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PATVIRTINTA 

Uždarosios akcinės bendrovės  

Viešųjų investicijų plėtros agentūros 

generalinio direktoriaus  

2022 m. spalio 13 d. 

įsakymu Nr. 2022/9-60       

 

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪROS KORUPCIJOS 

PREVENCIJOS KOORDINAVIMO IR KONTROLĖS DARBO GRUPĖS DARBO REGLAMENTAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės darbo grupė (toliau - Darbo grupė) yra 

Agentūros generalinio direktoriaus (toliau – Agentūros GD) įsakymu sudarytas kolegialus organas, 

kuris yra atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Agentūroje.  

2. Darbo grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos bei kitais 

įstatymais  ir poįstatyminiais teisės aktais, Agentūros įstatais ir procedūromis, Agentūros 

visuotinio akcininkų susirinkimo, stebėtojų tarybos ir (ar) valdybos nutarimais (sprendimais), 

Agentūros GD įsakymais, Reglamentu ir Darbo grupės priimtais sprendimais. 

3. Reglamentu privalo vadovautis visi Darbo grupės nariai. 

4. Darbo grupė už savo veiklą atsiskaito Agentūros GD. 

5. Šis Reglamentas keičiamas ir papildomas Darbo grupės teikimu ir tvirtinamas Agentūros GD 

įsakymu. 

6. Darbo grupės darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo, skaidrumo ir 

atsakomybės ir nešališkumo principais. 

 

II. DARBO GRUPĖS SUDĖTIS IR JOS NARIŲ SKYRIMAS BEI ATLEIDIMAS 

 

7. Darbo grupę sudaro 5 (penki) nariai. 

8. Darbo grupės sudėtis (Darbo grupės vadovas ir kiti Darbo grupės nariai) tvirtinama Agentūros GD 

įsakymu. Darbo grupė (paskirtas jos narys) pradeda eiti savo pareigas nuo Agentūros GD įsakyme 

nurodytos dienos, o jei konkreti diena įsakyme nenurodyta nuo įsakymo priėmimo dienos. 

9. Darbo grupės nariai turi teisę išsirinkti Darbo grupės vadovo pavaduotoją. 

 

III. DARBO GRUPĖS FUNKCIJOS, TEISĖS IR ĮGALIOJIMAI 

 

10. Darbo grupės funkcijas nustato šis Reglamentas bei kiti taikytini teisės aktai. 

11. Darbo grupė vykdo šias funkcijas: 

11.1. koordinuoja korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimą Agentūroje bei teikia Agentūros 

GD siūlymus jos tobulinimui; 

11.2. teisės aktų nustatyta tvarka nustato, analizuoja ir vertina atskiras Agentūros veiklos 

sritis, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė; 
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11.3. ne vėliau kaip per 15 dienų nuo II ketvirčio pabaigos kreipiasi į Agentūros padalinius dėl 

informacijos, reikalingos veiklos sritims, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

nustatyti; 

11.4. vertina iš Agentūros padalinių gautą informaciją ir parengia Agentūros veiklos sričių, 

kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, ir kurioje (-iose) einamaisiais metais 

reikia atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą, sąrašą ir teikia jį Agentūros GD 

patvirtinti; 

11.5. parengia klausimyną Agentūros GD patvirtintai ar Finansų ministerijos siūlomai 

analizuojamai veiklos sričiai, kurioje nuspręsta einamaisiais metais atlikti korupcijos 

pasireiškimo tikimybės analizę; 

11.6. atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir rengia išvadą dėl korupcijos 

pasireiškimo tikimybės; 

11.7. teikia pasiūlymus Agentūros GD dėl metinio Agentūros korupcijos prevencijos priemonių 

plano bei dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių diegimo ir įgyvendinimo, 

koordinuoja ir kontroliuoja numatytų ir (ar) einamųjų metų eigoje pagal poreikį atsiradusių 

korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą; 

11.8. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka organizuoja ir (ar) atlieka atsparumo korupcijai 

lygio nustatymą; 

