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Atsizvelgdamas i tamybini btitinuma:
1.  T  v  i  r t  i  n u   Apeliacijos komisijos nuostatus (pridedama).
2. P  r  i  p  a i  i  s  t u     netekusiais galios 2015 in. rugsejo  17 d. valstybes imones „Regitra"

generalinio  direktoriaus  isakyma  Nr. V-103   „Del  Apeliacijos  komisijos  papildymo"  ir  2013  in.
spalio    11    d.   valstybes   imones   „Regitra"   generalinio   direktoriaus   isakymo   Nr. V-184   „Del
Apeliacijos  komisijos  sudarymo,  Apeliacijos  komisijos  nuostatu patvirtinimo  ir valstybes  imones
„Regitra"  generalinio  direktoriaus  2003  in.  geguzes  13  d.  isakymo  Nr.  54  pripazinimo  netekusiu
galios" 2 punkta.
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PATVIRTINTA
Valstybes imones „Regitra"
generalinio direktoriaus
2015 in. gruodzio  4{.i    d.

isakymu Nr. V- /69

APHLIACIJOS KOMISIJOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.   Sic  nuostatai  reglamentuoja  Apeliacijos  komisijos  (toliau -Komisija)  kompetencija,
darbo  organizavima,  su  teoriniu  Ziniu  ir  praktiniu  transporto  priemones  valdymo   igtidziu  bei
gebej imu patikrinimo (toliau -egzaminas) ivertinimu nesutinkan6iu asmenu apeliaciju nagrinejimo,
sprendimu priemimo ir ju apskundimo tvarka.

2.    Komisija    savo    veikloje    vadovaujasi    Lietuvos    Respublikos    istatymais,    Lietuvos
Respublikos  taaptautinemis   sutartimis,   Lietuvos   Respublikos  Vyriausybes   nutarimais,   Europos
Satungos teises aktais, kitais teises aktais bei Siais nuostatais.

11. KOMISIJOS FUNKCIJOS

3. Komisija atlieka Bias funkcijas:
3.1. Nagrineja su egzamino  ivertinimu nesutinkan6iu asmenu apeliacijas,  valstybes imones

„Regitra"   (toliau  -  V|   „Regitra")   filialo   darbuotoju,   kuriu   sprendimai   skundziami   (toliau  -
egzaminuotojas),  paai§kinimus,  egzaminu  protokolus  bei  kita  su  skundziamu  egzaminu  susijusia
medziaga -situacija paai§kinan6ias schemas, nuotraukas, vaizdo ira§us ir kt.

3.2. Apie priimtus sprendimus ra§tu informuoja V| „Regitra" generalini direktoriu.

Ill. KOMISIJOS TEISES IR ATSAKOMYBE

4. Komisija, vykdydama savo funkcijas, turi teis?:
4.1. Gauti visa informacija, reikalinga apeliacijoms nagrineti ir sprendimui priimti.
4.2. Esant reikalui, kviesti ir i§klausyti gin6e dalyvaujan6ias §alis ir (arba) ju atstovus.
4.3. Pasitelkti ivairiu sri6iu specialistu.
4.4. Priimti sprendimus del apeliacijose i§destytu reikalavimu.
5.  Komisijos  nariai  uZ  priimtus  sprendimus  ir  konfidencialios  informacijos  issaugojima

atsako istatymu nustatyta tvarka.

IV. KOMISIJOS DARB0 0RGANIZAVIMAS

6.  Komisijq  i§  8  nariu  sudaro  V|  „Regitra"  generalinis  direktorius.  Komisija  sudaroma
neterminuotam laikotaxpiui.

7.  Apeliacijos  nagrinejimas  Komisijos  posedyje  yra teisetas, jeigu jame  dalyvauja  bent  3
nariai.

8.  Komisijos  pirmininka ir  sekretoriu kiekvieno  posedzio  metu i§sirenka Komisijos  nariai.
Sis sprendimas iforminamas protokolu.

9.  Komisijos  darbo  forma  yra  posedziai,  kurie  rengiami  pagal  poreiki  -  atsizvelgiant  i
pateiktas apeliacijas ir i jq nagrinejimo terminus.

