
 
 

XII-asis Lietuvos–Baltarusijos ekonomikos forumas 
2016 m. gegužės 26–27 d.  

Lyda, Baltarusija 
 

Gegužės 26 d., ketvirtadienis 
 

10.00  Vykstantiems bendrai – išvykimas autobusu nuo Lietuvos pramonininkų konfederacijos 

(A.Vienuolio g. 8, Vilnius) 

 

Iki 13.00  Atvykimas į Lydą, apgyvendinimas viešbutyje „Lyda“ (Griunvaldskaja g. 1) 

 

12.00–18.00  Paroda šalia Lydos miesto kultūros rūmų (J.Kupalos g.  1): 

 Baltarusijos įmonių ekspozicija (po atviru dangumi); 

 Gardino srities investicijų paroda (Kultūros rūmų fojė); 

 turizmo paroda (Kultūros rūmų fojė).  

 

14.30–15.00  Forumo dalyvių registracija 

   Lydos rajono Kultūros rūmai (J.Kupalos g. 1) 

 

15.00–16.00  Forumo atidarymo ceremonija 

 

   Moderatoriai: 

Baltarusijos pusė: Vladimir Koleda, Baltarusijos–Lietuvos verslo tarybos pirmininkas, 

OAO BPS-Sberbank valdybos pirmininko pirmasis pavaduotojas; 

Lietuvos pusė: Audrius Pauža, Lietuvos ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo su 

Baltarusijos Respublika verslo tarybos pirmininkas, AB KLASCO generalinis direktorius.  

    

Sveikinimo kalbos: 

    

Jelena Bubenčik, Gardino srities vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoja; 

Michail Karpovič, Lydos rajono komiteto pirmininkas; 

Aleksandr Korol, Baltarusijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje. 

     

   Evaldas Ignatavičius, Lietuvos Respublikos ambasadorius Baltarusijoje; 

Erlandas Mikėnas, LPK viceprezidentas, asociacijos „Linava“ prezidentas; 

Audrius Pauža, Lietuvos ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo su Baltarusija 

verslo tarybos pirmininkas.  

    

16.00–17.30 Baltarusijos įmonių lankymas. Susipažinimas su Baltarusijos įmonių produkcija. 

Kontaktų mugė. 

 „Lidskoje pivo“; 

 Baltarusiškos žemės ūkio technikos paroda aikštėje prieš Lydos rajono kultūros 

rūmus.  

 

18.00–20.00  Vakarienė Gardino srities gubernatoriaus kvietimu (Lydos pilis, Pilies g.).  
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Gegužės 27 d., penktadienis 

 

XII Lietuvos–Baltarusijos ekonomikos forumas 
Lydos rajono kultūros rūmų Didžioji salė (J.Kupalos g. 1) 

 

10.00–11.00  Plenarinė sesija 

   Moderatoriai: Vladimir Koleda ir Audrius Pauža 

 

10.00–11.00  Įžanginės kalbos: 

 

Vladimir Kravcov, Gardino srities gubernatorius; 

Aleksandr Zaborovskij, Baltarusijos Respublikos Ekonomikos ministro pirmasis 

pavaduotojas; 

   Evaldas Gustas, Lietuvos Respublikos ūkio ministras. 

 

10.15–11.00  Pranešimai: 

 

   Igor Brylo, Baltarusijos Respublikos žemės ūkio ministras; 

   Saulius Jakimavičius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro pavaduotojas; 

   Vidmantas Kučinskas, ARVI kompanijų grupės valdybos pirmininkas; 

Natalja Jelisejeva, Baltarusijos Respublikos Sporto ir turizmo ministerijos Turizmo 

departamento direktoriaus pavaduotoja; 

Jurgita Kazlauskienė, Lietuvos Respublikos Turizmo departamento prie Ūkio 

ministerijos direktorė; 

Jurij Dubina, Baltarusijos Respublikos Transporto ir komunikacijų ministerijos 

Transporto ir logistikos valdybos viršininkas; 

Vladislav Kondratovič, Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos Tarptautinio 

bendradarbiavimo ir plėtros skyriaus vedėjas; 

Aloyzas Kuzmarkis, Lietuvos ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo su Baltarusija 

verslo tarybos narys, UAB „Bega“ generalinis direktorius; 

   Gintaras Skamaročius, Euroregiono „Nemunas“ Marijampolės biuro direktorius.  

 

11.00–11.15  Bendradarbiavimo sutarčių, memorandumų ir protokolų pasirašymas.  

   Susitikimas su spaudos atstovais.  

 

11.15–11.30  Kavos pertrauka.  

 

11.30–13.30  Darbas grupėse: 

 

    1 grupė. Bendradarbiavimas žemės ūkio srityje.  

