LOSF visuotinio ataskaitinio-rinkiminio narių susirinkimo protokolas
Vilnius,
Konstitucijos pr. 14
2020-06-06
Pradžia 10:00 val. Dalyvauja 27 delegatai, atstovaujantys 27 klubus ir sporto organizacijas iš 36
LOSF narių. Kvorumas yra. Visi nariai buvo tinkamai informuoti Įstatų numatyta tvarka.
Pirmininkauja: Donatas Kazlauskas
Sekretoriauja: Vilius Aleliūnas
Prieš prasidedant LOSF konferencijai prezidentas Donatas Kazlauskas padėkojo visiems
susirinkusiems ir apdovanojo 2019 metų geriausius orientacininkus. Taip pat buvo pasveikinta
Judita Traubaitė, kuri 2020 Pasaulio jaunimo orientavimosi sporto slidėmis čempionate iškovojo
bronzos medalį.
Išrinkta mandatinė ir balsavimo komisija: Giedrius Valantinas, Sandra Paužaitė, Robertas
Mikalauskas. Pirmininkė Sandra Paužaitė.
Komisijos pirmininkė Sandra Paužaitė praneša, jog LOSF konferencijoje dalyvauja 27 narių
atstovai iš 36 LOSF narių.
Prieš visuotinį LOSF narių susirinkimą (Konferenciją) buvo numatyta darbotvarkė ir pasiūlyta
tvirtinimui:
1.LOSF prezidento ataskaita už 2019 metus (pranešėjas Donatas Kazlauskas)
2.Revizijų ir etikos komisijos pranešimas (pranešėjas Jurgis Rubaževičius)
3.2019 metų biudžeto vykdymo ataskaita (pranešėjas Vilius Aleliūnas)
4.2019 metų LOSF metinė finansinė atskaitomybė (pranešėjas Vilius Aleliūnas)
5.Kavos pertraukėlė
6.2020 ir 2021 m. LOSF nario mokestis ir mokėjimo tvarka
7.LOSF prezidento, generalinio sekretoriaus, prezidiumo narių, bei revizijų ir etikos komisijos
narių rinkimai
8.2020 metų veiklos plano ir biudžeto pristatymas ir tvirtinimas (pranešėjas Vilius Aleliūnas)
9.Kiti klausimai
9.1

LOSF kalendoriuje esančių varžybų dalyvio mokestis (pranešėjas Rimantas Serva)

9.2

LOSF įstatų keitimas (pranešėjas Vilius Aleliūnas)

9.3

Sporto varžybų transliacija realiu laiku (oTracker.lt) (pranešėjas Eduard Novičenko)

9.4

Uždaros vietovės apibrėžimas (pranešėjas Vilius Aleliūnas)

10. Pasisakymai, diskusijos
Balsavimo rezultatai: Už - 27, prieš - nėra, susilaikė - nėra. Darbotvarkei pritarta vienbalsiai
1. LOSF Prezidentas Donatas Kazlauskas pristatė ataskaitą už 2019 metus.
Balsavimo rezultatai: Už - 27, prieš - nėra, susilaikė - nėra. Ataskaitai pritarta vienbalsiai.
LOSF veiklos ataskaita 2019 m.
2. LOSF Revizijų ir etikos komisijos pirmininkas Jurgis Rubaževičius perskaitė Revizijų ir
etikos komisijos ataskaitą už 2019 metus.
Balsavimas už komisijos ataskaitos tvirtinimą: už – 27 balsai; prieš – nėra; susilaikė - nėra.
Revizijų ir etikos komisijos ataskaita patvirtinta.
Revizijų ir etikos komisijos 2019 m. ataskaita
3. LOSF vykdantysis direktorius Vilius Aleliūnas pristatė 2019 m. biudžeto vykdymą, buvo
Paaiškinta, kodėl nesurinktas numatytas biudžetas. 2019 m. keitėsi finansavimo tvarka,
projektinės lėšos fizinio aktyvumo skatinimui iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos buvo
paskirstytos tik 2019 m. spalį.
2019 m. biudžeto vykdymas
4. LOSF vykdantysis direktorius Vilius Aleliūnas pristatė 2019 m. LOSF finansinės
atskaitomybės dokumentus, kurie yra patvirtinti nepriklausomo auditoriaus.
Balsavimo rezultatai: už – 27 balsai; prieš – 0 nėra; susilaikė – 0 nėra.
2019 m. LOSF finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtintos
2019 m. LOSF aiškinamasis raštas, 2019 m. balansas, 2019 m. LOSF veiklos rezultatų
ataskaita
6. LOSF vykdantysis direktorius Vilius Aleliūnas padėkojo LOSF nariams, jog atsiliepė į
prašymą ir jau anksti žiemą sumokėjo LOSF nario mokestį. Paviešinti LOSF nariai, kurie iki
visuotinio narių susirinkimo nebuvo sumokėję LOSF nario mokesčio: OK Devyni, OK Takas, OK
Javonis, OK Šiurpys, OSK Falco, Sportas miške. LOSF vykdantysis direktorius pasiūlė patvirtinti
LOSF nario mokesčio mokėjimą metams į priekį, nes LOSF visuotinis narių susirinkimas
dažniausiai vyksta kovo mėn., o LOSF reikia mokėti nario mokesčius tarptautinėms bei kitoms
skėtinėms organizacijoms iki to laiko.
Siūloma tvirtinti: 2020 m. LOSF nario mokestis - 50 eur, licencijos mokestis - 5 eur, išskyrus
moksleiviai ir senjorai (virš 65 m.) - 1 eur, sumokant iki 2020 m. liepos 1 d. 2021 m. LOSF nario
mokestis - 50 eur, licencijos mokestis - 5 eur, išskyrus moksleiviai ir senjorai (virš 65 m.) - 1 eur,
sumokant iki 2021 m. kovo 1 d.
OK Šiurpys atstovai pasiūlė diferencijuoti mažus ir didelius klubus. LOSF vykdantysis direktorius
Vilius Aleliūnas išsakė nuogastavimą, jog nustačius mažą nario mokestį bus priimta daug LOSF
narių, tačiau galimai jie nedalyvaus LOSF veikloje ir bus sudėtinga priimti sprendimus. Taip pat
buvo paminėta, jog LOSF nario mokestis anksčiau buvo 115 eur ir prieš du metus buvo
sumažintas iki 50 eur dėl mažesnių klubų palaikymo.
Balsavimo rezultatai:

