
  
 

Lietuvos ūkininkų sąjungos organizuojamas  
LKT narių teminis susitikimas 

"Lietuvos žemdirbių atstovavimo tarptautinėse organizacijose 
aktualijos 2015 m. ir Lietuvos žemės ūkio perspektyvos" 

 
2015 m. spalio 29 d. 

 
Konferencijų centras „Siesta“,  

Pakrantės g.4, Vareikonių k., Babtų sen., Kauno r.  
 
 

DARBOTVARKĖ  
 

10.00 -10.30  Dalyvių registracija. 

 

10.30 – 10.35  Įžanginis žodis. 

                        Jonas Talmantas, LŪS pirmininkas 

 

10.35 – 10.50  Lietuvos žemdirbių atstovavimas ES lygmenyje. 2015 m. veiklos COPA-COGECA 

ir GEOPA–COPA organizacijose apžvalga.  
                        Jovita Motiejūnienė, LŪS tarptautinių ryšių koordinatorė ir Giedrė Kojalienė, LŪS 

projekto ekspertė 

 

10.50 – 11.20  Lietuvos agroverslo tendencijos ir galimybės, Jekaterina Rojaka, DNB banko vyr. 

ekonomistė   

 

11.20 – 11.50  Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimas tarp ES ir JAV. 

Galimas poveikis Lietuvai. 

Simonas Šatūnas, LR Užsienio reikalų ministerijos Išorinių ekonominių santykių 

departamento direktorius  

Zigmas Medingis, LR Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos departamento direktoriaus 

pavaduotojas  

 

11.50 – 12.00  Pertrauka 

 

12.00 – 12.30  Kooperacijos pieno sektoriuje realybė ir perspektyvos, Naglis Narauskas, ŽŪK 

„Pienas LT“ valdybos pirmininkas ir Marijus Kaktys, LŪS vicepirmininkas 

 

12.30 – 13.30  Diskusijos su ekspertais apie tarptautinio atstovavimo aktualijas pagal sektorius. 

 

 Avienos ir ožkienos sektorius, Ţilvinas Augustinavičius, Lietuvos avių 

augintojų asociacijos pirmininkas, Anykščių rajono ūkininkų sąjungos 

primininkas 



 Kiaulienos sektorius, Algis Baravykas, Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos 

direktorius  

 Pieno sektorius, Eimantas Pranauskas, Lietuvos žemės ūkio bendrovių  

asociacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas 

 Jautienos sektorius, Darius Dzekčiorius, LŪS ekspertas, buvęs Lietuvos 

mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos direktorius  

 Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės klausimai, Vytautė Matusevičienė, LŪS 

ekspertė, Lietuvos ožkų augintojų asociacijos pirmininkė. 

 Vaisių daržovių sektorius, Zofija Cironkienė, Lietuvos daržovių augintojų 

asociacijos direktorė  

 Grūdų sektorius, Zigmantas Aleksandravičius, LŪS Kupiškio skyriaus 

pirmininkas 

 Tiesioginės išmokos ir žalinimas, Aušrys Macijauskas, Lietuvos grūdų 

augintojų asociacijos pirmininkas.  

 Mokesčių ir teisės klausimai. Ekonominės analizės grupė, Rita Petraitytė, 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos vyresnioji teisininkė 

 

 

13.30 – 14.30 Pietūs.  

   

 

Pageidautina, kad apie savo dalyvavimą praneštumėte tel. 8-37 225301, 8-614 24842, lus@lus.lt 
arba jovita.motiejuniene@gmail.com iki spalio 27 d.  

 

Dėl papildomos informacijos apie renginį galite kreiptis į LŪS tarptautinių ryšių koordinatorę Jovitą 

Motiejūnienę.  
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