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                                                                   VILNIUS 



1. BENDROJI DALIS 

1.1 RK sudaro ir formuoja visuotinis narių susirinkimas įstatuose numatyta tvarka. 

1.2 Kandidatus į RK gali siūlyti bet kuris susirinkimo dalyvis – LLF narys. 

1.3 RK renkama 4 (ketveriems) metams. 

1.4 RK sudaro pirmininkas ir du jos nariai. 

1.5 RK pirmininku renkamas veiksnus fizinis asmuo, turintis ekonomisto, finansininko ar 

teisininko išsilavinimą. 

1.6 RK nariai negali būti kartu ir tarybos nariais. 

1.7 RK už savo darbą atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui. 

1.8 RK veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, teisės aktais, 

LLF įstatais bei šiuo darbo reglamentu, kurį tvirtina visuotinis narių susirinkimas. 

2. REVIZIJOS KOMISIJOS FUNKCIJOS IR UŽDAVINIAI 

2.1 Pagrindinė RK funkcija yra vykdyti LLF lėšų ir pajamų naudojimo bei LLF ūkinės veiklos 

kontrolę. 

2.2 RK uždaviniai LLF strateginio vystymo srityje: 

- išnagrinėti sudarytą LLF metinį biudžetą ir jį įvertinti, teikti pasiūlymus biudžeto 

projekto pakeitimams atlikti; 

- išnagrinėti parengtus ilgalaikius, investicinius projektus, juos įvertinti ir pateikti savo 

išvadas; 

- susipažinti su LLF įsigyjamo ar kitu būdu įgyjamo turto dokumentais ir pateikti išvadas 

dėl turto naudojimo pagal paskirtį. 

2.3 Svarbiausieji RK uždaviniai LLF operatyvaus valdymo srityje: 

- tikrinti LLF metines finansines ataskaitas ir pateikti savo išvadas; 

- visuotinio narių susirinkimo arba prezidento pavedimu atlikti bet kokius LLF ūkinės-

finansinės veiklos patikrinimus; 

- pagal savo kompetenciją teikti konsultacijas ir pasiūlymus LLF ūkinei-finansinei veiklai 

gerinti; 



- išnagrinėti visuotiniam narių susirinkimui pateiktų svarstyti finansinių klausimų 

nutarimų projektus ir pateikti savo išvadas. 

3. REVIZIJOS KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS 

3.1 RK turi teisę: 

- susipažinti su visais LLF ūkinės-finansinės veiklos dokumentais, tarybos nutarimais ir 

protokolais, prezidento įsakymais ir kitais LLF dokumentais, liečiančiais visuotinio 

narių susirinkimo nutarimų įgyvendinimą; 

- tikrinti apskaitos dokumentus, pinigų apyvartą ir likučius bei materialines vertybes; 

- reikalauti iš tikrinamų objektų vadovų, kad būtų atlikta materialinių vertybių 

inventorizacija ir kiti faktiniai darbų bei paslaugų patikrinimai, dalyvauti, kai tie 

patikrinimai atliekami ar patiems juos atlikti. 

3.2 RK privalo: 

- atlikti reikalaujamus patikrinimus; 

- radus pažeidimų, rekomenduoti tarybai juos ištaisyti. Pažeidimams kartojantis ir / arba 

nesilaikant rekomendacijų, informuoti apie tai Etikos ir ginčų komisiją; 

- pareikalauti sukviesti neeilinį suvažiavimą, jeigu paaiškėja, kad LLF turtui ar LLF narių 

teisėms gresia pavojus; 

- teikti tik objektyvią ir teisingą informaciją; 

- saugoti komercines paslaptis, kurias jie sužinojo būdami RK nariais. 

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

LLF organams, nariams, darbuotojams privaloma padėti RK vykdyti savo veiklą, privaloma 

suteikti pilną ir patikimą informaciją, susijusią su RK atliekamais patikrinimais. 
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