SUSITARIMO MEMORANDUMAS
TARP
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS
IR
JUNGTINI ARABIZI EMYRATL) ENERGETIKOS MINISTERIJOS
DEL
BENDRADARBIAVIMO ATSINAUJINANOIOSIOS ENERGIJOS IR
ENERGIJOS TAUPYMO SRITYSE

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ir Jungtinhi Arabt Emyrati
energetikos ministerija (toliau kiekviena atskirai aIis, o kartu aIys),
—

SIEKDAMOS sustiprinti

aIii

bendradarbiavim,

—

kurlo tikslas

—

plétoti

atsinaujinanëiosios energijos ir energijos kaupimo technologijas,
REMDAMOSI

atitinkamose

savo

vaistybése

galioja nöiais

jstatymais,

reikalavimais ir savo tarptautiniais jsipareigojimais,
SUSITARE:

I straipsnis
TIKSLAS
io Susitarimo memorandumo tikslas yra sukurti pagrindq instituciniams
bendradarbiavimo ryiams, siekiant skatinti ir remti techninj dviaIj
bendradarbiavim atsinaujinanöiosios energijos ir energijos taupymo srityse
abipusés naudos, lygybes ir savitarpio pagalbos sIygomis. is Susitarimo
memorandumas neturés jokio poveikio aIii. teiséms ir sipareigojimams,
kylantiems i aIii arba ji4 valstybiq sudaryti tarptautinit susitarimt ir kiti aIiI4
arba

jt

vaIstybii

turimi

tarptautinius standartus.

tarptautinii

sipareigojimi

pagal

galiojanëius

II straipsnis
BENDRADARBIAVIMO SRITYS
Susitarimo memorandumas apima ias sritis:
1.

investiciji4 skatinimas ir propagavimas;

2.

politinis diabgas;

3.

apsikeitimas technologijomis;

4.

moksliniai tyrimai ir technologine pletra;

5.

bendri tyrimi arba techniniL. projektt4 kürimas abipusio intereso srityse;

6.

gebejimi stiprinimas ir

7.

kitos abieji4 SaIiL4 sutartos sritys.

III straipsnis
VYKDOMIEJI ORGANAI
io bendradarbiavimo vykdomosios institucijos bus:
1.

Lietuvos

Respublikos

energetikos

ministerijos

Tarptautinio

bend radarbiavimo ir planavimo skyrius ir
2.

Jungtinil4 ArabL4 Emyratt. energetikos ministerijos Elektros ir ateities
energetikos skyrius.

IV straipsnis
DARBO GRUPE
1.

Su iuo Susitarimo memorandumu susijusiems klausimams aptarti ir
gyvendinti aIys gali sukurti Jungtinç darbo grupç. Jungtine darbo grupe
detalizuos bendradarbiavim pagal

2.

Susitarimo memorandum.

Jungtine darbo grupe, sudaryta i aIit4 atstovi, gall pagal kartu SaIii
priimt grafik reguliariai susitikti Lietuvoje ir Jungtiniuose Arabt4
Emyratuose. Kiekviena aIis pati padengs savo ilaidas, susijusias su
Jungtines darbo grupes dalyvavimu susitikimuose.

V straipsnis
TREOIVJV ALIV DALYVAVIMAS
1.

Tais atvejais, kai bOtina, abipusiu aIit sutarimu Jungtine darbo grupe gall
traukti treöiqsias alis i tam tikrl4 mokslinhl4 instituciji, tyrimi centri,
universiteti arba kitL4 subjekti, kurios gaIeti padéti jgyvendinti

Susitarimo

memorandumq.
2.

Tuo atveju, jeigu io Susitarimo memorandumo gyvendinimo rémuose bus
priimtas sprendimas traukti treëiaj aIj, tokia aIis turés teikti Jungtinei
darbo grupei ataskaitas apie atitinkam savo veikI.

VI straipsnis
KONFIDENCIALUMAS
1.

Kiekviena aIis visus dokumentus, informacijq ir kitus duomenis, kurials
apsikeis, gaus arba tiesiogial ar netiesiogiai pateiks kitai aIiai pagal j
Susitarimo memorandum arba kitas su iuo Susitarimo memorandumu
susijusias sutartis, laikys konfidenciallais, iskyrus atvejus, kai aIys ratu
sutars kitaip.

