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NATO Energetinio saugumo kompetencijos centre
Vilniuje įvyks Ukrainos vėliavos pakėlimo ceremonija
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Liepos 7 d., 11 val., NATO Energetinio saugumo kompetencijos
centre (ESKC) Vilniuje vyks iškilminga Ukrainos vėliavos
pakėlimo ceremonija. Ukraina oficialiai taps dvylikta NATO ESKC
šalimi nare.

Vėliavos pakėlimo ceremonijos metu sveikinimo kalbas sakys
krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, Ukrainos
gynybos ministras Andrijus Taranas ir Ukrainos energetikos
ministras Hermanas Haluščenka.

Vėliavą kels Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopos
kariai. Renginyje dalyvaus NATO ESKC šalių narių bei kitų NATO
šalių ambasadoriai ir gynybos atašė.

Vilniuje veikiantis NATO energetinio saugumo kompetencijos centras, įkurtas 2012 m.
liepą, analizuoja karinio energetinio efektyvumo ir kritinės energetikos infrastruktūros
apsaugos aspektus. Centro darbuotojai teikia rekomendacijas ir siūlymus dėl
operacinio energetinio saugumo, alternatyvių energijos šaltinių pritaikymo karyboje ir
gamtai draugiškų efektyvių karinių pajėgumų plėtros, organizuoja pratybas bei jose
dalyvauja.

Iki šiol centre dirbo ekspertai iš vienuolikos šalių – Estijos, Prancūzijos, Gruzijos,
Vokietijos, Italijos, Latvijos, Turkijos, Jungtinės Karalystės, JAV, Lenkijos ir Suomijos.
Ukrainos prisijungimas buvo patvirtintas šių metų kovo mėnesį Kijeve vykusios Lietuvos
ir Ukrainos Prezidentų tarybos metu.

Informacija žiniasklaidai:

Ukrainos vėliavos pakėlimo ceremonijos metu numatomos šios galimybės žiniasklaidai:

2021.07.07, 11.00 val.: Oficiali vėliavos pakėlimo ceremonija, svečių pasisakymai.
Numatoma oficialios renginio dalies pabaiga 12:00 val.

Žiniasklaidos atstovų prašome registruotis iš anksto elektroniniu paštu
juozas.latvys@enseccoe.org iki antradienio, liepos 6 d., 18 val. Registruojantis
prašome nurodyti vardą ir pavardę, žiniasklaidos priemonę, kuriai atstovaujama,
kontaktinius duomenis (mob. tel., el. pašto adresą).

Laisvai samdomi žurnalistai ir užsienio žiniasklaidos priemonėms atstovaujantys
žurnalistai iki gegužės 19 d. 17 val. privalo akredituotis Krašto apsaugos ministerijos
Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamente elektroniniu paštu vis@kam.lt
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ir atsiųsti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir redakcijos, kuriai planuojama
teikti medžiagą publikuoti, patvirtinimo kopijas.

Užsiregistravę žiniasklaidos atstovai į Lietuvos karo akademiją (Šilo g. 5, Vilnius)
kviečiami atvykti liepos 7 d. iki 10.45 val.

G. Maksimovicz-Alkema/KAM nuotr.
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