
 

 

 

 

 

 

 

LIETUVOS ORIENTAVIMOSI SPORTO FEDERACIJOS PREZIDIUMO POSĖDIS 

 

Vilnius, 2019-03-010 

 

Pirmininkas: Donatas Kazlauskas 

 

Sekretorius: Vilius Aleliūnas 

 

Dalyvaujantys posėdyje ir balsavime sąrašas: 

 

Donatas Kazlauskas – prezidentas 

Rimantas Serva – generalinis sekretorius 

Lina Balčiūnaitė – viceprezidentė 

Justinas Liubinskas – viceprezidentas 

Darius Sadeckas - viceprezidentas 

Vilius Aleliūnas – vykdantysis direktorius (be balso teisės) 

 

Svarstomi klausimai: 

 

1. OS takais Lietuvoje 

 

Lietuvos orientavimosi sporto federacijos OS takais komitetas kreipėsi į prezidiumą su prašymu 

išsakyti savo poziciją OS takais disciplinos vystymo klausimu Lietuvoje bei buvo užduoti trys 

konkretūs klausimai: 

1. Dėl galimybės IOF prašyti 2020 metais numatytų OS takais varžybų (OSK "Falco" taurės 

kartu su Lietuvos čempionatu) WRE statuso suteikimo. 

2. Įpareigoti LOSF atsakingą asmenį už informacijos sklaidą teikti lygiaverčius prioritetus 

visoms OS disciplinoms, tame tarpe ir OS takais. 

3. Rasti galimybių papildomai finansuoti 2019 metų OS takais Lietuvos čempionato rengimą, 

kad užtikrinti reikiamą varžybų kokybę.  

Nutarta: 

 

1. Prašyti IOF 2020 metais WRE varžybų statuso suteikimo OSK Falco taurės varžyboms, jeigu 

iki to laiko OSK Falco padengs visus finansinius įsipareigojimus federacijai. OSK Falco taip pat 

privalo prisiimti visus finansinius įsipareigojimus dėl varžybų vykdymo bei kontroliavimo. 

 

2. OS takais komitas iki balandžio 1 dienos turi suderinti su LOSF komunikacijos vadovu 

komunikacijos planą bei LOSF teiks informaciją apie OS takais pagal šį nurodytą planą. 

Vaizdinę bei foto medžiagą pateikia OS takais komitetas, kitu atveju naudojamas foto archyvas. 



Esant papildomai informacijai, OS takais komitetas siunčia informaciją, kurią nori pranešti 

LOSF komunikacijos vadovui arba vykdančiajam direktoriui. 

 

3. OS takais Lietuvos čempionatui 2019 metais organizuoti bus skirta 200 eur dotacija (jeigu 

varžybos įvyks). 

 

4. Įpareigoti OS takais komitetą padidinti narių skaičių iki 4, teikti komiteto posėdžio protokolus, 

atrankos tvarką į tarptautines avržybas. 

 

2. LOSF konferencijos, kovo 16 d. darbotvarkės tvirtinimas 

 

Pristatytas darbotvarkės projektas. Diskutuota ar nereikėtų sukeisti vietomis revizijų ir etikos 

komisijos ataskaitos su biudžetu. Išsakyta pastaba, jog LOSF turėtų pateikti alternatyvų 

pasiūlymą dėl Klubų taurės. 

 

Balsavimas: Už – 5, Prieš – 0, Susilaikė – 0 

 

Nuspręsta: Pritarta naujai redakcijai. 

 

3. 2018 m. LOSF biudžeto vykdymo ataskaita 

 

Pristatytas 2018 m. LOSF biudžeto vykdymo ataskaitos projektas, kuris turi būti pateiktas LOSF 

konferencijai. Diskusijų metu atliktos korekcijos (dėl likučio perkėlimo), patikslintos sumos. 

Išsakyta pastaba, jog gretutinai būtų gerai matyti pokytį. 

