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REVIZIJOS IR ETIKOS KOMISIJOS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1.Revizijos ir etikos komisija yra kolegialus LOSF veiklos priežiūrą atliekantis organas –
daro finansinės bei ūkinės veiklos revizijas ir spręndžia su etika susijusius klausimus.
1.2.Revizijos ir etikos komisijos narių skaičių, jų rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato LOSF
įstatai ir šis pareigybės aprašymas.
1.3.Revizijos ir etikos komisija veikia vadovaudamasi LR civiliniu kodeksu, LOSF įstatais.
1.4.Revizijos ir etikos komisijos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus,
apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs LOSF
prezidentą. Atsistatydinus vienam iš revizijos ir etikos komisijos narių, revizijos ir etikos
komisijos veikla automatiškai sustabdoma iki prezidiumas paskirs kitą narį.
1.5.Revizijos ir etikos komisijos nariai privalo saugoti komercines paslaptis, kurias jie
sužinojo būdami revizijos ir etikos komisijos nariais.

2. Revizijos komisijos formavimas
2.1.LOSF narių siūlymu revizijos ir etikos komisijos narius renka LOSF konferencija.
Revizijos ir etikos komisiją sudaro trys nariai, savo funkcijas atlieka 3 metus.
2.2.Komisija iš savo narių renka pirmininką, pavaduotoją, sekretorių.
2.3.Revizijos komisijos nariais negali būti LOSF prezidiumo nariai ir sekretoriato darbuotojai.
Kadencijų skaičius neribojamas. Revizijos komisijos nariai netenka savo įgaliojimų nuo
naujos Revizijos komisijos narių išrinkimo momento.

2.4.Jei Revizijos komisijai dėl kurio nors Revizijos komisijos nario etikos, nešališkumo ar
veiklos kyla abejonių, apie tai jis privalo nedelsiant raštu informuoti LOSF prezidiumą ir
paviešinti turimą medžiagą artimiausiame Revizijos komisijos posėdyje, kuriame gali
dalyvauti bet kuris suinteresuotas LOSF narys.

3. PAREIGOS

3.Atlieka LOSF finansinės bei ūkinės veiklos revizijas:
3.1. Federacijos turtą ir lėšas sudaro:
3.1.1. Metinis mokestis.
3.1.2. Valstybės bei savivaldybių lėšos skirtos tikslinėms programoms įgyvendinti.
3.1.3. Fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir fondų dovanotos lėšos ir turtas.
3.1.4. Nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos lėšos
ir turtas.
3.1.5. Kitos teisėtai gautos lėšos ir turtas.
3.2. Revizijos ir etikos komisija:
3.2.1. Etikos komisija stebi, kad būtų laikomasi “IOF Anti-Doping” programos.
3.2.2. Etikos komisija tiria skundus dėl TOK etikos kodekso nesilaikymo.
3.2.3. Nustato gaunamų skundų, ginčų, pasiūlymų, pareiškimų nagrinėjimo tvarką bei
terminus, kontroliuoja ir kuruoja jų nagrinėjimo eigą.Teikia Prezidiumui
pasiūlymus bei išvadas dėl LOSF narių narystės nutraukimo.
3.3. Revizijų ir etikos komisija už savo darbą atsiskaito metinėje LOSF Konferencijai.

