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Darbo grupės veiksmingam atsakui į neapykantos
nusikaltimus ir neapykantos kalbą Lietuvoje skatinti
2020 m. balandžio 23 d. posėdyje

DARBO GRUPĖS
VEIKSMINGAM ATSAKUI
Į NEAPYKANTOS NUSIKALTIMUS IR NEAPYKANTOS KALBĄ LIETUVOJE
SKATINTI
2020-2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Darbo grupės veiksmingam atsakui į neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą
Lietuvoje skatinti, sudarytos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. vasario 24 d.
įsakymu Nr. 1V-162 „Dėl darbo grupės sudarymo“ (toliau – Darbo grupė), 2020–2022 metų veiklos
planas (toliau – Veiklos planas) nustato Darbo grupės pagrindines 2020–2022 metų veiklos sritis,
uždavinius ir priemones.
2. Neapykantos nusikaltimai (angl. hate crime) Veiklos plane suprantami kaip nusikalstamos
veikos prieš asmenį, visuomenę, turtinę nuosavybę, jeigu jos motyvuotos teisės pažeidėjo išankstinių,
prietarais ar stereotipais grįstų, neigiamų nuostatų apie tam tikro asmens ar žmonių grupės rasinę,
etninę, tautinę kilmę, odos spalvą, kalbą, tikėjimą, lytį, seksualinę orientaciją, amžių, socialinę padėtį,
negalią, įsitikinimus ar pažiūras.
3.
Neapykantos kalba (angl. hate speech) Veiklos plane suprantama kaip viešas skleidimas
(žodžiu, raštu ar kita forma) informacijos (idėjų, nuomonių, žinomai neteisingų faktų), kuria
tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta, kurstoma diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su
žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės,
odos spalvos, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimo ar pažiūrų.
4. Darbo grupės pagrindinės veiklos sritys:
4.1. tarpinstitucinio bendradarbiavimo neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos
prevencijos srityje stiprinimas;
4.2. dialogo su neapykantos nusikaltimų pažeidžiamomis bendruomenėmis skatinimas;
4.3. visuomenės informavimas ir švietimas;
4.4. žiniasklaidos monitoringas ir visuomenės informavimo priemonių atstovų jautrinimas
neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos temomis;
4.5. teisėsaugos pareigūnų kvalifikacijos didinimas;
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4.6. nevyriausybinių organizacijų kompetencijos kėlimas.
5. Įgyvendinant Veiklos planą siekiama didinti teisėsaugos pareigūnų žinias neapykantos
nusikaltimų ir neapykantos kalbos atpažinimo, tyrimo ir prevencijos srityje, kelti žiniasklaidos atstovų
ir nevyriausybinių organizacijų kompetenciją, atliepiant neapykantos nusikaltimų pažeidžiamų
bendruomenių poreikius, sustiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, siekiant veiksmingo atsako į
neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą, plačiąją visuomenę labiau informuoti apie šio pobūdžio
nusikalstamas veikas ir tokiu būdu paskatinti pranešti apie neapykanta motyvuotus incidentus.
II SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖ
6. Oficialiais duomenimis, Lietuvoje kasmet tiriama vos kelios dešimtys neapykanta motyvuotų
incidentų. Tačiau kyla abejonių, ar oficiali statistika iš tiesų atspindi realią situaciją apie neapykantos
nusikaltimų paplitimą Lietuvoje.
7. Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (IRD) statistiką apie
neapykanta motyvuotas nusikalstamas veikas teikia pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso
(BK) 170 straipsnį „Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę“,
pagal kurį ir užregistruojama daugiausiai atvejų, 1 ir pagal 129 straipsnio („Nužudymas“), 135 straipsnio
(„Sunkus sveikatos sutrikdymas“) ir 138 straipsnio („Nesunkus sveikatos sutrikdymas“) 2 dalies 13
punktą, kuriame rasiniai, nacionalistiniai, ksenofobiniai, homofobiniai, religiniai ir kiti netolerancijos ar
diskriminacinio pobūdžio motyvai yra nusikalstamą veiką kvalifikuojantys požymiai. 2 Be to, IRD
statistikoje nuo 2018 metų ataskaitos, įtraukiančios ir 2017 metų duomenis, yra išskiriamos „Kitos
nusikalstamos veikos, galimai padarytos siekiant išreikšti neapykantą dėl rasės, tautybės, kilmės,
seksualinės orientacijos ar tikėjimo“3. Iš formuluotės nėra aišku, ar būtent čia įtraukiami duomenys apie
nusikalstamas veikas, padarytas turint neapykantos motyvą, kai jis pripažįstamas baudžiamąją
