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LIETUVOS–UKRAINOS EKONOMIKOS FORUMAS 
Vilnius, 2015 m. gruodžio 2–3 d.  

Pirklių klubas (Gedimino pr. 35), Užsienio reikalų ministerija (J. Tumo-Vaižganto g. 2), 

Lietuvos pramonininkų konfederacija (A.Vienuolio g. 8) 

 

PROGRAMA 

Gruodžio 2 d., trečiadienis 

Forumo kalbos: lietuvių – ukrainiečių (sinchroninis vertimas) 

13.00–14.00 Renginio dalyvių registracija ir pasitikimo kava 

 Vieta – Pirklių klubas (Gedimino pr. 35) 

14.00–14.25 1-ojo Lietuvos–Ukrainos ekonomikos forumo atidarymas  

 Sveikinimo žodį tars: 

- J.E. Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė 

- J.E. Petro Porošenko, Ukrainos Prezidentas 

- Dalius Misiūnas, LPK viceprezidentas 

- Anatolij Kinach, USPP prezidentas 

Moderatoriai: 

- Dalius Misiūnas, LPK viceprezidentas 

- Anatolij Kinach, USPP prezidentas 

14.25–14.30 Bendradarbiavimo sutarčių pasirašymas 

- Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Kijevo rinkos santykių universiteto 

bendradarbiavimo sutartis 

Pasirašo: 

- Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorius prof. Alfonsas Daniūnas 

- L.e.p. Kijevo rinkos santykių universiteto rektorė Iryna Cherevan 

- LPK ir USPP bendradarbiavimo sutartis 

Pasirašo: 

- LPK viceprezidentas Dalius Misiūnas 

- USPP prezidentas Anatolij Kinach 



 

14.30–17.00 Forumo plenarinė sesija 

Pranešėjai: 

- Lietuvos Respublikos ūkio ministras Evaldas Gustas 

- Ukrainos Ekonominės plėtros ir prekybos ministras Aivaras Abromavičius 

- Lietuvos Respublikos užsienio reikalų viceministras Andrius Krivas 

- „Lietuvos–Ukrainos ekonominių santykių apžvalga ir perspektyvos“, LPK generalinis 

direktorius Osvaldas Čiukšys 

- „Ukrainos valstybinių įmonių privatizacijos programos ir investicijų galimybių pristatymas“,  

Ukrainos ekonomikos ministro patarėjas Adomas Audickas  

- „Strateginė Lietuvos ir Ukrainos partnerystė transporto srityje“,  AB „Lietuvos geležinkeliai“ 

generalinio direktoriaus pavaduotojas Albertas Šimėnas 

- „Ukrainos ir ES asociacijos sutarties galimybių įgyvendinimas ekonominiame Ukrainos ir 

Lietuvos bendradarbiavime“, Ukrainos mokslų akademijos ekonomikos ir prognozavimo 

instituto vyr. mokslinis bendradarbis Jaroslav Žalilo 

- „Europos Sąjungos pagalba Ukrainos pramonei ir verslui: perspektyvos ir problemos“, Europos 

Komisijos Pagalbos Ukrainai grupės atstovas Kastytis Sklenskas 

- „Ukrainos investicinis klimatas ir socialinė aplinka“, M.Ptuchos vardo demografijos ir 

sociologinių tyrimų instituto direktorė prof. Ela Libanova 

 

17.00 Vaišės ir kava 

 

Gruodžio 3 d., ketvirtadienis 

9.00–11.00 Darbas sekcijose 

1 sekcija – Lietuvos ir Ukrainos pramonės ir verslo bendradarbiavimas Europos Sąjungos 

pagalbos Ukrainai kontekste 

Vieta – Užsienio reikalų ministerija (J.Tumo-Vaižganto g. 2)  

Moderatorius – Gintaras Morkis,  LPK generalinio direktoriaus pavaduotojas 

Pranešėjai: 

- Kastytis Sklenskas, Europos Komisijos Pagalbos Ukrainai grupės atstovas 

- Jonas Grinevičius, Užsienio reikalų ministerijos Rytų kaimynystės politikos departamento 

direktorius 

- Ramūnas Čižas, VšĮ „Versli Lietuva“ projektų vadovas 

- Gabriel Blanc, Europos Komisijos Kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinio 

direktorato (DG NEAR) atstovas  

- Maksim Archangelskij, „MATRAPAC – UKRAINE“ išorinių ekonominių ryšių direktoriaus 

pavaduotojas 

 

 2 sekcija – Ekologija ir energetika  

Vieta – Užsienio reikalų ministerija (J.Tumo-Vaižganto g. 2) 

Moderatorius – Virginijus Ramanauskas, asociacijos LITBIOMA prezidentas 

 



Pranešėjai: 

- „Biomasės energetika Lietuvoje. Ekonomika. Socialinė gerovė. Aplinka“, Lietuvos biomasės 

energetikos asociacijos (LITBIOMA) prezidentas Virginijus Ramanauskas 

-  „Lietuvos atsinaujinančios energetikos būklė ir perspektyvos“, Lietuvos atsinaujinančių 

išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius 

- „Ukrainos atsinaujinančios energetikos sektoriaus būklė ir perspektyvos“, Ukrainos mokslų 

akademijos atsinaujinančios energetikos instituto l.e.p. direktorius Stepan Kudria 

- „Biokuro rinkos sukūrimas. Lietuvos patirtis“, Lietuvos energijos išteklių biržos BALTPOOL 

generalinė direktorė Laura Žalaitė 

-  „Energijos efektyvumą didinančios technologijos – kondensaciniai ekonomaizeriai“, KTU 

Šilumos ir atomo energetikos katedros docentas Kęstutis Buinevičius 

- „Gilaus garo šaldymo ekonomaizeris. Finansiniai ir technologiniai panaudojimo aspektai“, 

OOO „Kiev Green Energy“ stebėtojų tarybos pirmininkas Vladimir Maistrišin 

- „Mokslinės gamybinės įmonės „Radij“ pristatymas“, AB „Radij“ generalinio direktoriaus 

pavaduotojas Aleksandr Kožin 

 

3 sekcija – Inžinerinė pramonė: Ukrainos ir Lietuvos bendradarbiavimas, išnaudojant 

DCFTA (Laisvos prekybos sutartis tarp Ukrainos ir ES) galimybes 

 Vieta – Lietuvos pramonininkų konfederacija, Didžioji salė (A.Vienuolio g. 8, IV a.) 

 Moderatorius – Gintaras Vilda, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos direktorius 

Pranešėjai: 

- „Lietuvos inžinerinės pramonės pristatymas“, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos 

direktorius Gintaras Vilda 

- „UAB „Arginta Engineering“ pristatymas“, UAB „Arginta Engineering“ verslo plėtros 

direktorius Tomas Jaskelevičius 

- „UAB „Terekas“ pristatymas“, UAB „Terekas“ generalinis direktorius Juozas Maksvytis 

- „Kijevo srities pramonės įmonių galimybės vystant Lietuvos ir Ukrainos ekonominį 

bendradarbiavimą“, USPP Kijevo srities valdybos pirmininkas Vasilij Poddubnyj.  

 

11.30–12.30 Pietūs 

 Vieta – restoranas „Neringa“ (Gedimino per. 23) 

13.00–14.30 Ukrainos delegacijos atstovų vizitas į AB „Vilniaus baldai“ gamyklą 


