
                                                                  
 

5.1 LVKA CMC SERTIFIKAVIMAS. APELIACIJŲ IR SKUNDŲ NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Lietuvos vadybos konsultantų asociacijos (toliau – LVKA) apeliacijų ir skundų nuostatai (toliau –  

nuostatai) reglamentuoja apeliacijų ir skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarką.  

2. Apeliacija/skundas laikomas raštiškas asmens prašymas išnagrinėti sprendimą:  

2.1. dėl CMC sertifikavimo komisijos sprendimo nesuteikti CMC kvalifikacijos pagrįstumo;  

2.2. dėl CMC sertifikavimo tvarkos;  

2.3. dėl neformaliuoju būdu įgytų pasiekimų ir kompetencijų pripažinimo;  

2.4. dėl savo kvalifikacijos ir patirties  tapti CMC pripažinimo. 

3. Apeliacijos teisę turi CMC sertifikavimui prašymą pateikęs vertinimo procedūroje dalyvavęs asmuo bet 

kurioje CMC sertifikavimo proceso nutraukimo stadijoje, gavęs tokį sprendimą iš CMC sertifikavimo 

komisijos. 

 

II. APELIACIJŲ TEIKIMAS 

  

4. Asmuo, kuriam CMC sertifikavimo komisijos sprendimu nebuvo leista pradėti CMC sertifikavimo 

procedūros, procedūra buvo pradėta, bet nutraukta komisijos sprendimu, arba asmeniui nebuvo suteikta 

CMC kvalifikacija, apeliaciją dėl įvertinimo objektyvumo, sertifikavimo tvarkos pažeidimo teikia Lietuvos 

vadybos konsultantų asociacijos direktoriui, kuris savo ruožtu perduoda nagrinėjimui Etikos komisijai. 

5. Apeliacija turi būti pateikta ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo sprendimo gavimo dienos. 

Paskelbimo diena į šį terminą neįskaitoma.  

6. Apeliacijoje turi būti aiškiai išdėstyti objektyvūs apeliavimo argumentai. Neargumentuotos arba 

subjektyvia nuomone pagrįstos apeliacijos nenagrinėjamos.  

 

III. APELIACIJŲ NAGRINĖJIMAS 

 

7. Apeliacinę komisiją sudaro 3 Etikos komisijos nariai.  

  

8. Apeliacinė komisija vadovaujasi CMC sertifikavimo tvarka, CMC kandidatui keliamais reikalavimais, 

CMC standartu, LVKA Etikos kodeksu, LVKA įstatais. 

  

  



                                                                  
 
 

IV. APELIACIJŲ NAGRINĖJIMAS 

 

9. Apeliacinė komisija sprendžia, ar apeliacija yra pagrįsta. Pripažinus apeliacijos pagrįstumą, yra 

sudaromos galimybės CMC sertifikavimo komisijos sprendimo objektyvumą patikrinti iš naujo. 

Apeliacinei komisijai motyvuotai pripažinus apeliacijos nepagrįstumą, paliekamas galioti CMC 

sertifikavimo komisijos sprendimas.  

10. Apeliacinė komisija išklauso CMC sertifikavimo komisijos nario, kuris vertino kandidato pateiktų 

dokumentų patikimumą, pagrįstumą bei pateiktas rekomendacijas, sertifikavimo komisijos narių, kurie 

dalyvavo asmeniniame interviu su kandidatu ir apelianto nuomones.   

11. Visos apeliacijos turi būti išnagrinėtos per 30 darbo dienų nuo apeliacijos gavimo dienos. Komisijos 

sprendimas įforminamas protokolu.  

12. Apeliacinė komisija gali priimti tokius sprendimus:  

12.1. palikti galioti ankstesnį CMC sertifikavimo komisijos sprendimą;  

12.2. anuliuoti ankstesnį CMC sertifikavimo komisjos sprendimą (pripažinti kandidatą, kaip atitinkantį 

keliamus reikalavimus kandidatams, ar jo pateiktą dokumentaciją kaip atitinkančius reikalavimus), o 

komisijai tęsti CMC sertifikavimo procedūrą, jei ji buvo sustabdyta; 

12.3. anuliuoti ankstesnį CMC sertifikavimo komisjos sprendimą (pripažinti kandidato kompetencijas ir 

patirtį), o kandidatui suteikti CMC kvalfikaciją. 

12.4. anuliuoti ankstesnį CMC sertifikavimo komisjos sprendimą (pripažinti kandidato kompetencijas ir 

patirtį), įpareigoti komisiją organizuoti ir vykdyti dar vieną interviu, o konsultantą jo metu pateikti kito, nei 

prieš tai buvęs, atvejo prezentaciją. Naują sprendimą dėl kandidato atitikimo CMC reikalavimams palikti 

spręsti sertifikavimo komisijai.  

13. Savo sprendimą apeliacinė komisija įformina protokolu, kuris pateikiamas LVKA direktoriui. Jei  

14. Apeliacinės komisijos sprendimą apeliantui perduoda LVKA direktorius elektroniniu laišku (apelianto 

asmeninio elektroninio pašto adresu) ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo apeliacijos išnagrinėjimo 

dienos.  

15. Apeliacinės komisijos dokumentai (sprendimai ir pan.) saugomi LVKA. 