atsakomybę sunkinančia aplinkybe.
8. Nacionalinės teismų administracijos ataskaitose nuo 2017 metų taip pat galima rasti
informaciją ne tik pagal BK 170 straipsnį įvykdytas ir teismui perduotas nusikalstamas veikas, bet ir
apie nusikaltimus, kai neapykantos motyvas yra nusikalstamą veiką kvalifikuojantis požymis. Remiantis
šiais duomenimis, per 2017-2019 metus tik 5 bylos, kuriose nusikalstama veika buvo motyvuota siekio
išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jam priklausiančiam asmeniui dėl amžiaus, lyties, seksualinės
orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar
pažiūrų, pasiekė teismą.4 2019 metais teisme taip pat buvo nagrinėta viena byla pagal BK 312 straipsnio
Informatikos ir ryšių departamento duomenimis pagal BK 170 str. 2016 metais policijos pareigūnai užregistravo 47
neapykanta motyvuotų incidentų, 2017 metais – 17, 2018 metais – 21, 2019 metais – 28.
https://www.ird.lt/lt/paslaugos/nusikalstamu-veiku-zinybinio-registro-nvzr-atviri-duomenys-paslaugos/ataskaitos1/nusikalstamumo-ir-ikiteisminiu-tyrimu-statistika-1
2 Tokius duomenis Informatikos ir ryšių departamentas (IRD) teikia nuo 2018 metų ataskaitos, kuri apima ir 2017 metų
informaciją. IRD duomenimis, pagal BK 129 str. 2. 13 p. ir 135 str. 2 d. 13 p. 2017-2019 metais nėra užregistruotas nei
vienas nusikaltimas, o pagal BK 138 str. 2 d. 13 p. – 1 nusikalstama veika 2017 metais.
https://www.ird.lt/lt/paslaugos/nusikalstamu-veiku-zinybinio-registro-nvzr-atviri-duomenys-paslaugos/ataskaitos1/nusikalstamumo-ir-ikiteisminiu-tyrimu-statistika-1
3 IRD duomenimis, tarp šių nusikalstamų veikų 2017-2019 metais užregistruoti 3 atvejai, tačiau ištirta 28 atvejai (iš jų 26 –
2019
metais).
https://www.ird.lt/lt/paslaugos/nusikalstamu-veiku-zinybinio-registro-nvzr-atviri-duomenyspaslaugos/ataskaitos-1/nusikalstamumo-ir-ikiteisminiu-tyrimu-statistika-1
4 Remiantis šiais duomenimis, 2017 metais teismams buvo perduotos 4 bylos pagal BK 138 str. 2 d. 13 p. „Nesunkus
sveikatos sutrikdymas siekiant išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl amžiaus, lyties,
seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų“. Iš
1
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2 dalį, kuri numato atsakomybę už kapo ar kitos viešosios pagarbos vietų išniekinimą vandališkais
veiksmais dėl rasinių, nacionalinių ar religinių motyvų.5 Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas
turint neapykantos motyvą, kai jis pripažįstamas baudžiamąją atsakomybę sunkinančia aplinkybe,
Nacionalinės teismų administracijos ataskaitose neatsispindi.
9. Kaip yra konstatavusi Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija, tikėtina, kad didelė
dalis nusikalstamų veikų, padarytų neapykantos motyvais, nepatenka į šių veikų apskaitą, duomenų
formose nenurodžius atitinkamo nusikalstamos veikos padarymo motyvo (žmogiškasis faktorius).
Neatmestinas ir faktas, kad dalis nusikalstamų veikų, padarytų neapykantos motyvais, apskritai
neatsispindi oficialioje statistikoje, nes apie jas nepranešama policijai.6
10. Nors nei viena Lietuvoje veikianti nevyriausybinė organizacija neužsiima išsamiu ir
nuosekliu neapykantos nusikaltimų skaičiaus fiksavimu, jų periodiškai vykdomi tyrimai rodo daug
didesnį neapykanta motyvuotų incidentų paplitimo mastą tarp pažeidžiamų bendruomenių nei
atsispindi oficialioje statistikoje. 7
11. Panašias tendencijas rodo ir 2019 metais pristatytas, Vidaus reikalų ministerijos užsakymu
atliktas kokybinis neapykantos nusikaltimų pažeidžiamų bendruomenių tyrimas, atskleidęs, kad
nukentėję asmenys neretai nusprendžia nepranešti apie patirtus neapykanta motyvuotus incidentus. 8
12. Europos Komisijos finansuojamo projekto „#PolicijosMokykla_LT: efektyvaus atsako į
neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą skatinimas Lietuvoje“ metu atliktas tyrimas
„Neapykantos nusikaltimai ir neapykantos kalba: Lietuvos apžvalga“ taip pat patvirtina, jog daugelis
neapykantos nusikaltimus patyrusių asmenų nepraneša apie patirtus nusikaltimus dėl nepasitikėjimo
teisėsaugos institucijomis. Be to, tyrimas atskleidė, jog dalis teisėsaugos pareigūnų nėra linkę išskirti
specialiųjų neapykantos nusikaltimų aukų poreikių ir tokio pobūdžio nusikaltimus laiko