11.9. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus Agentūros GD dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas 

prašymas LR specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT) pateikti informaciją, sąrašo bei pagal 

poreikį dalyvauja ir teikia nuomonę personalo formavimo procedūrose vertinant iš STT 

gautą informaciją apie asmenį; 

11.10. atlieka periodinę Agentūros darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo ir viešųjų 

ir privačių interesų derinimo praktikos kontrolės stebėseną; 

11.11. teikia pasiūlymus kasmetiniams kvalifikacijos kėlimo (mokymo) planams dėl mokymų, 

seminarų, orientuotų į Agentūros darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo stiprinimą, 

įtraukimo; 

11.12. analizuoja pateiktą informaciją apie Agentūros korupcijos prevencijos praktiką, STT  

pasiūlymus ir metodines rekomendacijas, Agentūroje nustatytus korupcinio pobūdžio 

nusikalstamos veikos (toliau – korupcinė veika) atvejus ir padarymo aplinkybes, priima 

protokolinius sprendimus, ar vidinių teisės aktų ir (arba) vidaus procedūrų nuostatos yra 

tobulintinos, ir teikia Agentūros GD siūlymus korupcinei veikai užkardyti; 

11.13.  ne vėliau kaip iki kovo 31 d. kasmet parengia metinį Agentūros korupcijos prevencijos 

priemonių planą bei teikia jį tvirtinti Agentūros GD; 

11.14.  dalyvauja korupcinių pažeidimų tyrime Agentūroje; 

11.15.  siūlo Agentūros GD patvirtinti ar nepatvirtinti dokumentus ir (ar) tvarkas, reikalingas 

Darbo grupės veiklai vykdyti ar priskirtas jos veiklos funkcijoms; 

11.16. pagal poreikį ir kompetenciją atlieka kitas funkcijas, gerinančias korupcijai atsparią 

aplinką; 

12. Darbo grupė turi teisę gauti visą savo funkcijoms vykdyti reikalingą informaciją bei dokumentus 

iš Agentūros skyrių ir darbuotojų. 

13. Darbo grupės posėdžiai yra uždari. Darbo grupė, suderinusi su Darbo grupės vadovu, dalyvauti 

stebėtojo teisėmis turi teisę kviesti į savo posėdžius Agentūros skyrių vadovus, jų deleguotus 

atstovus, pagal kompetenciją susijusius su Darbo grupės posėdžio metu svarstomais klausimais. 
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14. Darbo grupė gali kreiptis pagalbos į atitinkamas tarnybas, įmones ir organizacijas, jei tai būtina, 

Darbo grupės funkcijoms vykdyti. 

 

IV. DARBO GRUPĖS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS  

 

15. Darbo grupei vadovauja ir už jos Reglamento nuostatų laikymąsi yra atsakingas Darbo grupės 

vadovas. 

16. Kiekvienas Darbo grupės narys turi teisę: 

16.1. dalyvauti Darbo grupės posėdžiuose sprendžiamojo balso teise asmeniškai; 

16.2. balsuoti „už“ arba „prieš“ Darbo grupės posėdžiuose; 

16.3. gauti posėdžio darbotvarkę, susijusią medžiagą, protokolų kopijas; 

16.4. siūlyti Darbo grupės posėdžio darbotvarkės klausimus Reglamento nustatyta tvarka, teikti 

pasiūlymus dėl kviečiamų į Darbo grupės posėdį asmenų, sprendimų projektų, kitos 

posėdyje pristatomos medžiagos, alternatyvius sprendimų projektus šio Reglamento 

nustatyta tvarka; 

16.5. išreikšti žodžiu ir (ar) raštu savo nuomonę kiekviename Darbo grupės posėdyje visais 

darbotvarkės klausimais; 

16.6. inicijuoti Darbo grupės posėdį; 

16.7. išsirinkti Darbo grupės posėdžio pirmininką iš Darbo grupės narių, dalyvaujančių posėdyje, 

jeigu Darbo grupės posėdyje negali dalyvauti Darbo grupės vadovas ir (ar) jo pavaduotojas; 

