LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS
IR
UKRAINOS ENERGETIKOS IR ANGLIES PRAMONES MINISTERIJOS
SUSITARIMO MEMORANDUMAS
DEL
STRATEGINIO BENDRADARBIAVIMO ENERGETIKOS SRITYJE

2Q1-10-,kc Jr.

c’-44L

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ii Ukrainos energetikos
ir anglies pramones ministerija (toliau kiekviena atskirai

—

aIis, o kartu

aIys),

—

siekdarnos sustiprinti aIit bendradarbiavim, kurio tikslas

—

pletoti

bendradarbiavim energetinio saugumo ir diversifikacijos klausimais, stiprinti
apsikeitimq patirtimi vykdant atominiq eIektrink eksploatavimo nutraukimo ir
imontavimo darbus, vystant gamtini duji ir elektros rinkas, atsinaujinanOius
energijos itekIius, jskaitant saules energij, biomasç, energijos efektyvumo
priemones ir energijos taupymo technologijas;

remdamosi ji vaistybése galiojanëiais teisés aktais ii

j

valstybil4

tarptautiniais jsipareigojimais,

susitaré:

I straipsnis
Tikslas

io

Susitarimo

memorandumo

tikslas

yra

sukurti

pagrind

instituciniams bendradarbiavimo ryiams, siekiant skatinti ir remti techninl dviaIj
bendradarbiavim abipuses naudos, lygybes ir abipusikumo principais. is
Susitarimo

memorandumas

neturés

jokio

poveikio

aIiLi

teiséms

ir

sipareigojimams, kylantiems i aIk. arba ji valstybk4 sudarytt4 tarptautink

susitariml4 ir kit aIi14 arba ji valstybiL4 prisiimtL tarptautiniL sipareigojimL pagal
galiojanöius tarptautinius standartus.

2 straipsnis
Bendradarbiavimo sritys

1. Bendradarbiavimas io

Susitarimo

mernorandumo

pagrindu

apima ias sritis:
1) strateginiai energetinio saugumo ir diversifikacijos klausimai;
2) keitimasis patirtimi vystant duj rinkas Lietuvoje ir Ukrainoje,
Iskaitant keitimqsi patirtimi tiekiant ir panaudojant suskystintas gamtines dujas
kaip var kur sausumos ir jar transportui ir maai dujofikuotiems regionams
(SGD ir maos apimties SGD tiekimo veikia);
3) keitimasis patirtimi vykdant atominit4 eIektrinii eksploatavimo
nutraukimo ir imontavimo darbus;
4) atsinaujinantys energijos itekliai,

skaitant saulés energij,

biomas, energijos efektyvumo priemones ir energijos taupymo technologijos;
5) keitimasis

patirtimi

kuriant

elektros

rink

ir

sinchronikai

sujungiant elektros tinklus su kontinentinés Europos tinklais;
6) kitos abiejt aIiL sutartos sritys.
2. Bendradarbiavimas

io

Susitarimo

memorandumo

pagrindu

numatytose srityse apims:

1) politinj dialogq;
2) apsikeitimq kompetencija ir technologijomis;
3) investicij skatinim ir propagavim;
4) mokslinius tyrimus ir technologinç pletrq;
5) bendri tyrim arba techninil4 projekti kãrim abipusio intereso
srityse;
6) gebejimi stiprinim;
7) kitas abiej aIiL4 sutartas sritis.
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3 straipsnis
Jungtine darbo grupé

1. Su iuo Susitarimo memorandumu susijusiems klausimams
aptarti ir gyvendinti alys gali sukurti Jungtin darbo grupç. Jungtine darbo grupe
detalizuos bendradarbiavim pagal j Susitarimo memorandum.
2. Jungtine darbo grupe, sudaryta i alii atstovq, gall pagal kartu
SaIiL priimt grafik reguliariai susitikti Lietuvoje ir Ukrainoje. Kiekviena alis pati
padengs savo iIaidas, susijusias su dalyvavimu Jungtines darbo grupes
susitikimuose.

4 straipsnis
Treëiujq aIiq dalyvavimas

1. Tais atvejais, kai bütina, abipusiu aIiL. sutarimu Jungtinê darbo
grupe gall jtraukti treëisias alis i tam tikr mokslinil4 institucijl4, tyrim4 centrLl,
universitet arba kitii subjektt4, kurios galett4 padeti gyvendinti

Susitarimo

memorandum q.
2. Tuo atveju, jeigu jgyvendinant
priimtas sprendimas jtraukti treöijq

4

Susitarimo memorandurn bus

tokia treöioji alis turés teikti Jungtinei

darbo grupei ataskaitas apie atitinkamq savo veikI.

