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Lietuvos automobilių sporto federacijos (toliau – LASF) Revizijos komisija (toliau Komisija), susidedanti iš Komisijos pirmininko Arno Paliukėno bei Komisijos narių Benedikto
Vanago ir Algimanto Mauliaus, vadovaudamiesi LASF įstatais ir LASF Revizijos komisijos darbo
nuostatais, 2015 m. sausio 19-22 dienomis atliko LASF Tarybos (toliau – Tarybos) veiklos
patikrinimą už 2014 metus. Komisijos pirmininkas patikrinimą atliko LASF patalpose adresu
Draugystės g. 19, Kaunas. Komisijos nariai tikrino Tarybos priimtus sprendimus, patalpintus LASF
internetiniame tinklalapyje.
Komisijos patikrinimo tikslas buvo nustatyti, ar LASF Tarybos veikla ir priimti
sprendimai atitiko LR įstatymus, LASF narių suvažiavimo nutarimus, Lietuvos automobilių sporto
kodekso, LASF įstatų ir kitų LASF patvirtintų dokumentų reikalavimus.
Pagrindiniai Tarybos veiklą atspindintys dokumentai yra Tarybos posėdžių protokolai.
Komisija pagrindinį dėmesį skyrė Tarybos posėdžių protokolams, jų turiniui, priimtų nutarimų
atitikimui teisėtumo, viešumo reikalavimams.
Patikrinimo metu nustatyta, kad:
2014 metais vyko 14 Tarybos posėdžių, iš kurių 7 posėdžiai buvo pravesti
elektrononėmis ryšio priemonėmis (el. paštu). Tarybos posėdžiuose buvo svarstomi klausimai,
susiję su Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklių (LASVOVT)
koregavimu, atsižvelgiant į LASF narių teiktus siūlymus ir automobilių sporto varžybų
organizavimo ir vykdymo praktiką; pasirengimu 2014 metų LASF tikrųjų narių eiliniam
suvažiavimui bei 2015 metų LASF tikrųjų narių rinkiminiam suvažiavimui; naujų Ralio ir Žiedo
komitetų sudėties tvirtinimu; LASF stebėtojų tvirtinimu automobilių sporto varžybose, naujų LASF
narių priėmimu; WRC etapo bei Europos rali kroso Challenger varžybų pravedimu Lietuvoje,
LASF delegatų siuntimu į FIA generalinę asamblėją, NEZ tarybą, komisijas, FIA seminarus bei
konferencijas, automobilių sporto varžybas reglamentuojančių dokumentų vykdymo kontrole ir
kitais einamaisiais klausimais. Posėdžiai vyko LASF patalpose arba elektroninėmis ryšio
priemonėmis el.paštu. Posėdžiams buvo rengiamasi iš anksto, ne vėliau, nei likus 5 dienoms iki
posėdžio, Tarybos nariams el.paštu išsiunčiama preliminari posėdžio darbotvarkė ir posėdžio
medžiaga. Tarybos nariai yra iš anksto supažindinami su posėdžio metu numatoma svarstyti
medžiaga. Visuose posėdžiuose dalyvavo tinkamas skaičius Tarybos narių, kurie galėtų priimti
sprendimus, t.y. visuose posėdžiuose buvo kvorumas. Visų posėdžių protokolai surašyti, laikantis
Tarybos darbo nuostatuose nustatytų terminų ir paskelbti LASF tinklalapyje. Vertinant Tarybos
priimtus nutarimus, nenustatyta, jog Tarybos priimti nutarimai viršytų Tarybos kompetencijos ribas.
Priimant Tarybos nutarimus, buvo laikomasi priimtų sprendimų tęstinumo. LASF sekretoriate visi
protokolai saugomi atskiroje nomenklatūrinėje byloje, prie kiekvieno protokolo yra visi priedai,
susiję su svarstomais klausimais. Posėdžių protokolai, kurie vyko elektroninėmis ryšio
priemonėmis, turi priedus, kuriuose matyti Tarybos narių balsavimai ar pasisakymai el. paštu.
Apibendrinant atliktą Tarybos veiklos patikrinimą už 2014 metus, Komisija teikia
išvadą:

2014 metais LASF Tarybos veikla ir priimti sprendimai atitiko LR įstatymų,
LASF narių suvažiavimo nutarimų, Lietuvos automobilių sporto kodekso, LASF įstatų ir kitų
LASF patvirtintų dokumentų reikalavimus.
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Komisijos narys – Benediktas Vanagas
Komisijos narys – Algimantas Maulius

