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APELIACIJŲ DĖL PARAIŠKŲ IR PROJEKTŲ ATASKAITŲ EKSPERTINIO 

ĮVERTINIMO TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šis aprašas reglamentuoja apeliacijų dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (toliau – 

Kalbos komisija) koordinuojamoms kalbos programoms (toliau – programos) vykdyti pateiktų 

paraiškų ir projektų ataskaitų ekspertinio įvertinimo (toliau – apeliacijos) teikimo ir nagrinėjimo 

tvarką. 

2. Kalbos komisijos koordinuojamos programos įgyvendinamos vadovaujantis 2010 m. 

gruodžio 9 d. Kalbos komisijos protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 patvirtintu Kalbos programų 

įgyvendinimo tvarkos aprašu.  

  

II. APELIACIJŲ TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA 

  

3. Paraiškos arba projekto vykdymo ataskaitos teikėjas (toliau – apeliantas) apeliaciją gali 

pateikti ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo pranešimo apie Kalbos programų koordinavimo 

tarybos (toliau – Koordinavimo taryba) sprendimą išsiuntimo.  

4. Apeliacija nagrinėjama, jei apeliantas pagrindžia bent vieną iš šių aplinkybių: 

4.1. atliekant ekspertinį vertinimą padaryta faktinių klaidų, kurios galėjo turėti lemiamą įtaką 

Koordinavimo tarybos sprendimui; 

4.2. atliekant ekspertinį vertinimą padaryta procedūrinių pažeidimų, kurie galėjo turėti lemiamą 

įtaką Koordinavimo tarybos sprendimui; 

4.3. nesutinkama su ekspertų mokslinėmis išvadomis (interpretacijomis). 

5. Ketvirtame punkte išvardytos aplinkybės, dėl kurių apeliuojama, yra nurodomos vienoje 

apeliacijoje. 

6. Apeliacijoje turi būti nurodytas Koordinavimo tarybos sprendimas, dėl kurio teikiama 

apeliacija, šio sprendimo priėmimo data, pateiktas apeliacijos pagrindimas ir jį įrodantys dokumentai 

bei apelianto prašymas.  

7. Apeliacija, neatitinkanti Tvarkos aprašo 4–6 punktuose nurodytų reikalavimų, nenagrinėjama. 

8. Apeliacijas nagrinėja Apeliacijų komisija, sudaryta iš 5 narių. Apeliacijų komisijos sudėtį 

tvirtina ir jos pirmininką skiria Kalbos komisijos pirmininkas, atsižvelgdamas į Kalbos komisijos 

siūlymus dėl šios komisijos narių. 

9. Apeliacijų komisija ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo apeliacijos gavimo dienos 

išnagrinėja šią apeliaciją ir priima dėl jos motyvuotą sprendimą. 

10. Apeliacijų komisijai priėmus sprendimą tenkinti apeliaciją, paraiška arba projekto vykdymo 

ataskaita grąžinama Koordinavimo tarybai svarstyti pakartotinai.  

11. Apie Apeliacijų komisijos priimtą sprendimą apeliantas informuojamas raštu ne vėliau kaip 

per dešimt darbo dienų nuo šios komisijos sprendimo priėmimo dienos. 

12. Pakartotinai apeliacijos nepriimamos.   

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

13. Tvarkos aprašas gali būti keičiamas Kalbos komisijos pirmininko įsakymu.  