 

Nuspręsta: Teikti naujos redakcijos 2018 m. LOSF biudžeto vykdymo ataskaitą. 

 

 

4. 2019 m. LOSF biudžeto projektas 

 

 

Pateiktas 2019 m. LOSF biudžeto projektas, kuris turi būti pateiktas LOSF konferencijai. 

Diskutuota, jog metai iš metų būna nuokrypiai, nes tvirtiname labai detalų projektą. Taip pat 

diskutuota dėl ŠMSM fondo lėšų ir pagal tai perdarytas projektas. Išsakyta pastaba, jog reikėtų 

turėti 2018 m. vykdymą šalia, tam, kad būtų galima palyginti. 

Nutarta, jog prioritetas yra masiškumo bei aktyvumo skatinimas, o ne renginių orientacininkams 

organizavimas (masiškumo didinimo lėšos). 

 

 

Nuspręsta: Tekti naujos redakcijos 2019 m. LOSF biudžeto projektą 

 

5. Dėl duomenų apsaugos 

 

Nuo 2018 metų buvo ieškoma alternatyvų variantų susitvarkyti duomenų tvarkymo aprašus 

LOSF. Buvo gauti keletas pasiūlymų, norėta susitvarkyti savo jėgomis, tačiau tas neįvykdytą. 

2019 m. sausio mėnesį gautas Advokatų profesinės bendrijos Linden pasiūlymas. 

https://docs.google.com/document/d/1DsIQ2qOkk-knaibrvLpM61p7e6PyaIvnMZAhg1KU5QU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GyL4DRpOsVoi61vQtDvbwaLbKDxRiADxiuYlIBBF8C8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1gPJAi67NEURhY_bApMtzDvQPAb-nNSj-QG5iOax9Ww8


Balsavimas: Už – 4, Prieš – 0, Susilaikė – 1 

Nutarta: Pritarti pasiūlymui bei pasirašyti sutartį dėl duomenų tvarkymo  

 

6. Dėl LOSF narių dalyvavimo Visuotiniame narių susirinkime 

 

Pastaruoju metu LOSF narių aktyvumas dalyvaujant LOSF visuotiniame narių susirinkime 

ženkliai sumažėjęs. LOSF konferencija – pagrindinis LOSF valdymo organas, kuriame LOSF 

nariai sprendžia LOSF klausimus. Norėdami ir toliau išlikti lyderiaujančia federacija tarp kitų 

sporto šakų privalome skatinti savo narius būti aktyviais. Svarstyta, jog praleidus iš eilės 3 LOSF 

konferencijas galėtų būti keliamas nario mokestis, tačiau biudžetinėms įstaigoms, nario mokestis 

netaikomas. 

Taip pat iškeltas klausimas dėl asmens atstovavimo keliems juridiniams nariams. Yra pasitaikę 

atvejų, kuomet vienas asmuo būdavo įgaliotas atstovauti du klubus/narius. 

 

Nutarta:  

1. LOSF narys iš eilęs praleidęs 2 LOSF konferencijas bus svarstomas Prezidiumo ir gali būti 

šalinamas iš LOSF pagal galiojančius įstatus (neaktyvus). 

2. Vienas asmuo gali atstovauti ne daugiau nei 2 LOSF narius, LOSF konferencijoje. LOSF 

valdymo organuose (Prezidentas, Viceprezidentai, Generalinis sekretorius) esantys žmonės gali 

atstovauti tik vienam LOSF nariui. Vykdantysis direktorius gali atstovauti tik vienam LOSF 

nariui. 

 

 

Prezidiumo posėdis vyko Vilnius 

 

Posėdžio pradžia: 2019 m. kovo 10 dieną, 10:02 

 

Posėdžio pabaiga: 2019 m. kovo 10 dieną, 13:52 

 

 

 

Posėdžio sekretorius Vilius Aleliūnas 