„neišskirtiniais“, o neapykantos kurstymo atvejų nevertina kaip tokių, kuriems reikėtų skirti resursus. 9
13. Apie neapykantos nusikaltimų latentiškumą galėtų signalizuoti visuomenės nuomonės
apklausos, kurios rodo didžiulę, ne vienus metus beveik nekintančią socialinę distanciją tarp
visuomenės „daugumos“ ir įvairių „mažumų grupių“: romų, asmenų su psichikos negalia,
homoseksualių asmenų, musulmonų ir kt.10 Visuomenėje vyraujančias neigiamas nuostatas tam tikrų
grupių atžvilgiu atskleidžia ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos kasdien Lietuvoje užfiksuojamų
per 3 tūkst. neapykantos kalbos atvejų.11
jų buvo išnagrinėtos 3 bylos, 1 liko 2018 metams. Tais metais daugiau bylų, kuriose būtų užregistruotas neapykantos
motyvas, Lietuvos teismams nebuvo perduota. 2019 metais teismui perduota ir išnagrinėta 1 byla pagal BK 129 str. 2d. 13
p. „Nužudymas siekiant išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl amžiaus, lyties, seksualinės
orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.“ Nacionalinės
teismų
administracija,
Baudžiamųjų
bylų
nagrinėjimo
ataskaitos,
https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-irziniasklaidai/statistika/106
5 Ten pat.
6 Dokumentas „Dėl darbo grupės, sudarytos vidaus reikalų ministro 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 1V-813, veiklos“.
7 Normantaitė K., Atsakas į neapykantos nusikaltimus: situacijos Lietuvoje apžvalga, Žmogaus teisių stebėjimo institutas, 2017 m.,
p. 14, https://hrmi.lt/wp-content/uploads/2017/12/Atsakas-%C4%AF-neapykantos-nusikaltimus-2017-1.pdf
8 Labanauskas L., „Neapykantos nusikaltimų pažeidžiamų bendruomenių kokybinio tyrimo ataskaita“. Vidaus reikalų
ministerija,
2019,
https://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/LT_versija/Viesasis_saugumas/Pa%C5%BEeid%C5%BEiam%C5%B
3%20bendruomeni%C5%B3%20kokybinio%20tyrimo%20ataskaita.pdf
9 Europos žmogaus teisių fondas, „Neapykantos nusikaltimai ir neapykantos kalba: Lietuvos apžvalga“ (rengiama).
10 LSTC Etninių tyrimų instituto ir nevyriausybinės organizacijos Diversity Development Group ir Lietuvos Įvairovės
Chartijos inicijuota reprezentatyvi 2019 m. Lietuvos gyventojų apklausa. Apklausą atliko Lietuvos – Didžiosios Britanijos
rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanija „Baltijos tyrimai“. http://www.ces.lt/veikla-2/ziniasklaidosstebesena/visuomenes-nuomones-apklausos/ ir http://www.diversitygroup.lt/fwp_portfolio/snapshots-from-borders/
11 Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba „Nesantaikos kalba – pavojus kiekvienam”, https://www.delfi.lt/partnerioturinys/naujienos/nesantaikos-kalba-pavojus-kiekvienam.d?id=80333637
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14. Nemažos visuomenės dalies nepakantumą tam tikroms grupėms iš dalies atspindi, o kartais
jį galimai ir paskatina ne itin etiškas kai kurių žiniasklaidos priemonių atstovų vykdomas klausimų,
susijusių su neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos pažeidžiamomis bendruomenėmis,
nušvietimas.12
15. Tarptautinės organizacijos yra ne sykį pabrėžusios, jog Lietuva nepateikia patikimų
duomenų apie neapykanta motyvuotas nusikalstamas veikas. 13
16. Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūra (FRA) nurodo, kad siekiant kovoti su
neapykantos nusikaltimais ir užtikrinti nukentėjusių asmenų teises, būtina tokio pobūdžio nusikaltimus
padaryti labiau matomus, o kaltininkus patraukti baudžiamojon atsakomybėn.14 Taip būtų siunčiama
žinia, kad neapykanta ir diskriminacija visuomenėje nebus toleruojama.
17. Siekiant veiksmingo atsako į neapykantos nusikaltimus, reikia spręsti tiek šių nusikalstamų
veikų registravimo, tiek ir – gilesnes – jas iššaukiančių neigiamų visuomenės nuostatų kaitos,
nepranešimo apie jas teisėsaugos institucijoms, tyrimo, pagalbos nukentėjusiesiems teikimo, teisinio
reguliavimo, ir kitas problemas. Tam yra būtinas nevyriausybinių organizacijų ir valstybės institucijų ir
įstaigų bendradarbiavimas, kuriam prielaidas sudaro Darbo grupė.
III SKYRIUS
UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
1 UŽDAVINYS: stiprinti valstybės institucijų ir įstaigų ir pilietinės visuomenės organizacijų
bendradarbiavimą

