
Lietuvos automobilių sporto federacijos 
Revizijos komisijos 

ataskaita už 2016 m. 
  

Revizijos komisija yra kolegialus LASF veiklos priežiūrą atliekantis organas, kurio užduotis tikrinti, ar LASF 
valdymo ir vykdomų organų priimti sprendimai atitinka LR įstatymus, LASF narių suvažiavimo nutarimus, Lietuvos 
automobilių sporto kodekso ir kitų LASF patvirtintų dokumentų reikalavimus.  

Revizijos komisija veikia, vadovaudamasi LR civiliniu kodeksu, LR asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais, 
LASF įstatais, LASF narių suvažiavimo sprendimais bei savo darbo nuostatais. 

Revizijos komisija pavaldi ir atskaitinga tik LASF narių suvažiavimui. 
 
Revizijos komisija (toliau – Komisija) teikia ataskaitą dėl 2016 m. LASF valdymo ir vykdomų organų veiklos. 
Vadovaudamasi savo darbo nuostatais, Komisija atliko šiuos patikrinimus ir nustatė šiuos neatitikimus: 
 

• Apeliacinis teismas. Peržiūrėta: 1 protokolas, neatitikimų nerasta. 
 

• LASF Etikos ir drausmės komisija. Komisija nustatė neatitiktį dėl LASF Etikos ir drausmės komisijos 
(toliau – EDK) neveiklumo. Komisija buvo informavusi LASF administraciją, kad kai kurių skundų 
EDK neišnagrinėjo arba galimai buvo nepradėjusi nagrinėti ir kreipėsi į EDK su prašymu išnagrinėti 
visus jai pateiktus skundus arba atsistatydinti ir pagal LASF Etikos ir drausmės kodekso 22 str. 4 p., 
EDK netekus įgaliojimų, funkcijas perleisti LASF Apeliaciniam teismui. Po Komisijos kreipimosi, 
2016-08-31 lasf.lt tinklapyje buvo paskelbti EDK protokolai (kai kurie iš jų galimai įforminti atgaline 
data): 
2016-02-05 protokolas atgaline data dėl 2015-11-03 gauto prašymo nagrinėjimo (nagrinėjimo 
terminas iki paskelbimo: 10 mėnesių),  
2016-08-29 protokolas atgaline data dėl 2015-10-16 gauto prašymo nagrinėjimo (nagrinėjimo 
terminas iki paskelbimo: 11 mėnesių),  
2016-08-30 protokolas dėl 2016-03-02 gauto prašymo nagrinėjimo (nagrinėjimo terminas iki 
paskelbimo: 7 mėnesiai). 

 
• Techninių reikalavimų komitetas. Nėra viešai paskelbtų protokolų. Vertinti sprendimus nėra 

galimybės. Galimai pažeistas Komiteto darbo nuostatų reikalavimas rengti posėdžius nustatytu 
periodiškumu, ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. 
 

• Žiedo komitetas. Peržiūrėta: 1 protokolas. Galimai pažeistas Komiteto darbo nuostatų 
reikalavimas rengti posėdžius nustatytu periodiškumu, ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, kadangi 
viešai paskelbtas tik 1 protokolas. 

 
• Ralio komitetas. Peržiūrėta: 16 protokolų. Rasti šie neatitikimai: 

- Komisija nustatė, kad LASF Ralio komitetas pažeidė Lietuvos automobilių sporto varžybų 
organizavimo taisyklių (LASVOVT) 13 straipsnio 2 p. ir 4 p., patvirtinęs LASF nario Kelmės ASK teisę 
organizuoti vieną iš Lietuvos ralio čempionato etapų ir įtraukęs į 2017 m. kalendorių.  Komitetas 
priimdamas sprendimą tenkinti paraišką Organizatoriaus licencijai gauti privalo įvertinti visas realias 
kandidato į varžybų organizatorius galimybes, o taip pat ir turimus finansinius įsiskolinimus, 
susijusius su jo anksčiau organizuotomis varžybomis.   
Ralio komiteto sprendimas pažeidžia LASF Tarybos posėdžio, vykusio 2016-11-
22, protokolo Nr. 2016-10, sprendimą skolininkams neleisti tapti LASF nariais ir organizuoti 
varžybų, kol nebus sumokėtos skolos LASF. Be to, 2016 m. gruodžio mėn. 14 d. LASF Generalinė 
sekretorė buvo informuota apie papildomus LASF nario Kelmės ASK finansinius įsiskolinimus dėl 
vykdytų varžybų. Nepaisant šios informacijos, tiek laikinasis LASF Ralio komitetas, tiek LASF Taryba 
pažeidė LASVOVT, įtraukdami Kelmės ASK kaip organizatorių į Lietuvos ralio ir ralio sprinto 
čempionatų kalendorius. 