10. Komisijos posedziams vadovauja Komisijos pirinininkas.
11. Apeliacijos turi btiti i§nagrinetos ir sprendimai del jti priimti ne veliau kaip per  10 darbo

dienu nuo ju gavimo.



12.   Komisijos   sprendimas   iforminamas   posedzio   protokolu,   kuri   pasira§o   Komisijos
pirmininkas  ir  sekretorius.  Komisijos  sprendimas  del  apeliacijoje keliamu reikalavimu priimamas
balsu dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendima priima Komisijos pirmininkas.

13.  Nustatyta  tvarka  uzregistruotos  apeliacijos,  Komisijos  surinkta  medziaga  ir  posedziu
protokolai saugomi V| „Regitra" generalinio direktoriaus nustatyta tvarka.

IV. APHLIACIJU NAGRINEJIMO TVARKA

14. Komisija nagrineja V| „Regitra" gautas ir nustatyta tvarka uzregistruotas apeliacijas V|
„Regitra" generalinio direktoriaus pavedimu. Komisija pradeda apeliacijos nagrinej imq i§ esmes tik
ivertinusi, ar pateikta apeliacija yra motyvuota ir atitinka Motoriniu transporto priemoniu vairuotoju
egzaminavimo  salygu  ir tvarkos  apra§o,  patvirtinto  Lietuvos  Respublikos  vidaus  reikalu ministro
2008  in.  rugsejo  10  d.  isakymu Nr.  1V-329,  44  punkte nurodytus reikalavimus.  Nemotyvuotos  ir
neatitinkan6ios joms keliamu reikalavimu apeliacij os nenagrinej amos.

15. Egzaminuotojas iki Komisijos posedzio susipazista su apeliacija bei kita su skundziamu
egzaminu  susijusia  medziaga  ir  per  3   darbo   dienas  Komisijai  pateikia  paaiskinima  ra§tu.   Jei
egzaminas   buvo   filmuojamas,   pateikiama   egzamino   vaizdo   ira§o   kopija.   Jei   egzaminuotojas
atostogauja,   serga   ar   del   kitu   pateisinamu   priezas6iu   Komisijai   negali   pateikti   paaiskinimo,
apeliacijos  nagrinejimo terminas  prat?siamas,  kol  bus  gautas  egzaninuotojo  paaiskinimas,  bet  ne
ilgiau kaip 20 darbo dienu.

16.   Apeliacijos  nagrinejamos  V|  „Regitra"   direkcijoje.   Kai  btitina  ivertinti  papildomas

aplinkybes,  Komisija  gali  nuspr?sti  apeliacija nagrineti  V|  „Regitra"  filiale,  kurio  egzaminuotojo
sprendimas   skundziamas.   Tokiu   atveju   apie   Komisijos   posedzio   laika   prane§ama   apeliacija
pateikusiam   asmeniui   bei   egzaminuotojui.    Gin6e   dalyvaujan6iu   §aliu   ir   (arba)   ju   atstovu
neatvykimas  i  Komisijos  posedi,  jeigu  jiems  apie  posedi  buvo  tinkamai  prane§ta,  nera  kliutis
nagrineti apeliacija ir priimti sprendima.

17. Komisija, isnagrinejusi apeliacija, priima viena is §iu sprendimu:
17.1.  Anuliuoti  egzamino  rezultata  ir  leisti  egzaminuojamajam  pakartotinai  nemokamai

laikyti egzamina arba grazinti uZ egzaminq sumoketa imoka.
17.2. Palikti galioti egzamino rezultata.

V. BAIGIAMOSI0S NUOSTATOS

18.  Komisijos  posedziu  protokolu  kopijos  siun5iamos  pareiskejui  ir  V|  „Regitra"  filialui,
kurio   egzaminuotojo   sprendimas   skundziamas.   V|   „Regitra"   filialo   vir§ininkas   su   Komisijos
sprendimu supazindina egzaminuotoj a.

19.    Komisija   gali   priimti   sprendima   pateikti   V|   „Regitra"   generaliniam   direktoriui
rekomendacij as del darbo, metodikos proceso tobulinimo.

20. Komisijos nuostatus isakymu pildo ir kei6ia V| „Regitra" generalinis direktorius.
21. Komisijos sprendimas gali buti skundziamas Lietuvos Respublikos administraciniu bylu

teisenos istatymo nustatyta tvarka.