1.1 priemonė: 2020–2022 metais organizuoti ne mažiau kaip 12 Darbo grupės posėdžių.
Prireikus į posėdžius kviečiami į darbo grupės nuolatinę sudėtį neįtraukti valstybės institucijų ir įstaigų, pilietinės
visuomenės organizacijų atstovai. Taip pat prireikus ir pagal galimybes į posėdžius kviečiami Lietuvos, kitų valstybių
ir tarptautinių organizacijų ekspertai, kurie gali pasidalinti gerąja praktika.
Koordinuojančios institucijos: Vidaus reikalų ministerija, Žmogaus teisių stebėjimo institutas
2 UŽDAVINYS: skatinti dialogą su neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos pažeidžiamomis
bendruomenėmis

2.1 priemonė: Dalį Darbo grupės posėdžių skirti atskiroms pažeidžiamoms bendruomenėms ir jų
specifiniams poreikiams aptarti (pvz., LGBTI*, įvairios etninės grupės ir musulmonų bendruomenės, kitos rasės
asmenys, migrantai ir pabėgėliai, asmenys su negalia).
Koordinuojančios institucijos: Vidaus reikalų ministerija, darbo grupės nariai

Pavyzdžiui, nemažai neapykantos kalbos atvejų žiniasklaidos priemonėse užfiksuota, nušviečiant migrantų ir pabėgėlių
krizę 2015-2016 metais. Žr. Ieva Balsiūnaitė, „Neapykantos kalbos raiška Lietuvos interneto dienraščių publikacijose apie
pabėgėlius“, Žurnalistikos tyrimai, 2016, Nr. 11; Rosita Garškaitė, „Pabėgėliai lietuviškoje žiniasklaidoje“, 2018 m.
balandžio 26 d., http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-04-26-pabegeliai-lietuviskoje-ziniasklaidoje/169617
13 Pavyzdžiui, ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras (ODIHR), http://hatecrime.osce.org/lithuania,
2019 m. Jungtinių Tautų Rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetas (toliau – Komitetas) baigiamosios pastabos dėl
Lietuvos devintojo ir dešimtojo periodinių pranešimų,
http://www.urm.lt/uploads/default/documents/uzienio_politika/zmogaus_teises/CERD%20I%C5%A1vados%20lietu
vi%C5%B3%20k.pdf
14
ES pagrindinių teisių agentūra (FRA), “Hate Crime in the European Union”, 2012 m.,
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-factsheet_hatecrime_en_final_0.pdf
12
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3 UŽDAVINYS: didinti teisėsaugos pareigūnų gebėjimus atpažinti neapykantos nusikaltimus ir
neapykantą kurstančias kalbas

3.1 priemonė: Peržiūrėti norminius teisės aktus, susijusius su neapykantos nusikaltimų ir neapykantą
kurstančių kalbų tyrimu, ir parengti pasiūlymus dėl jų tobulinimo.
Siūlomi peržiūrėti teisės aktai: Generalinio prokuroro patvirtintos Ikiteisminio tyrimo dėl neapykantos nusikaltimų
ir neapykantą kurstančios kalbos atlikimo, organizavimo ir vadovavimo jam ypatumų metodinės rekomendacijos,
Nukentėjusiojo teisių išaiškinimo protokolas ir Rekomendacijos dėl nukentėjusiųjų specialių apsaugos poreikių
vertinimo.
Koordinuojančios institucijos: Vidaus reikalų ministerija, Žmogaus teisių stebėjimo institutas, Generalinė
prokuratūra