16.8. gauti papildomą informaciją, būtiną Darbo grupės nario funkcijoms vykdyti; 

16.9. siūlyti Darbo grupės Reglamento pakeitimus; 

16.10. nusišalinti nuo balsavimo šiame Reglamente numatytais atvejais; 

16.11. teikti Darbo grupės vadovui pasiūlymus ir pastabas dėl Darbo grupės veiklos bei Agentūros 

korupcijos prevencijos veiklos tobulinimo; 

16.12. svarstomu klausimu balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis 

17. Kiekvienas Darbo grupės narys privalo: 

17.1. dalyvauti Darbo grupės posėdžiuose ir (ar) balsuoti tik asmeniškai (negali įgalioti kito 

asmens balsuoti už jį);  

17.2. būti nešališkas ir atsakingas; 

17.3. teikti informaciją, reikalingą Darbo grupės funkcijoms vykdyti; 

17.4. laikytis konfidencialumą ir duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų; 

17.5. neplatinti informacijos, gautos atliekant savo funkcijas, ir nenaudoti jos privatiems ar 

trečiųjų asmenų interesams tenkinti; 

17.6. vengti interesų konflikto situacijų tarp savo privačių ir Agentūros interesų, informuoti 

Darbo grupės vadovą apie tokių situacijų atsiradimą; 

17.7. nusišalinti nuo balsavimo, kai Darbo grupėje sprendžiamas klausimas, galintis sukelti 

viešųjų ir privačių interesų konfliktą, ir (ar) jo atsakomybės klausimas; 

17.8. atvykti į posėdžius susipažinus su posėdžio darbotvarke ir visa jam pateikta su 

nagrinėjamais klausimais susijusia posėdžio medžiaga; 

17.9. vykdyti kitas šiame Reglamente nustatytas pareigas. 

18. Darbo grupės vadovas privalo: 

18.1. tinkamai organizuoti Darbo grupės darbą; 
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18.2. savo iniciatyva ar bet kurio iš Darbo grupės narių siūlymu šaukti Darbo grupės posėdžius, 

sudaryti jų darbotvarkes, rengti Darbo grupės sprendimų projektus ir kitus susijusius 

dokumentus ar paskirti kitus asmenis jiems parengti; 

18.3. pirmininkauti Darbo grupės posėdžiams, išskyrus šio Reglamento nustatytus atvejus; 

18.4. pasirašyti Darbo grupės parengtus dokumentus bei Agentūros informacinio pobūdžio 

siunčiamus raštus įvairioms įstaigoms ir (ar) institucijoms korupcijos prevencijos 

koordinavimo ir kontrolės vykdymo klausimais; 

18.5. vykdyti kitas įstatymų, Agentūros įstatų ir procedūrų bei šio Reglamento nustatytas 

pareigas. 

19. Nesant Darbo grupės vadovo ar kitais šiame Reglamente numatytais atvejais, Darbo grupės 

vadovo pavaduotojas atlieka Darbo grupės vadovo funkcijas, jeigu Darbo grupės vadovo 

pavaduotojas yra išrinktas. 

 

V. DARBO GRUPĖS DARBO TVARKA 

 

20. Pagrindinė Darbo grupės veiklos forma yra posėdžiai, kurie šaukiami esant poreikiui. Posėdis gali 

būti organizuojamas vaizdo ar internetinės konferencijos (nuotoliniu) būdu, jei tokiu būdu 

galima užtikrinti betarpišką ryšį su Darbo grupės narius ir Darbo grupės nariai tam 

neprieštarauja. Tokiu atveju balsavimas taip pat vyksta minėtais telekomunikacijų įrenginiais. 

