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1 Bendrosios nuostatos
1.1. Sis reglamentas nustato Lietuvos sporto federacijq s4jungos (toliau - S4junga) Revizijos
komisijos (toliau - Komisija) sudarymo ir darbo organtzavimo tvark4 bei Komisijos nariq teises ir
pareigas.
1.2. Komisija yra Sqjungos prieZiDros organas, kurio tikslas - periodi5kai kontroliuoti ir tikrinti
Sqiungos finansing veikl4 ir informuoti apie Sqjungos metines finansines veiklos tikrinimo
rczttltatus V isuotini nariq sus irinkim 4.
1.3. Komisija yra atskaitinga Visuotiniam nariq susirinkimui.

2. Komisijos nariai
2.1. Revizijos komisija renkama Visuotinio nariq susirinkimo i5 Sqjungos nariq.
2.2. Revizijos komisija sudaroma i5 3 (trijq) nariq: Revizijos komisijos pirmininko ir 2 (dviejq)
nariq.
2.3. Komisijos nariai renkami paprasta Visuotiniame nariq susirinkime dalyvaujandiq
S4jungos nariq balsq dauguma.
2.4. Komisijos nariai pradeda eiti savo pareigas kit4 dien4 po Visuotinio nariq susirinkimo
sprendimo juos i5rinkti isigaliojimo dienos.
2.5. Revizijos komisijos nariais negali b[ti Sqjungos Prezidentas, Prezidiumo nariai ar
General inis sekretorius.
2.6. Tie patys asmenys Revizijos komisijos nariais gali buti renkami ne daugiau kaip 4
(keturioms) kadencijoms i5 eiles.
2.7 . Komisijos narys netenka savo igaliojimq pasibaigus 4 (keturiq) metq kadencijai arba
Visuotiniame nariq susirinkime dalyvaujandiq S4jungos nariq balsq dauguma atSaukus ji i5
pareigq.
2.8. Komisijos narys turi teisg atsistatydinti i5 pareigq, pateikgs pra5ym4 Visuotiniam nariq
susirinkimui. Visuotiniam nariq susirinkimui i5rinkus nauj4 Komisijos nari, jis savo pareigas eina
iki Komisijos likusios kadencijos pabaigos.
2.9. Komisijos narys neturi teises savavaliSkai sustabdyti savo igaliojimq ar perleisti juos
kitam asmeniui.
2.10. Komisijos narys, del sveikatos b[kles ar kitq prieZasdiq nepajegiantis eiti savo pareigq taip
pat ir Komisijos nario, kuris jtariamas ar kaltinamas padargs nusikalstam4 veikq Prezidiumo
sprendimu gali b[ti sustabdyti ir artimiausiame Visuotiniame nariq susirinkime yra sprendZiamas
klausimas del Komisijos nario at5aukiamas i5 pareigtl.
2.11. Komisija i5 savo nariq i5sirenka Komisijos pirminink4.
2.12. Komisija klausimus sprendZia kolegialiai, Sprendimai priimami paprasta balsq dauguma,
balsams pasiskirsdius po lygiu,lemia pirmininko balsas.



3 Komisijos nariq teis6s ir pareigos
3.1. Komisijos nariai, atlikdami metinf S4jungos finansines veiklos patikrinim4 ir rengdami
meting ataskait4, turi teisg:
3.1.1. gauti i5 Sqjungos finansines veiklos patikrinimui reikalingus dokumentus ir (arba) jtl
kopijas, taip pat bDtin4 informacij4 apie S4f ungos finansing veikl4;
3.1.2. reikalauti, kad S4jungoje bDtq sudarytos technines s4lygos atlikti metines finansines
veiklos patikrinim4;
3.1.3. teikti pastabas ir siiilymus S4jungos Generaliniam sekretoriui;
3.1.4. kitas Sqf ungos lstatuose ir SEjungos savivaldos sprendimuose numatytas teises.
3.2. Komisijos nariai, atlikdami S4jungos metines finansines veiklos patikrinim4 ir rengdami
meting ataskait4, privalo:
3.2.1. kart4 per metus, ne veliau kaip per 3 (tris) menesius nuo finansiniq metq pabaigos,
patikrinti Sqjungos meting finansing veikl4 ir parengti meting ataskait4;
3.2.2. parengt4 meting ataskait4 pateikti Sqjungos Generaliniam sekretoriui ir pristatyti
j4 Visuotiniame nariq susirinkime;
3.3. Sqfungos metines finansines veiklos patikrinimo metu nustatg finansines atskaitomybes
nusiZengimus, informuoti apie j uo s P rczident4;
3.4. Sqjungos meting finansing veikl4 tikrinti objektyviai ir s4Ziningai, iki Visuotinio nariq
susirinkimo vie5ai nevertinti ir neskelbti atlikto patikrinimo rezultatq;
3.5. laikytis konfidencialumo isipareigoj imo neatskleisti tretiesiems asmenims
informacijos, kuri jiems tapo Linoma atliekant S4jungos finansines veiklos patikrinim4, i5skyrus
informacij4, kuri yra pateikiama Visuotiniame nariq susirinkime pristatytoje metineje ataskaitoje;
3.6. atl ikti kitas Sqjungos istatuose, Sqjungos savivaldos sprendimuose ir Lietuvos
Respublikos teises aktuose numafrtas pareigas.

4. Komisijos veiklos organizavimas
4.1. Komisija atlieka S4jungos finansines veiklos patikrinim4 vadovaudamasi S4jungos pateikta
informacija.
4.2. Atlikusi S4jungos finansines veiklos patikrinimq Komisrja parengra meting finansing ataskait4,
kurioje nurodoma:
4.2.1. ar Sqjungos finansiniq ataskaitq rinkiniai atitinka istatymq keliamus reikalavimus;
4.2.2. ar Sqjungos i5laidos ir pajamos per ataskaitini laikotarpi atitinka Visuotiniame
nariq susirinkime patvirtintq pajamq ir i5laidq s4mat4;
4.2.3. kita, Komisijos nuomone, svarbi informacija, susijusi su Sqjungos metines finansines
veiklos patikrinimo rezultatais.
4.3. Meting ataskait4 pasira5o visi Komisijos nariai.
4.4. Komisijos metines ataskaitos i5klausymas i Visuotinio nariq susirinkimo darbotvarkg
iraSomas atskiru klausimu.
4.5. Komisijos ataskaitayra vie5ai skelbiama Sqjungos interneto puslapyje.
4.6. Komisijos nariai istatymq nustatyta tvarka atsako ui, Siame reglamente numatytrl

isipareigoj imq nesilaikym4.

5. Baigiamosios nuostatos
5.1. Revizijos komisijos darbo reglamentas tvirtinamas paprasta Visuotiniame nariq susirinkime
dalyvaujandiq S4jungos nariq balsq dauguma ir isigalioja kai juos pasira5o Prezidentas ir
General ini s sekretorius.
5.2. Revizijos komisijos darbo reglamentas skelbiamas S4jungos interneto puslapyje.

Sis Revizijos komisijos darbo reglamentas patvirtintas Visuotiniame nariq susirinkime 2018 m.
vasario 20 d.


