
PATVIRTINTA Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos (LNSA) 

 

 Valdybos posėdyje 2020 m. balandžio mėn.15 d.  

 

REVIZIJOS IR ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATAI  

LNSA Revizijos ir etikos komisja reiškia LNSA Visuotinio narių susirinkimo (VNS) renkamą išskirtinį LNSA 

kontrolės organą, kurios nariai veikia visuomeniniais pagrindais. 

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 1.1. Revizijos ir etikos komisija yra kolegialus LNSA 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 LNSA valdyba ir šie 

nuostatai.  

1.3. Revizijos ir etikos komisija veikia vadovaudamasi LR civiliniu kodeksu, LR Sporto įstatymu, LNSA įstatais, 

LNSA Etikos ir drausmės kodeksu.  

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 LNSA prezidentą. Atsistatydinus vienam iš revizijos 

ir etikos komisijos narių, revizijos ir etikos komisijos veikla automatiškai sustabdoma iki VNS 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 ir etikos komisijos formavimas  ir sprendimų priėmimo tvarka 

2.1. LNSA narių siūlymu revizijos ir etikos komisijos narius renka LNSA Visuotinis narių susirinkimas (VNS). 

Revizijos ir etikos komisiją sudaro trys nariai, savo funkcijas atlieka iki  rinkiminio VNS, t.y. kadencija sutampa 

su LNSA valdybos kadencija.  

2.2. Revizijos ir etikos komisija iš savo narių renka pirmininką ir sekretorių.  

2.3. Revizijos ir etikos komisijos nariais negali būti LNSA valdybos nariai ir administracijos darbuotojai. 

Kadencijų skaičius neribojamas. Revizijos ir etikos komisijos nariai netenka savo įgaliojimų nuo naujos 

Revizijos ir etikos komisijos narių išrinkimo momento. 

 2.4. Jei Revizijos ir etikos komisijai dėl kurio nors Revizijos  ir etikos komisijos nario etikos, nešališkumo ar 

veiklos kyla abejonių, apie tai ji privalo nedelsiant raštu informuoti LNSA prezidentą ir paviešinti turimą 

medžiagą artimiausiame Revizijos ir etikos komisijos posėdyje, kuriame gali dalyvauti bet kuris suinteresuotas 

LNSA narys.  

2.5. Revizijos ir etikos komisija sprendimus gali priimti, kai dalyvauja ne mažiau kaip ½ (viena antroji) narių. 

Sprendimas laikomas priimtas, kai už jį balsuoja daugiau, kaip pusė dalyvaujančių narių. Revizijos ir etikos 

komisija posėdžius gali organizuoti ir nuotoliniu būdu, naudojant elektronines komunikacijos priemones. 

3. Funkcijos 

3.1. Atlieka LNSA finansinės bei ūkinės veiklos revizijas; 



 3.1.1. Tikrina LNSA ir jos valdymo organų veiklos teisėtumą; 

 3.1.2. Tikrina LNSA ir jos valdymo organų veiklos tikslingumą; 

 3.1.3. Esant poreikiui teikia LNSA įstatų ir kitų LNSA vidaus teisės aktų komentarą; 

3.2. Revizijos ir etikos komisija:  

3.2.1. Revizijos ir etikos komisija stebi, kad būtų laikomasi “FIS Anti-Doping” programos.  

3.2.2. Revizijos ir etikos komisija tiria skundus dėl LNSA etikos kodekso nesilaikymo. 

 3.2.3. Nustato gaunamų skundų, ginčų, pasiūlymų, pareiškimų nagrinėjimo tvarką bei terminus, kontroliuoja ir 

kuruoja jų nagrinėjimo eigą. Teikia LNSA valdybai pasiūlymus bei išvadas dėl LNSA narių narystės 

nutraukimo, dėl nuobaudų skyrimo ir kitus. 

 3.3. Revizijos ir etikos komisija už savo darbą atsiskaito metiniame LNSA VNS . 