21. Darbo grupės vadovas rengia Darbo grupės posėdžius jo nustatytu laiku ir jo nustatytoje vietoje, 

informuodamas kiekvieną Darbo grupės narį ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki Darbo 

grupės posėdžio. Darbo grupės vadovo pavedimu apie Darbo grupės posėdį, jo laiką ir vietą 

pranešimus gali išsiųsti ir kitas Darbo grupės vadovo įgaliotas Agentūros darbuotojas. Jei Darbo 

grupės posėdis šaukiamas nesilaikant pranešimų terminų ar tvarkos, vadovaujamasi šio 

Reglamento 31 punktu.  

22. Kiekvienas Darbo grupės narys turi posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę. Darbo grupės nario 

prašyme sušaukti posėdį turi būti nurodyta: 

22.1. posėdžio sušaukimo tikslas; 

22.2. darbotvarkės klausimai; 

22.3. siūlomų sprendimų pagal darbotvarkės klausimus projektai; 

22.4. Darbo grupės narys (-iai), prašantis (-ys) sušaukti posėdį.  

23. Kai Darbo grupės narys aukščiau nustatyta tvarka praneša Darbo grupės vadovui apie 

pageidavimą sušaukti Darbo grupės posėdį, Darbo grupės vadovas privalo sušaukti posėdį, ir jis 

turi įvykti ne vėliau kaip po 5 (penkių) darbo dienų nuo tos dienos, kai buvo gautas Darbo grupės 

nario pasiūlymas sušaukti posėdį. Jei Darbo grupės vadovas nevykdo šios pareigos (taip pat kai 

Darbo grupės vadovo nėra dėl to, kad jis nepaskirtas, serga, yra išvykęs ar negali eiti pareigų dėl 

kitų priežasčių), posėdžio iniciatorius turi teisę pats sušaukti Darbo grupės posėdį. 

24. Pranešime apie šaukiamą Darbo grupės posėdį turi būti nurodoma posėdžio data, laikas, vieta ir 

siūlomi darbotvarkės klausimai bei sprendimų projektai. 

25. Kiekvienas Darbo grupės narys ir Agentūros GD gali siūlyti papildomus posėdžio darbotvarkės 

klausimus, kuriuos Darbo grupės vadovas privalo įtraukti į darbotvarkę, jei jis gavo pasiūlymą 

dėl papildomų klausimų (pasiūlyme apibūdinamas kiekvienas siūlomas klausimas ir pateikiamas 

sprendimo dėl jo projektas) ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki Darbo grupės posėdžio. 

26. Galutinę darbotvarkę ir medžiagą Darbo grupės posėdžiams, kurioje detaliai apibūdinami jos 

posėdyje svarstytini klausimai ir sprendimų projektai, Darbo grupės vadovas ar Darbo grupės 
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vadovo įgaliotas darbuotojas išsiunčia Darbo grupės nariams ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo 

dieną iki Darbo grupės posėdžio. 

27. Visi pranešimai apie Darbo grupės posėdį gali būti siunčiami tik Agentūros elektroniniu paštu ir į 

Darbo grupės nario elektroninį pašto adresą Agentūroje. 

28. Darbo grupės posėdis gali būti šaukiamas nesilaikant pranešimų pateikimo terminų ar tvarkos ir 

(arba) Darbo grupės nariai gali nuspręsti posėdyje svarstyti ir balsuoti tais klausimais, kurie buvo 

neįtraukti į darbotvarkę, ar priimti sprendimus, kurių projektai Darbo grupės nariams nebuvo 

tinkamai pateikti, jei Darbo grupės posėdyje surenkamas Darbo grupės narių kvorumas ir jei 

kiekvienas iš Darbo grupės narių su tuo sutinka. 

29. Darbo grupė gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja ne 

mažiau kaip pusė jos narių turinčių balso teisę darbotvarkėje nustatytais klausimais. Darbo 

grupės sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau „už“ balsų nei „prieš“. Balsavimo metu 

kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsuojama atviru vardiniu balsavimu. Balsavimo metu Darbo 

grupės nariai negali susilaikyti nuo sprendimu priėmimo, o turi aiškiai išreikšti savo poziciją 

svarstomu klausimu. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Darbo grupės vadovo balsas. Jei 

Darbo grupės vadovo nėra ar jis nedalyvauja priimant sprendimą, tai, balsams pasidalijus po 

lygiai, sprendimas laikomas nepriimtu. 

