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ŠEŠTASIS UKRAINOS – LIETUVOS EKONOMIKOS FORUMAS

2021 m. kovo 18 d., ketvirtadienis
Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos vizito Ukrainoje metu
Forumo organizatoriai: Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) ir Ukrainos
pramonininkų ir verslininkų sąjunga (USPP)

Forumo tema: "Ekonomika ir pandemija: krizė ir naujos galimybės"
Formatas: nuotoliniu būdu, ZOOM platforma
PROGRAMA
13.30 – 14.00
14.00

14.00-14.10
14.10-14.30

14.30-14.40
14.40-14.50
14.50-14.55
14.55-15.00
15.00-15.20

15.20-16.20

Dalyvių registracija

Šeštojo Ukrainos ir Lietuvos ekonomikos forumo pradžia
Darbinė kalbas: rusų, anglų. Bus sinchroninis vertimas
Įžanginiai moderatorių žodžiai
Serhiy Prokhorov, Ukrainos-Lietuvos verslo tarybos pirmininkas
Aivaras Karalius, Lietuvos-Ukrainos verslo tarybos pirmininkas
Įžanginiai žodžiai:
Anatolij Kinach, USPP prezidentas
Vidmantas Janulevičius, LPK prezidentas
Susitarimų pasirašymai
Sveikinimo žodžiai:
Valerij Korol, Ukrainos prekybos ir pramonės rūmų viceprezidentas
Nikolaj Zasulskis, Kijevo prekybos ir pramonės rūmų prezidentas
Valerijus Tsibuho, Aplinkos saugos tarybos pirmininko pavaduotojas,
nepaprastas ir įgaliotas ambasadorius
Nuotolinis Ukrainos prezidento J.E. Volodymyr Zelensky ir
Lietuvos Respublikos prezidento J.E. Gitano Nausėdos prisijungimas
Sveikinimo kalbos:
J.E. Volodymyr Zelensky, Ukrainos prezidentas
J.E. Gitanas Nausėda, Lietuvos Respublikos Prezidentas
Forumo plenarinė dalis:
Pranešimai iki 10 min.

•
•
•
•

Taras Kachka, Ukrainos ekonomikos plėtros, prekybos ir žemės ūkio
viceministras. „Eksporto ir investicijų potencialo plėtra: Ukrainos
ekonomikos iššūkiai ir galimybės
Aušrinė Armonaitė, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų
ministrė. „Prekyba ir investicijos - pagrindinis Lietuvos ir Ukrainos
ekonominio bendradarbiavimo variklis“.
Natalija Forsyuk, Ukrainos infrastruktūros viceministrė. „Ukrainos ir
Lietuvos bendradarbiavimo transporto srityje būklė. Naujos abipusės
Ukrainos ir Lietuvos tranzito galimybės "
Marius Skuodis, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras. „Lietuvos
transportas ir logistika: pandemijos iššūkiai ir galimybės“.
Julija Ovchinnikova, Ukrainos liaudies deputatė, tarpparlamentinių
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santykių su Lietuvos Respublika grupės pirmininkė. „Ukrainos ir Lietuvos
bendradarbiavimo tarpparlamentiniame lygmenyje būklė ir perspektyvos“
•

16.20-17.00

17.00-18.00

18.00-18.25

18.25-18.30

Laurynas Kasčiūnas, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto
pirmininkas, Tarpparlamentinių ryšių su Ukraina grupės pirmininkas.
„Lietuvos ir Ukrainos draugystės šaknys“

1 tematinė sesija
Atsinaujinanti energija ir energijos vartojimo efektyvumas pranešimai:
• Konstantinas Gura, L.e.p. Ukrainos valstybinės energijos vartojimo
efektyvumo ir energijos taupymo agentūros vadovas. Tema: „Novatoriškų
sprendimų diegimas Ukrainoje siekiant tvaraus vystymosi, energijos
vartojimo efektyvumo ir švarios energijos plėtros. Bendradarbiavimo su
Lietuva būklė ir perspektyvos "
• Vidmantas Janulevičius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos
prezidentas, „Global BOD Group“ Valdybos pirmininkas. Tema: “Žaliojo
kurso iššūkiai Europai“
• Virgilijus Poderys, VšĮ Lietuvos energetikos agentūros vadovas. Tema:
„Energetinių tiltų su Ukraina tiesimas žalesnės, efektyviau energijos
išteklius naudojančios ir konkurencingesnės ekonomikos link“
Klausimai-atsakymai. Diskusija
2 tematinė sesija
Transportas, logistika ir infrastruktūra pranešimai:
• Igor Franchuk, USPP viceprezidentas transporto infrastruktūros ir
energetikos plėtrai. Tema: „Ukrainos uosto infrastruktūros potencialas
bendradarbiaujant su Lietuva“
• Algis Latakas, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (Klaipėdos
uostas) generalinis direktorius. Tema: „Kaip mes pavertėme pandemijos
problemą veiksmingu sprendimu“
• Hikmet Arif Topchuoglu, „Savronik International“ valdybos
pirmininkas. Tema: „Savronik kompanija ir darbo su Ukrainos
partneriais galimybės“
• Saulius Stasiūnas. LTG Cargo Ukraine direktorius. Tema: „Lietuvos
geležinkeliai – Ukrainos vartai į ES“
• Darius Zakarauskas. BGS Rail, generalinis direktorius,
Tema: „Geležinkelių verslas ir pandemija: krizė ir naujos galimybės“
Klausimai-atsakymai. Diskusija.
3 sekcija
Forumo dalyvių informacija, iniciatyvos, pasiūlymai
• Konstantin Zagorodnyuk. Mokslo (ekspertų) tarybos, USPP
laboratorijos sekretorius, medicinos mokslų kandidatas, ekologijos
magistras. Tema „Veiksmingas COVID-19 prevencijos priemonių
rinkinys“.
• Mateusz Domian. AB „Orlen Lietuva“ atstovybės Ukrainoje vadovas.
Tema: „ORLEN Lietuva“ – Europos automobilinių degalų Ukrainos
rinkai gamintojas.
Forumo rezultatų apibendrinimas
Serhiy Prokhorov, Ukrainos-Lietuvos verslo tarybos pirmininkas
Aivaras Karalius, Lietuvos-Ukrainos verslo tarybos pirmininkas
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