Moderuoja: 

Aleksej Bogdanov, Baltarusijos Respublikos Žemės Ūkio ministerijos Tarptautinių 

ekonominių santykių skyriaus viršininkas; 

Rimantas Krasuckis, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos 

ir maisto pramonės departamento direktorius; 

 

Pranešimai:    

Aleksej Bogdanov, Baltarusijos Respublikos Žemės Ūkio ministerijos Tarptautinių 

ekonominių santykių skyriaus viršininkas 

Prekybinis-ekonominis bendradarbiavimas ir investicijos į žemės ūkio sritį Baltarusijoje 
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Vilius Rekštys, Lietuvos Respublikos Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros 

tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininkas 

Gyvulininkystės situacijos Lietuvoje apžvalga 

 

Anatolij Špyrkin, Vitebsko respublikinės įmonės „Vitebckoje plempredprijatije“ 

pirmasis pavaduotojas 

Bendradarbiavimo galimybės įgyvendinant bendrus biologinės žaliavos ir 

gyvulininkystės projektus 

 

Nikita Valevač, OAO „Promagrolizing“ projektų įgyvendinimo Baltijos šalyse vadovas 

„OAO Promagrolizing“ tarptautinio lizingo mechanizmo pristatymas 

 

Igor Šustov, koncerno „Belgospiščeprom“ pirmininko pirmasis pavaduotojas 

Investicijos į Baltarusijos maisto pramonę 

 

Konstantin Čapkovskij, OAO „Baltarusijos universali prekybos birža“ marketingo 

departamento atstovas 

Elektroninės biržos prekybos pramonės ir vartojimo prekėmis galimybės 

 

Pavel Matvejenko, Baltarusijos Nacionalinio marketingo ir kainų konjunktūros centro 

Gardino filialo direktorius 

Kompleksinės eksporto ir pirkimų sistemos veikimo užtikrinimas 

  

Svetlana Anisko, „Beleksimgarant-Grodno“ filialo direktoriaus pavaduotoja  

Eksporto skatinimas naudojant draudimo ir bankų instrumentus 

 

Viktor Masalov, OAO „Vitebsko motoremonto gamykla“ direktorius 

Žemės ūkio technikos gamyba ir remontas. Tiekimo ir bendradarbiavimo galimybės 

 

Diskusijos 

 

   2 grupė. Bendradarbiavimas turizmo srityje 

   

Moderuoja: 

Natalja Jelisejeva, Baltarusijos Respublikos Sporto ir turizmo ministerijos Turizmo 

departamento direktoriaus pavaduotoja 

 

Pranešimai: 

Natalja Jelisejeva, Baltarusijos Respublikos Sporto ir turizmo ministerijos Turizmo 

departamento direktoriaus pavaduotoja 

Baltarusijos ir Lietuvos bendradarbiavimo turizmo srityje galimybės 

 

Dmitrij Klimenok, LEZ „Grodnoinvest“ vadovo pavaduotojas 

Turistinis-rekreacinis parkas „Avgustovskij kanal“ kaip palankių sąlygų turizmo ir 

rekreacijos vystymui instrumentas 

 

Sergej Koleda, Visuomeninio susivienijimo „Respublikinė turizmo ir sporto sąjunga“  

pirmininko pavaduotojas 

„Avgustovskij kanal“ vandens ir sporto turizmo galimybės 

 

Gražvydas Morkus, asociacijos „Lietuvos medicinos turizmo klasteris“ direktorius 

Lietuva ir Baltarusija – sveikatingumo turizmo oazė Europoje 
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   Derinami kiti pranešimai 

 

Diskusijos 

 

   3 grupė. Bendradarbiavimas transporto srityje 

   

Moderuoja: 

Jurij Dubina, Baltarusijos Respublikos Transporto ir komunikacijų ministerijos 

Transporto ir logistikos valdybos viršininkas 

Vladislav Kondratovič, Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos Plėtros ir 

tarptautinių ryšių departamento direktorius 

 

   Pranešimai: 

Aleksandr Sološčov, Baltarusijos tarptautinių pervežimų automobiliais asociacijos 

BAMAP generalinis direktorius 

Baltarusijos ir Lietuvos bendradarbiavimas tarptautinio automobilių transporto srityje 

 

Erlandas Mikėnas, asociacijos „Linava“ prezidentas 

Tarptautinių pervežimų automobiliais tarp Lietuvos ir Baltarusijos plėtra ir ypatumai 

 

Stasys Gudvalis, AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojas 

Baltarusijos ir Lietuvos geležinkelių bendradarbiavimas: patirtis ir perspektyvos 

 

Artūras Drungilas, VĮ Klaipėdos jūrų uostas generalinio direktoriaus pavaduotojas 

Klaipėdos jūrų uosto krovinių gabenimo plėtros perspektyvos 

 

Natalja Kananovič, Respublikinės įmonės „Beltamožservis“ Gardino filialo direktoriaus 

pavaduotoja 

Pagrindiniai investicinių projektų įgyvendinimo principai muitinės teisės aktų šviesoje. 

„Beltamožservis“ bendradarbiavimo įgyvendinant investicinius projektus patirtis 

 

Darja Žuk, Teisinių paslaugų įmonės COBALT Baltarusijos vadovaujančioji partnerė 

Baltarusijos teisės aktai, reglamentuojantys transporto ir logistikos veiklą, bei jų 

taikymo ypatumai 

   

Pavel Ignatovič, OAO „Baltarusijos universali prekybos birža“ biržos logistikos grupės 

vadovas 

Biržos logistikos plėtros perspektyvos Baltarusijos Respublikoje 

 

Diskusijos 

 

13.30–14.00  Forumo uždarymo ceremonija (Lydos kultūros centro Didžioji salė) 

   Numatoma: 

 Forumo moderatorių kreipimasis į forumo dalyvius; 

 Forumo dalyvių deklaracijos pasirašymas.  

 

14.00–16.00  Iškilmingi pietūs forumo dalyviams 

 

16.30   Forumo dalyvių išvykimas 