5 straipsnis
Konfidencialumas

1. Kiekviena alis visus dokumentus, informacij ir kitus duomenis,
kurials apsikeis, kuriuos gaus arba tiesiogiai ar netiesiogiai pateiks kitai aliai
pagal j Susitarimo memorandumq arba kitas su iuo Susitarimo memorandumu
susijusias sutartis, laikys konfidencialiais, iskyrus atvejus, kai alys raètu sutars
kitaip.
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2. Jeigu

viena

i

aIii

norés

atskleisti

su

io

Susitarimo

memorandumo veikiomis susijusiq konfidencialiq informacijq treOiajai aIiai,
informacij atskIeidianti aIis prie tai turi gauti kitos aIies raytinj sutikim.
3. io straipsnio nuostatos turés büti toliau taikomos sutartiems
projektams netgi nutraukus j Susitarimo memorandum.
4. iame straipsnyje pateikti apribojimai negali paeisti atitinkamose
valstybèse gaiojanOit teisés akt irji tarptautinil4 jsipareigojimL.

6 straipsnis
Intelektrnès ir materialinés nuosavybés teisès

1. Intelektinés

ir materialinés

nuosavybes

teisit4

apsauga

bus

vykdoma laikantis atitinkamose vaistybese gaIiojanöiL. teisês akti irji tarptautiniL
s ipa re igoj I m q.
2. Jei pagal specialius su iuo Susitarimo memorandumu susijusius
susitarimus, programas arba projektus büt sukuriama intelektiné nuosavybe,
aIys sudarys atskirus susitarimus.

7 straipsnis
Personalo veikia

1. Visas su iuo Susitarimo memorandumu susijusi veikI sitrauks
personalas privalo laikytis priimanãiojoje vaistybeje galiojanOk4 teisés aktt4, juos
gerbti ir vykdyti ir vengti vykdyti veiklq, kuri nesuderinama su io Susitarimo
memorandumo tikslais ir siekiais.
2. Bet koks io straipsnio 1 dalyje numatyti reikaIavim paeidimas
gali Iemti Ieidimt4, kuriuos turejo susijs personalas, ataukim. Taip pat gali bQti
imtasi kitL4 bütini priemonk4, laikantis priimanOiojoje vaistybéje galiojanCil4 teisés
aktq.
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8 straipsnis
Ginëq sprendimas

Bet kokie su iuo Susitarimo memorandumu susijç ginOai bus
sprendiami draugikomis aIiL konsultacijomis ar derybomis.

9 straipsnis
Pakeitimai

is Susitarimo memorandumas gai bUti keiöiamas bet kuriuo metu
abipusiu raytiniu aIi14 sutarimu. Pakeitimai sigaIios nuo aIii sutartos datos.
Tokie pakeitimai taps neatskiriama io Susitarimo memorandumo dalimi.

10 straipsnis
sigaIiojimas, trukmè ir nutraukimas

1. is Susitarimo memorandumas sigaIios jo pasiraymo datq.
2. Bendradarbiavimas io Susitarimo memorandumo pagrindu tçsis
5 (penkerius) metus ir gali bãti pratçstas dar 5 (penkerit4) mett4 Iaikotarpiui
abipusiu aIiL raytiniu sutikimu.
3. Bet kuri aIis gali bet kuriuo metu nutraukti

Susitarimo

memorandum, kit aII apie savo ketinimq nutraukti Susitarimo memorandum
informavusi ratu ne vèliau kaip likus 90 (devyniasdeimt) dienq iki numatomos
nutraukimo datos.
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Pasirayta 2017 m. gruodio 8 d. Vilniuje dviem egzemplioriais
Iietuvil4, ukrainieOiL. ir angIi. kalbomis, tekstai visomis kalbomis turi vienodq galiq.
Kilus nesutarimt4 del io Susitarimo memorandumo aikinimo, vadovaujamasi
tekstu angk kalba.

Lietuvos Respublikos energetikos

Ukrainos energetikos ir anglies

ministerijos vardu

pramonés ministerijos vardu

ygimantas VaiôiUnas

Ihor Nasalyk

Ministras

Ministras
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