LASF Revizijos komisijos
ataskaita už 2017 m.

REVIZIJOS KOMISIJA

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 2017 m. LASF valdymo ir vykdomų
organų veiklos.
Vadovaudamasi savo darbo nuostatais, Komisija atliko šiuos, toliau nurodytus,
patikrinimus ir nustatė toliau minimus neatitikimus:

Sporto šakų ir kitų LASF organų protokolai
1

Techninių
reikalavimų
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.
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Žiedo komitetas
Peržiūrėta:
8 protokolai.
Neatitikimų nerasta.
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4x4 komitetas

Peržiūrėta:
8 protokolai.
Neatitikimų nerasta.

Sporto šakų ir kitų LASF organų protokolai
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Kroso komitetas

Peržiūrėta:
19 protokolų.
Neatitikimų nerasta.
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Drago 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.
Nėra paskelbtas
2017-11-21 protokolas,
kuriuo patvirtintas 2018 m.
Lietuvos automobilių
„Drag“ lenktynių
čempionato reglamentas
ir taisyklės.
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Drifto komitetas
Peržiūrėta:
11 protokolų.
Neatitikimų nerasta.

Sporto šakų ir kitų LASF organų protokolai
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Ralio komitetas
Peržiūrėta:
17 protokolų.
Neatitikimų nerasta.
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Kitų sporto šakų
komitetas

Peržiūrėta:
5 protokolai.
Nėra paskelbti
protokolai: Nr. 4, Nr. 7.
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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.

Sporto šakų ir kitų LASF struktūrų protokolai
10

Teisėjų komitetas

Peržiūrėta:
2 protokolai.
Galimai pažeistas
Komiteto darbo nuostatų
reikalavimas rengti
posėdžius nustatytu
periodiškumu, ne rečiau
kaip kartą per ketvirtį,
kadangi viešai paskelbtai 2
protokolai.

11

Saugaus varžybų
organizavimo
komitetas
Peržiūrėta:
3 protokolai.
Neatitikimų nerasta.

12

Taryba
Peržiūrėta:
16 protokolų.

Dėl LASF Apeliacinio teismo apeliacijų nagrinėjimo
tvarkos nesilaikymo ir AT posėdžio protokolo
(sprendimo) atgaline data paskelbimo.
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2017-10-24 Komisija supažindino Apeliacinio teismo (toliau – AT) pirmininką su 2017-10-24
Komisijos protokolu dėl LASF Apeliacinio teismo apeliacijų nagrinėjimo tvarkos
nesilaikymo, buvo paprašyta per protingą terminą, iki 2017-11-15, pateikti informaciją (el.
paštu), kodėl nesilaikoma apeliacijų ir prašymų nagrinėjimo tvarkos: LASF Etikos
ir drausmės komisijos sprendimas AT buvo apskųstas 2017-06-30, priimtas nagrinėjimui
š.m. liepos 21 d., tačiau nuo skundo priėmimo dienos, praėjus daugiau nei 3 mėnesiams,
sprendimas nebuvo priimtas, nepaisant to, kad Apeliacinis teismas išnagrinėti apeliaciją ar
prašymą ir priimti sprendimą privalo per 30 kalendorinių dienų nuo apeliacijos ar prašymo
gavimo dienos.
2017-12-13 LASF Generalinė sekretorė pateikė AT posėdžio protokolą su nurodyta
atgaline sprendimo data (2017-09-21). AT pirmininkas prašomos Komisijos informacijos
nepateikė. 2018-01-02 šią informaciją Komisijai pateikė LASF Generalinė sekretorė.
Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, kyla abejonių dėl LASF drausminio organo – Apeliacinio
teismo kompetencijos ir atsakomybės prisiėmimo, sprendžiant ginčus kylančius
automobilių sporte bei LASF veiklos teisiniame reguliavime ar dėl LASF valdymo ir kitų
organų priimtų sprendimų, kai pats drausminis organas pažeidžia apeliacijų nagrinėjimo
tvarką, AT posėdžio protokolas rengiamas atgaline data, nebendradarbiauja ir neteikia
informacijos kolegialiam LASF veiklos priežiūrą atliekančiam organui.

Komisijos kelti klausimai ir pasiūlymai
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Komisija taip pat kėlė šiuos LASF veiklos klausimus:
- Dėl konkursų, pasirenkant paslaugų teikėjus, nebuvimo.
- Dėl organizatorių depozito nesumokėjimo.
- Dėl 2017 m. drifto dokumentacijos.
- Dėl LASF e-sistemos.
- Dėl Saugaus varžybų organizavimo (SVO) komiteto priedo Nr. 2 prie LASVOVT
„Baudos organizatoriui už LASVOVT ir varžybų organizavimo sutarties nevykdymą“.
- Dėl viešo teisėjų licencijas turinčių asmenų sąrašo.
- Dėl komitetų posėdžiavimo grafiko nesilaikymo.
- Dėl klaidinančios informacijos arba informacijos apie varžybas nebuvimo.
- Dėl LASF Etikos ir drausmės komisijos.
- Dėl išorinės reklamos konkurso Lietuvos automobilių ralio (LARČ) ir Lietuvos
automobilių ralio sprinto (LRSČ) čempionatuose.
- Dėl LASF komitetų darbo nuostatų
- Dėl LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatų.
- Dėl reglamentų vertimo į užsienio kalbas
- Ir kt.

Revizijos komisijos išvados
Dalis Komisijos keltų klausimų/ pasiūlymų buvo išspręsti, tačiau daugumoje
atveju – labai atidėliojant, ignoruojant keliamus klausimus, kita dalis klausimų
įtraukta į LASF suvažiavimo darbotvarkę.
Pašalinus Komisijos protokoluose keltus neatitikimus, bendrai Lietuvos
automobilių sporto federacijos veikla vertinama tik patenkinamai (palyginimui
2016 m. – gerai).
Komisija taip pat ne kartą atkreipė dėmesį į tai, kad kai kurių struktūrinių organų
protokolai neskelbiami viešai, o juk būtent vidinės ir išorinės komunikacijos
stiprinimas padėtų identifikuoti LASF kaip atvirą savo LASF nariams ir
autosporto bendruomenei instituciją, skatinančią objektyvios ir svarbios
informacijos prieinamumą.
Palyginus su praėjusių metų Komisijos ataskaita, pastebime, kad atskiroms
LASF struktūros grandims dažnai trūksta bendradarbiavimo, tarpusavio
komunikacijos, tikrų iniciatyvų. LASF valdymo ir vykdymo organai turi peržengti
atskirų struktūrų ribas, nes juos turi vienyti vienodi LASF tikslai ir uždaviniai.
LASF turi jungti gerąsias praktikas, taikomas kitų šalių ASF, siekti, kad
atitinkamą sporto šaką reglamentuojantys dokumentai (reglamentai, taisyklės)
atitiktų FIA dokumentaciją, kurti kokybiškos veiklos (vykdymo organų atveju –
visuomeninės) kultūrą.
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