2.

3.

Jeigu viena i alii norés atskleisti su iuo Susitarimo memorandumu
susijusios veiklos konfidencialiq informacijq treëiajai aIiai, informacij
atskleid±ianti aIis prie tai turi gauti kitos aNes ratik sutikim.
iame straipsnyje pateikti apribojimal turés büti taikomi sutartiems
projektams netgi nutraukus j Susitarimo memorandum.

4.

iame

straipsnyje

valstybese

pateikti

galiojanãii

apribojimai

jstatymt.

bei

negali

paeisti

reikaIavimt

ir

ji

atitinkamose
tarptautinii

jsipareigojimi.

VII straipsnis
INTELEKTINES IR MATERIALINES NUOSAVYBES TEISES
1.

Intelektinès nuosavybes teisiq apsauga bus vykdoma laikantis valstybése
galiojanöiq statymt ir reikaIavimt. ir aIit turimi tarptautinhi. jsipareigojimt.

2.

Jei

pagal

specialius

su

iuo

Susitarimo

memorandumu

susijusius

susitarimus, programas arba projektus gall büti sukuriama intelektinè
nuosavybé, aIys turi sudaryti atskirus susitarimus.

VIII straipsnis
PERSONALO VEIKLA
1.

Visas

j

su iuo Susitarimo memorandumu susijusi veikI sitraukes

personalas privalo laikytis, gerbti ir vykdyti priimanëiosios valstybés
jstatymus bei reikalavimus ir vengti vykdyti veiklq, kuri nesuderinama su io
Susitarimo memorandumo tikslais ir siekiais.
2.

Bet koks io straipsnio 1 dalyje numatytl4 reikalavimi pa±eidimas gall lemti
leidimt, kurluos turejo susijs personalas, ataukim. Taip pat gall büti
imtasi kiti bOtinhi priemonhi, laikantis priimanOiojoje vaistybeje gaIiojanëit
jstatymi ir reikaIavimi.
IX straipsnis
GINÔLJ SPRENDIMAS

Bet kokie su iuo Susitarimo memorandumu susijç aIi14 ginöai turi büti
sprend±iami geranorikai vykdant abipuses konsultacijas arba organizuojant
derybas.
X straipsnis
PAKEITIMAI
is Susitarimo memorandumas gali büti keiãiamas bet kuriuo metu abipusiu
ratiku aIii sutarimu. Pakeitimai gall jsigalioti nuo aIii sutartos datos. Tokie
pakeitimal taps neatskiriama io Susitarimo memorandumo dalimi.
XI straipsnis
JSIGALIOJIMAS, TRUKME IR NUTRAUKIMAS
1.

is Susitarimo memorandumas sigaIios 10 pasiraymo dat.

2.

Bendradarbiavimas io Susitarimo memorandumo pagrindu gali tçstis 3
(tris) metus ir gali büti pratstas kitam Iaikotarpiui abipusiu aIi14 raytiniu
sutikimu.

3.

Bet kuri aIis bet kuriuo metu gali nutraukti

Susitarimo memorandum,

kit aIj apie savo ketinim nutraukti Susitarimo memorandumq informavusi
ratu ne vèliau kaip likus 60 (eiasdeimt) dient4 iki nutraukimo.
4.

Nutraukimas nepaveiks pagal

Susitarimo memorandum sudarytos

programos gyvendinimo, iskyrus atvejus, kai aIys sutaria kitaip.
5.

Nors is Susitarimo memorandumas ireikia ger vaIi, siekiant nustatyti ir
vertinti abiem aIims naudingas su energetika susijusias investicijas ir
veikios galimybes, jis teisikai nepareigoja nei vienos aIies nei vienu jame
nurodytu klausimu.

TAM PATVIRTINTI toliau nurodyti asmenys, turintys atitinkamus jgaliojimus,
pasirae

j Susitarimo memorandumq.

Pasirayta Abu Dabyje 2017 m. Iapkriöio I d. dublikatais Iietuvii, arabl4 ir angIi
kalbomis, tekstai visomis kalbomis turi vienod reikmç. Kilus io Susitarimo
memorandumo aikinimo keblumt4, pagrindiniu laikomas tekstas angIi kalba.

Lietuvos Respublikos energetikos
ministerija

Jungtiniq Arabq Emyratq
energetikos ministerija