 



• LASF Sporto senjorų komitetas. Nėra viešai paskelbtų protokolų. Vertinti sprendimus nėra 
galimybės. Galimai pažeistas Komiteto darbo nuostatų reikalavimas rengti posėdžius nustatytu 
periodiškumu, ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. 

 
• Kroso komitetas. Peržiūrėta: 16 protokolų, neatitikimų nerasta. 

 
• Saugaus varžybų organizavimo komitetas. Peržiūrėta: 5 protokolai. Komisija teikė pastebėjimus 

dėl SVO ir Lietuvos ralio čempionato reglamentų prieštaravimo, dėl ko SVO komitetas atliko 
korekcijas naujoje reglamento redakcijoje. 

 
• 4x4 komitetas. Peržiūrėta: 2 protokolai. Galimai pažeistas Komiteto darbo nuostatų reikalavimas 

rengti posėdžius nustatytu periodiškumu, ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, kadangi viešai paskelbti 
tik 2 protokolai. 

 
• Drifto komitetas. Peržiūrėta: 6 protokolai, neatitikimų nerasta. 

 
• Kitų sporto šakų komitetas. Peržiūrėta: 3 protokolai. Galimai pažeistas Komiteto darbo nuostatų 

reikalavimas rengti posėdžius nustatytu periodiškumu, ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, kadangi 
viešai paskelbtai 3 protokolai. 

 
• Teisėjų komitetas. Peržiūrėta: 3 protokolai. Galimai pažeistas Komiteto darbo nuostatų 

reikalavimas rengti posėdžius nustatytu periodiškumu, ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, kadangi 
viešai paskelbtai 3 protokolai. 

 
• Drago komitetas. Peržiūrėta: 3 protokolai. Galimai pažeistas Komiteto darbo nuostatų 

reikalavimas rengti posėdžius nustatytu periodiškumu, ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, kadangi 
viešai paskelbtai 3 protokolai. 

 
• LASF taryba. Peržiūrėta: 14 protokolų. Rasti šie neatitikimai: 
- LASF tarybos priimtas sprendimas dėl LASF sporto komitetų darbo nuostatų pakeitimų pažeidžia 

bendruosius teisės principus, kuriais vadovaujantis suinteresuotas asmuo/ organas negali 
dalyvauti savo paties vertinime, tiesiogiai liečiantį jį ir jo interesus, taip pat pažeistas asociacijos 
kontrolės mechanizmas – teisėjų vertinimas paliktas patiems teisėjams; kyla neišvengiamas 
interesų konfliktas, kai asmuo įvertina savo darbo kokybę; Kertasi su LASF deklaruotais principais 
įnešti daugiau demokratijos ir skaidrumo; Sporto komitetai, vystantys sporto šakas, 
kompetentingi vertinti teisėjų darbo kokybę; Destabilizuojamas įgaliojimų bei atsakomybių 
pasiskirstymas LASF – negalima suteikti daug įgaliojimų, nuimant bet kokias atsakomybes vienam 
valdymo organui. 

- Taryba pažeidė Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo taisyklių (LASVOVT) 13 
straipsnio 2 p. ir 4 p., patvirtindama Kelmės ASK kaip organizatorių į Lietuvos ralio ir ralio sprinto 
čempionatų kalendorius. 
 

Revizijos komisija taip pat teikė savo pastabas dėl LASF Etikos ir drausmės kodekso pataisymų LASF 
generalinei sekretorei ir siūlė teikti LASF narių suvažiavimui naują EDK redakciją tvirtinimui, viešoje „Google Docs“ 
platformoje Komisija teikė siūlymus dėl Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklių 
redakcijos, taip pat teikė pasiūlymus dėl LASF įstatų. 

  
Pašalinus minėtus trūkumus ir neatitikimus, bendrai Lietuvos automobilių sporto federacijos veikla vertinama 

teigiamai. 
 
LASF Revizijos komisija 