3.2 priemonė: Įvertinti neapykantos nusikaltimų ir neapykantą kurstančių kalbų tyrimo veiksmų
algoritmo policijos pareigūnams poreikį ir prireikus parengti jo projektą.
Koordinuojančios institucijos: Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Vidaus reikalų
ministerija, Žmogaus teisių stebėjimo institutas, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Žurnalistų
etikos inspektoriaus tarnyba, Generalinė prokuratūra

3.3 priemonė: Peržiūrėti, ar Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso nuostatos, įtvirtinančios
neapykantos nusikaltimų kaip nusikalstamų veikų, kuriomis siekiama „išreikšti neapykantą asmenų
grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės,
tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų“ (BK 60 str. 12 p., BK
129 str. 2 d. 13 p, BK 135 str. 2 d. 13 p., BK 138 str. 2 d. 13 p.), sampratą, atitinka Europos saugumo
ir bendradarbiavimo organizacijos pateikiamą neapykantos nusikaltimų apibrėžimą, kuriame
naudojamas išankstinių nuostatų terminas, bei Europos Sąjungos Tarybos pamatinio sprendimo
2008/913/TVR dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis
baudžiamosios teisės priemonėmis nuostatas, ir prireikus parengti pasiūlymus dėl teisės aktų
tobulinimo.
Koordinuojančios institucijos: Vidaus reikalų ministerija, Generalinė prokuratūra, darbo grupės nariai

3.4 priemonė: Peržiūrėti atsakomybės už neapykantos kalbą taikymo teisinį reglamentavimą ir
prireikus parengti pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo.
Koordinuojančios institucijos: Vidaus reikalų ministerija, Generalinė prokuratūra, darbo grupės nariai

3.5 priemonė: Parengti Lietuvai aktualių neapykantos simbolių, posakių ir trumpinių sąrašą
(duomenų bazę) ir jį nuolat atnaujinti.
Koordinuojančios institucijos: Vidaus reikalų ministerija, darbo grupės nariai

3.6 priemonė: Įvertinti atitinkamų mokymų policijos, prokuratūros ir teismų sistemose poreikį ir
parengti pasiūlymus dėl mokymų temų.
Koordinuojančios institucijos: Vidaus reikalų ministerija, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų
ministerijos Generalinė prokuratūra, darbo grupės nariai
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4 UŽDAVINYS: didinti visuomenės informuotumą ir sąmoningumą apie neapykantos nusikaltimus
ir neapykantos kalbą

4.1 priemonė: Rengti metines viešai skelbiamas ataskaitas apie neapykantos nusikaltimų ir
neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje, kuriose analizuoti neapykantos nusikaltimų ir neapykantos
kalbos paplitimą ir tendencijas, įvardinti problemas ir gerąją praktiką bei pateikti rekomendacijas.
Informaciją apie parengtą ataskaitą paskleisti kaip įmanoma plačiau.
Koordinuojančios institucijos: Vidaus reikalų ministerija, Žmogaus teisių stebėjimo institutas, darbo grupės
nariai.

4.2 priemonė: Parengti rekomendacijas teisėsaugos pareigūnams dėl komunikacijos su visuomene ir
žiniasklaidos atstovais apie neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje.
Koordinuojančios institucijos: Vidaus reikalų ministerija, darbo grupės nariai

4.3 priemonė: Pagal galimybes stebėti žiniasklaidą dėl neapykantos kalbos ir prireikus rengti
pasiūlymus dėl žiniasklaidos stebėsenos ir neapykantos kalbos vengimo.
Koordinuojančios institucijos: Vidaus reikalų ministerija, darbo grupės nariai.

4.4 priemonė: Įvertinti internetinės žiniasklaidos priemonių atsakomybės neapykantos kalbos
atvejais jų portalų ir socialinių tinklų komentaruose klausimą ir prireikus parengti pasiūlymus dėl
galimų sprendimų (pranešimai policijai apie neapykantos kurstymą, informacijos apie kai kurių teisės pažeidėjų
sistemiškai skleidžiamą neapykantos kalbą kaupimas ir pan.).
Koordinuojančios institucijos: Vidaus reikalų ministerija, darbo grupės nariai.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Darbo grupės Veiklos planas gali būti keičiamas Darbo grupės sprendimu. Darbo grupės
Veiklos plano pakeitimus gali inicijuoti darbo grupės nariai, pasiūlydami klausimą dėl Veiklos plano
keitimo įtraukti į Darbo grupės posėdžio darbotvarkę.
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