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ŠIAURĖS MAKEDONIJOS  

RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS 

APSAUGOS KOMISIJA  

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

KONKURENCIJOS TARYBA 

  

 

MEMORANDUMAS 

 

DĖL PARTNERYSTĖS KONKURENCIJOS TEISĖS ĮGYVENDINIMO 

SRITYJE 

   TARP 

ŠIAURĖS MAKEDONIJOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS  

APSAUGOS KOMISIJOS  

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS 

 

 

 Šiaurės Makedonijos Respublikos konkurencijos apsaugos komisija ir Lietuvos 

Respublikos konkurencijos taryba (toliau vadinamos Šalimis),  

 

išreikšdamos norą skatinti Šalių valstybių bendradarbiavimą konkurencijos 

politikos ir konkurencijos teisės įgyvendinimo srityje, 

 

siekdamos sudaryti palankias sąlygas dvišaliams santykiams plėtoti, 

 

remdamosi lygybės ir abipusės naudos principais, 

 

pabrėždamos konkurencijos vaidmenį veiksmingai rinkos ekonomikos plėtrai, 

 

SUSITARĖ: 
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I straipsnis 

 

Šalys, vadovaudamosi šiuo Memorandumu, skatina ir stiprina 

bendradarbiavimą Šalių valstybių konkurencijos teisės įgyvendinimo ir konkurencijos 

politikos srityje. 

 

II straipsnis 

 

Remiantis abipusiais Šalių interesais, bendradarbiavimas bus vykdomas šiomis 

pagrindinėmis kryptimis, atsižvelgiant į turimus išteklius:  

a)  keičiantis informacija apie teisėkūros pokyčius;  

b) keičiantis patirtimi Šalių valstybių vykdomų tyrimų dėl konkurencijos 

taisyklių pažeidimo srityje;  

c) keičiantis patirtimi, susijusia su konkurencijos institucijų ir nacionalinių 

reguliuotojų santykiais. 

 

III straipsnis 

 

 Pagrindinės Šalių sąveikos formos gali būti šios: 

a) keitimasis nekonfidencialia informacija apie teisėkūros pokyčius ir atvejus; 

b) mokomųjų vizitų ir ekspertų mokymų organizavimas; 

c) dalyvavimas tarptautinėse konferencijose, simpoziumuose, seminaruose ir 

kituose Šalių organizuojamuose renginiuose; 

d) Šalių ekspertų susitikimai arba konsultacijos elektroniniu paštu, keičiantis 

nekonfidencialia informacija konkrečiais abipusio intereso klausimais;  

e) aukšto lygio susitikimų ir (arba) vizitų, skirtų dvišalio bendradarbiavimo 

perspektyvoms ir kryptims aptarti, organizavimas;  

f) keitimasis nekonfidencialiais Šalių paskelbtais dokumentais, tyrimais, 

knygomis ir t. t. 

 

IV straipsnis 

 

Informacija bus perduodama paštu ir elektroniniu paštu anglų kalba paskirtais 

bendraisiais kontaktais arba Šalių atstovų susitikimų metu. 
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V straipsnis 

 

 Darbotvarkę, vietą ir kitus veiklos elementus, įskaitant finansinius aspektus, 

Šalys individualiai nustato abipusiu susitarimu. 

 

VI straipsnis 

 

Ginčai dėl šio Memorandumo nuostatų aiškinimo ir įgyvendinimo, jei tokių 

yra, sprendžiami konsultacijų ir derybų būdu. 

 

VII straipsnis 

 

Šis Memorandumas sudaromas siekiant stiprinti ir plėtoti Šalių tarpusavio 

bendradarbiavimą ir neturi būti laikomas susitarimu, privalomu Šalių valstybėms 

pagal tarptautinę teisę. Nė viena šio Memorandumo nuostata negali būti aiškinama ir 

įgyvendinama kaip sukurianti juridines teises ar įsipareigojimus Šalių valstybėms.  

 

VIII straipsnis 

 

Šalys, prieš tai surengusios išankstines konsultacijas, bendrai peržiūri šį 

Memorandumą. 

 

IX straipsnis 

 

 Memorandumas sudaromas neribotam laikui ir įsigalioja nuo jo pasirašymo 

dienos. 

 Bet kuri Šalis gali nutraukti Memorandumo galiojimą pateikdama rašytinį 

pranešimą kitai Šaliai. 

 Memorandumas nustos galioti po trijų mėnesių nuo rašytinio pranešimo 

gavimo dienos. 
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X straipsnis 

 

 Memorandumas pasirašytas 2022 m. lapkričio 17 d. Tbilisyje dviem 

egzemplioriais lietuvių, makedonų ir anglų kalbomis, tekstai yra autentiški. Esant 

skirtumams dėl išaiškinimo, pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba. 

 

 

Šiaurės Makedonijos Respublikos 

konkurencijos apsaugos komisija  

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos 

taryba 

 

 

------------------------------- 

           

Prof. dr. Vladimir  Naumovski 

 

Prezidentas 

 

 

------------------------------------ 

 

Šarūnas Keserauskas  

 

Pirmininkas 

 


