
LIETUVOS ORIENTAVIMOSI SPORTO FEDERACIJOS POSĖDIS  

Vilnius, 2018-12-14  

Pirmininkas: Vilius Aleliūnas  

Sekretorius: Vilius Aleliūnas  

 

Donatas Kazlauskas – prezidentas  

Rimantas Serva – generalinis sekretorius  

Lina Balčiūnaitė – viceprezidentė  

Justinas Liubinskas – viceprezidentas  

Vilius Aleliūnas – vykdantysis direktorius (be balso teisės)  

Svarstomi klausimai:  

1. 2019 metų Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionatų nuostatai  

Pristatyti 2019 metų Lietuvos OS bėgte čempionatų nuostatai, kurie buvo parengti OS bėgte 

komiteto. Nutarta įtraukti pastabas dėl:  

• Išankstinio apmokėjimo  

• Veteranų grupių trasų tapatinimo su moksleiviais  

Balsavimo rezultatai: Už – 4 Nutarta: Patvirtinti 2019 metų Lietuvos orientavimosi sporto 

bėgte čempionatų nuostatus. 

2. 2019 metų Lietuvos orientavimosi sporto slidėmis čempionatų nuostatai  

Pristatyti 2019 metų Lietuvos OSS čempionatų nuostatai, kurie buvo parengti OSS komiteto. 

Nutarta įtraukti pastabas dėl:  

• Išankstinio apmokėjimo  



Balsavimo rezultatai: Už – 4 Nutarta: Patvirtinti 2019 metų Lietuvos orientavimosi sporto 

slidėmis čempionatų nuostatus  

3. 2019 metų Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionatų nuostatai  

Pristatyti 2019 metų Lietuvos OSKD čempionatų nuostatai, kurie buvo parengti OSKD komiteto. 

Nutarta įtraukti pastabas dėl:  

• Išankstinio apmokėjimo  

Balsavimo rezultatai: Už – 4  

Nutarta: Patvirtinti 2019 metų Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionatų 

nuostatus  

4. 2020 m. Lietuvos orientavimosi sporto federacijos organizuojamų varžybų konkursas  

4.1. Lietuvos klubų taurę organizuoti paraiškas teikė OK Oriens bei O!Klaipėda. 

OK Oriens: vietovė – Bombardynė, žemėlapio autorius – Algirdas Šalkauskas. 

O!Klaipėda: vietovė – Šilutė, žemėlapio autorius – Audrius Smilgius. Žemėlapių 

komitetas išsakė palaikymą O!Klaipėda paraiškai. Rimantas Serva ir Justinas 

Liubinskas nusišalino nuo balsavimo.  

Balsavimo rezultatai: O!Klaipėda paraiška – 2, OK Oriens – 0 Nutarta: 

Lietuvos klubų taurę 2020 metais organizuos O!Klaipėda Šilutėje.  

4.2. Lietuvos taurę organizuoti paraiškas teikė OK Dainava ir OK Ąžuolas. OK Ąžuolas: 

vietovė – Kazokiškės, žemėlapio autoriai V. Tamulionis, E. Kukenys. OK Dainava: vietovė – 

Sudvajai. Žemėlapių komitetas išsakė palaikymą Kazokiškių vietovei, tačiau patikino, jog nei 

su buvusiais žemėlapių autoriais, nei su vienu iš planuojamų žemėlapio sudarinėtojų paraiška 

derinta nebuvo. LOSF vykdantysis direktorius pareiškė, jog bendravo su OK Ąžuolas 

prezidentu ir šis patikino, jog autorystės ir žemėlapio sudarymas suderintas.  

Balsavimo rezultatai: OK Ąžuolas paraiška – 4, OK Dainava – 0 Nutarta: 

Lietuvos taurę 2020 metais organizuos OK Ąžuolas Kazokiškėse  

5. Lietuvos orientavimosi sporto federacijos visuotinės ataskaitinės konferencijos data  

LOSF vykdantysis direktorius Vilius Aleliūnas siūlė kovo 9 dieną, šeštadienį. LOSF generalinis 

sekretorius Rimantas Serva tuo metu bus išvykęs, tad nutarta LOSF visuotinę ataskaitinę 

konferenciją šaukti kovo 16 dieną, šeštadienį, Žemaitės g. 6.  

Balsavimo rezultatai: 2019 m. kovo 16 diena – už 4 Nutarta: Lietuvos orientavimosi sporto 

federacijos visuotinę metinę ataskaitinę konferenciją šaukti 2019 m. kovo 16 diena.  



6. Kiti klausimai  

6.1. Buvo pasidžiaugta sėkmingai įvykusiu orientavimosi sporto 60-ies metų jubiliejaus 

minėjimo renginiu. LOSF prezidiumo nariai apdovanoti 60 – ies metų atminimo medaliais. LOSF 

prezidentas Donatas Kazlauskas dėkojo darbo grupei bei LOSF vykdančiajam direktoriui bei įteikė 

LOSF 60-ies metų atminimo medalį.  

6.2. LOSF vykdantysis direktorius pristatė dėl ko nori sušaukti susirinkimą su LOSF OSS 

komitetu. Išreikštas palaikymas LOSF OSS komitetui ir sutarta toliau tęsti bendradarbiavimą.  

6.3. LOSF vykdantysis direktorius pristatė 2019 metų gaires – mokyklos bei masiškumas. 

Leidžiama knyga, kuri padės kūno kultūros mokytojams vesti orientavimosi sporto užsiėmimus. Taip 

pat džiaugtasi „Išmok orientuotis“ projektu. Nutarta daryti tęstinius projektus kituose miestuose.  

6.4. Iškelta problema dėl žemėlapių sudarymo bei autorystės teisių Lietuvoje. Diskutuotos 

įvairios formos ir nutarta sulaukti LOSF žemėlapių komiteto žadėtų nuostatų bei tuomet nagrinėti 

šiuos nuostatus LOSF prezidiumo posėdyje ir ieškoti problemų sprendimo būdų.  

6.5. LOSF vykdantysis direktorius pristatė, jog teikiama paraiška organizuoti 2021 metų EYOC 

Lietuvoje. LOSF vykdantysis direktorius pripažino, jog pabijojo imtis organizuoti JWOC, be to norima 

renginį organizuoti artimoje ateityje.  

6.6. Aptarta LOSF licencijų sistema. Nuo 2019 m. sausio 1 dienos visi Lietuvos čempionatų 

(bėgte, slidėmis, dviračiais) dalyviai privalės turėti LOSF licenciją. Pritarta, jog būtina įtraukti punktą, 

jog dalyviai patys atsako už savo sveikatą bei pirkdami LOSL patvirtina, jog yra pasitikrinę sveikatą.  

6.7. 2019 m. sausio 1 dieną baigiasi sutartis su komunikacijos vadove Patricija Joana 

Babrauskaite. Nutarta, jog reikėtų ieškoti galimybių tęsti bendradarbiavimą.  

6.8. Aptartas klausimas dėl LOSF kalendoriaus sudarymo. Buvo gautas nepasitenkinimas iš 

LOSF narių bei žemėlapių sudarinėtojų, jog įtraukimo data į LOSF kalendorių netinkama. Nutarta, jog 

2019 m. data kuomet nemokamai bus galima įtraukti į LOSF kalendorių išliks ta pati (2019 m. spalio 1 

d.) 

Posėdžio pradžia: 2018 m. gruodžio 14 d. 17:35 val.  

Posėdžio pabaiga: 2018 m. gruodžio 14 d. 

19:30 val.  

Posėdžio sekretorius  

Vilius Aleliūnas  