30. Kiekvienas Darbo grupės narys privalo balsuoti tik „už“ ar „prieš“ siūlomą sprendimą. Darbo 

grupės narys neturi teisės balsuoti, kai Darbo grupės posėdyje sprendžiamas klausimas, galintis 

sukelti interesų konfliktą tarp jo privačių ir Agentūros interesų. Tokiu atveju jis privalo 

nusišalinti nuo balsavimo. 

31. Darbo grupės nariui nesutinkant su posėdyje priimtu sprendimu, jo reikalavimu į protokolą 

įtraukiama jo atskira nuomonė svarstytu klausimu. 

32. Darbo grupės sekretorių skiria Agentūros GD. Paskirtas sekretorius pradeda eiti savo pareigas 

nuo Agentūros GD įsakyme nurodytos dienos, o jei konkreti diena įsakyme nenurodyta nuo 

įsakymo priėmimo dienos. 

33. Darbo grupės posėdžiams pirmininkauja, posėdyje tinkamą tvarką užtikrina ir šio Reglamento 

taisykles įgyvendina Darbo grupės vadovas. Jei posėdyje negali dalyvauti Darbo grupės vadovas, 

posėdžiams pirmininkauja Darbo grupės vadovo pavaduotojas, jei jis yra išrinktas. Darbo grupės 

vadovui ir jo pavaduotojui nedalyvaujant posėdyje, posėdžio pirmininkas renkamas iš posėdyje 

dalyvaujančių  Darbo grupės narių. Posėdžio metu kalbų trukmę, posėdžio pertraukas nustato 

posėdžio pirmininkas. Darbo grupės posėdžių sekretoriaus pareigas eina Darbo grupės 

sekretorius. Jei nėra paskirtas Darbo grupės sekretorius ar jis negali dalyvauti Darbo grupės 

posėdyje, Darbo grupės posėdžio sekretorių Darbo grupės nariai renka iš Agentūros 

Organizacijos vystymo skyriaus darbuotojų,  Darbo grupės vadovo arba, jam nesant, kito Darbo 

grupės nario teikimu. Darbo grupės nariai, negalintys dalyvauti posėdyje, apie tai informuoja 

Darbo grupės vadovą arba kitą jo paskirtą Darbo grupės narį elektroniniu paštu. 

34. Visi Darbo grupės posėdžiai yra protokoluojami. Darbo grupės protokolą rašo posėdžio 

sekretorius. Posėdžio protokolai yra numeruojami didėjimo tvarka iki metų pabaigos. Darbo 

grupės posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius. Prie protokolo 

pridedamas posėdžio dalyvių sąrašas, jeigu ši informacija nebuvo nurodyta protokole, ir 

informacija apie posėdžio sušaukimą. Visi posėdyje patvirtinti dokumentai yra pridedami prie 

protokolo. Protokolas turi būti parengtas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo 

dienas po posėdžio. Darbo grupės posėdžio protokole nurodoma: posėdžio data, posėdžio 

numeris, laikas, vieta, protokolo eilės numeris, informacija apie posėdžio sušaukimą, kvorumo 
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buvimas, posėdyje dalyvaujantys Darbo grupės nariai ir kiti dalyviai, darbotvarkės klausimai, 

svarstyti klausimai, priimti sprendimai ir kiekvieno Darbo grupės nario pateikti sprendimų 

argumentai (jei tokių buvo), „už“ ir „prieš“ kiekvieną iš sprendimų balsavusių Darbo grupės 

narių skaičius, atskirosios nuomonės, posėdžio dalyvių pasisakymų turinys, kuriuos Darbo grupės 

nariai reikalauja įrašyti į protokolą.  

