputātus uz senāta termiĦa laiku ieceĜ valsts prezidents. Iepriekšējie
prezidenti ir ex-officio senatori uz mūžu. Puse no ievēlētajiem senāta deputātiem tiek pārvēlēti reizi divos gados.
Mažili (apakšpalāta) ir 107 deputātu vietas. Deputātus ievēl uz četriem gadiem; 98 ievēl no partiju
sarakstiem, 9 no Tautas asamblejas. Kazahstānas Tautas asambleja ir politiska institūcija, kuras uzdevums ir
pārstāvēt Kazahstānā dzīvojošo etnisko grupu intereses valsts līmenī.

Tiesu vara
Kazahstānas Augstākajā tiesā ir 44 tiesneši. Konstitucionālās padomes sastāvā ir septiĦas amatpersonas.

1

