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LIETUVOS VERSLO MISIJA Į MASKVĄ IR MASKVOS SRITĮ, 
RUSIJA 

2011 m. spalio 19 - 21 d. 
PROGRAMA 

 
Spalio 18 d., antradienis  

 

Dalyvių iš Lietuvos atvykimas į Maskvą –  savarankiškas. 
 

Spalio 19 d., trečiadienis 
 

8:30 val. iš LR ambasados Maskvoje, Bolšoj Rževskij pereulok, n. 7,  kiemo 
išvykimas ambasados mikroautobusais / automobiliais į „Krokus Ekspo“ 
tarptautinį parodų ir kongresų centrą. 

 
Tarptautinis parodų centras „Krokus Ekspo“, http://www.crocus-expo.ru/   

1-as paviljonas, 4-a salė, konferencijų salė nr. 2. 
 

10:00 – 10:30 Lietuvos – Rusijos verslo konferencijos ir kontaktų biržos 
dalyvių registracija 

 

10:30 – 11:30 Lietuvos – Rusijos verslo konferencija „Lietuva – jūsų verslo 
partneris“: 
- Maskvos srities ūkio ir verslo prezentacija 
- Lietuvos prekybos, investicijų bei verslo potencialo trumpas 

pristatymas (LR ambasados atstovas) 
 

11:30 – 12:30 Lietuvos ir Rusijos verslo kontaktų birža – pagal išankstinėse 
registracijos anketose pateiktus pageidavimus dėl susitikimų pagal 
verslo dalyvių interesus. 

 

12:45 – 13:30 Parodos – mugės „Podmoskovje – 2011“ ekspozicijų trumpa apžiūra - 
apie parodą žr. http://www.expomos.com/expo.php?id=66&rel=4. 

13:00 – 13:15 Maskvos srities gubernatorius B.Gromovas oficialiai atidaro parodą 
„Podmoskvoje – 2011“ (1-me paviljone fojė prie 4-os salės). 

 

13:30 – 14:45 verslo misijos dalyviai LR ambasados transportu pervažiuoja  iš „Krokus 
Ekspo“ centro į LR ambasadą Maskvos centre. 

 
15:00 - 16:00 galima savarankiškai papietauti LR ambasados Maskvoje kavinėje, 

adresas: Bolšoj Rževskij pereulok, n. 7. 
 
16:10 – 17:00 iš LR ambasados automobiliais vykstama į Tiumenės srities atstovybę 

Maskvoje (Piatnickaja g. 47, pastatas 2). 
 
17:00 – 18:30  Lietuvos įmonių atstovų – verslo misijos dalyvių ir Lietuvos verslo 

klubo Maskvoje narių susitikimas Tiumenės srities atstovybėje 
Maskvoje. 

 
18:30 – 19:15 ambasados automobiliais grįžtama į LR ambasadą. 
 



19:30 – 21:00 priėmimas – furšetas LR ambasadoje Maskvoje,  
Borisoglebskij pereulok n. 10,  Lietuvos verslo misijos organizatoriaus – 
LR ambasados Rusijos Federacijoje kvietimu. 
Dalyvauja visi Lietuvos verslo misijos dalyviai, Lietuvos verslo klubo 
Maskvoje (www.ltclub.ru) nariai, Rusijos verslo ir valdžios institucijų 
atstovai. 

 
 

Spalio 20 d., ketvirtadienis 
 

Pirmoje dienos pusėje numatomi Lietuvos verslo delegacijos  susitikimai Tatarstano 
Respublikos ir  Sverdlovsko srities atstovybėse Maskvoje, laikas bus tikslinamas.  
 
17 – 18 val. Verslo misijos iš Lietuvos dalyvių išvykimas iš LR ambasados Maskvoje 

ambasados transportu į „Baltarusijos“ geležinkelio stotį arba „Vnukovo“ 
oro uostą. 

 
18:55 val.  išvyksta traukinys į Vilnių iš Maskvos „Baltarusijos“ stoties 
arba 
20:50 – 22:00  skrydis Maskva („Vnukovo“) – Vilnius, reisas UT 703 
 
 
Rusijos vizomis ir Baltarusijos tranzitinėmis vizomis (tiems, kas vyks traukiniu, - reikalingos 
minimum dvikartinės Baltarusijos tranzitinės vizos) ir kelionės bilietais verslo misijos 
dalyviai rūpinasi savarankiškai. 
Tiems, kurie neturi Rusijos vizos ir kurie tai nurodys verslo misijos dalyvių registracijos 
anketoje (pridedama), - LR ambasada Maskvoje tarpininkaus Rusijos ambasadoje Lietuvoje 
gaunant Rusijos vizas. 
 
Dėl viešbučių Maskvoje (apsistoti dviem dienoms spalio 18 - 20 d.) – rekomeduojame iš 
anksto rezervuotis  vietas: 
 

1. Lietuvos amabasados svečių namuose Maskvoje, tel. +7 (495) 785 86 40, +7 (495) 785 
86 20, mob. +7 903 111 4509, adresas: Bolšoj Rževskij pereulok, n. 7. 
Kainos:  90€ parai vienvietis,  120€ dvivietis kambarys. 
 

2. Netoli ambasados - viešbutis „Melodija“ 3*,  tel. +7 (495) 643 1910,  
tel./faks. +7 (495) 697-24-05, +7 (495) 660 7178, 
adresas: Skatertnyj per. 13.  Žr.  http://www.melody-hotel.com/. 
Kainos: 7800 RUB (~670 Lt) parai vienvietis, 8300 RUB (~715 Lt) parai dvivietis 
kambarys; galima mokėti grynais arba kortele. 
 

3. Netoli ambasados - viešbutis „Klub 27“, 4*, žr. www.club27.ru, tel. +7 (495) 695 5650, 
+7 (495) 695 7797, faks. +7 (495) 609 9178, adresas: Malaja Niktskaja g. 27. 
Kainos: standartinis vienvietis parai 6000 RUB (~515 Lt) arba 5000 RUB (~430 Lt) su 
mansardiniais langais;  dvivietis kambarys parai su dviejomis atskiromis didelėmis 
lovomis 9000 RUB (~775 Lt); galima mokėti grynais arba kortele. 

 
Kontaktinis asmuo LR ambasadoje Maskvoje: 
 

komercijos atašė Remigijus Kabečius 
tel. +7 (495) 697 6546, mob. +7 (906) 051 6811 
r.kabecius@enterpriselithuania.com  
Ambasados interneto svetainė: http://ru.mfa.lt  