35. Dalyvavę Darbo grupės posėdyje Darbo grupės nariai turi teisę pareikšti pastabas raštu ar 

elektroniniu paštu dėl protokolo Darbo grupės posėdžio sekretoriui per 3 (tris) darbo dienas nuo 

jo išsiuntimo jiems elektroniniu paštu dienos. Pastabos dėl protokolo pridedamos prie protokolo 

ir nurodoma, ar posėdžio pirmininkas ir sekretorius su jomis sutinka, ar nesutinka. Darbo grupės 

nario reikalavimu jam turi būti pateikiama posėdžio protokolo kopija su visais priedais. Jei 

Darbo grupės nariai per 3 darbo dienas pastabų nepateikia, laikoma, kad Darbo grupės nariai 

pritaria pateiktam protokolo projektui. 

36. Darbo grupės posėdis ir (ar) balsavimas Darbo grupės posėdžio metu gali būti organizuojamas 

rašytinio proceso tvarka, t.y, elektroniniu paštu. Tuomet Darbo grupės nariai per pranešime 

apie šaukiamą posėdį nustatytą laiką pateikia elektroniniu paštu savo pasirašytus balsavimo 

biuletenius. Pateiktame balsavimo biuletenyje Darbo grupės narys nurodo, kad jis balsavo „už“ 

ar „prieš“ kiekvienu pateiktos darbotvarkės klausimu, jį pasirašo ir atsiunčia Darbo grupės 

posėdžio sekretoriui ir (ar) Darbo grupės vadovui. Darbo grupės posėdis yra laikomas įvykusiu, 

jei per nustatytą laiką balsuoja ne mažiau kaip pusė jo narių ir kai daugiau nei pusė balsavusių 

Darbo grupės narių pritaria posėdžio sušaukimui.  

37. Visiems Darbo grupės nariams sutinkant, Darbo grupė gali priimti sprendimus raštu, nešaukiant 

Darbo grupės posėdžio. Tokiu atveju Darbo grupės vadovas ar jo įgaliotas asmuo parengia 

rašytinį Darbo grupės sprendimą ir pateikia jį visiems Darbo grupės nariams pasirašyti. 

Sprendimai, išdėstyti rašytiniame Darbo grupės sprendime, laikomi priimtais, kai visi Darbo 

grupės nariai balsavo „už“ sprendimą. Jei sprendimas nepriimamas per 3 (tris) darbo dienas 

(t.y. kai visi Darbo grupės nariai per nustatytą terminą nepateikia rašytinių pritarimų 

sprendimui), laikoma, kad sprendimas yra atmestas. 

38. Darbo grupei priėmus siūlymą, galutinį sprendimą dėl jo įgyvendinimo priima Agentūros GD. Šiuo 

atveju Agentūros Organizacijos vystymo skyrius yra atsakingas už atitinkamų dokumentų 

projektų paruošimą ir pateikimą Agentūros GD. 

39. Pasirašytą Darbo grupės posėdžio protokolą Darbo grupės vadovas arba Darbo grupės 

sekretorius, jeigu jis yra paskirtas, užregistruoja Agentūros dokumentų valdymo sistemoje. Jei 

Darbo grupės sekretorius nėra paskirtas, tuomet pasirašytą Darbo grupės posėdžio protokolą 

Agentūros dokumentų valdymo sistemoje gali užregistruoti ir Darbo grupės posėdžio sekretorius, 

kurį Darbo grupės nariai Darbo grupės posėdžio metu išrinko eiti šias pareigas.  
 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

40. Darbo grupės posėdžių protokolai saugomi Agentūroje Dokumentų ir archyvų įstatymo, jo 

įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais bei vadovaujantis Agentūros duomenų 

ir dokumentų valdymą bei saugojimą reglamentuojančiomis procedūromis. 

41. Darbo grupės posėdžių protokolai taip pat yra registruojami Agentūros dokumentų valdymo 

sistemoje. 

42. Kiti Darbo grupės veiklos dokumentai saugomi Agentūros Organizacijos vystymo skyriuje. 

43. Pavedimai Darbo grupės nariams įforminami protokoliniu nutarimu. 

_______________ 
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