už – 26 balsai; prieš – 1 balsas; susilaikė – 0 nėra.
7. LOSF prezidento, generalinio sekretoriaus, prezidiumo narių, bei revizijų ir etikos komisijos
narių rinkimai.
Prieš prasidedant rinkimams LOSF vykdantysis direktorius Vilius Aleliūnas padėkojo visiems
praėjusios kadencijos LOSF valdymo organų nariams už gerą darbą, pažymėjo, jog LOSF nariai
nuo vasario mėnesio buvo kviečiami teikti kandidatūras prezidento, generalinio sekretoriaus,
prezidiumo, revizijų ir etikos komisijos narių pozicijoms užimti, tačiau aktyvumas buvo labai
mažas.
2020-2022 m. LOSF prezidento pareigoms užimti pasiūlyta viena kandidatūra - Donatas
Kazlauskas.
Balsavimas vyksta el. platformoje ibalsas.lt
Balsavimo rezultatai:
Už - 26 balsai, prieš - 1 balsas, susilaikė - 0 ,
https://ibalsas.lt/subjects/view/1134/view/5d068f3076622195f1193fa372585416
Donatas Kazlauskas perrinktas LOSF prezidentu
2020-2022 m. LOSF Generalinio sekretoriaus pareigoms užimti pasiūlyta viena kandidatūra Rimantas Serva
Balsavimo rezultatai:
Už - 25 balsai, prieš - 2 balsai, susilaikė - 0 ,
https://ibalsas.lt/subjects/view/1136/view/b65705679e50090b0dc0308c70d7b749
Rimantas Serva perrinktas LOSF Generaliniu sekretoriumi
2020-2022 m. LOSF viceprezidentų pareigoms užimti pasiūlyti keturi kandidatai:
Gabrielė Andrašiūnienė
Justinas Liubinskas
Lina Balčiūnaitė
Jurgis Rubaževičius
Kiekvienas kandidatas galėjo trumpai pasisakyti, Gabrielė Andrašiūnienė susirinkime
nedalyvavo, tačiau buvo parodytas prisistatymo video.
Balsavimo rezultatai:
Liubinskas Justinas - 24
Rubaževičius Jurgis - 24
Andrašiūnienė Gabrielė - 20

Balčiūnaitė Lina - 13
https://ibalsas.lt/subjects/view/1135/view/f52e48b0314028e7c231ead40358a60d
Justinas Liubinskas, Jurgis Rubaževičius, Gabrielė Andrašiūnienė - nauji LOSF viceprezidentai
bei prezidiumo nariai.
2020-2022 m. LOSF revizijų ir etikos komisijos narių pareigoms užimti nebuvo gauta nei viena
kandidatūra, tačiau LOSF narių visuotinis susirinkimas ją privalo išrinkti, o buvęs komisijos
pirmininkas Jurgis Rubaževičius išrinktas į LOSF viceprezidentus, tad pasiūlomi kandidatai
(gauti jų sutikimai) - Donatas Mickus, Lina Balčiūnaitė, Kęstutis Abramikas, Gediminas Misius,
Algimantas Dambrauskas.
Balsavimo rezultatai:
Mickus Donatas - 24
Balčiūnaitė Lina - 23
Dambrauskas Algimantas - 17
Misius Gediminas - 10
Abramikas Kęstutis - 7
https://ibalsas.lt/subjects/view/1137/view/e6396614a94eda0101b80a39cbfe6769
Donatas Mickus, Lina Balčiūnaitė, Algimantas Dambrauskas - 2020 - 2022 m. LOSF revizijų ir
etikos komisijos nariai
8. 2020 m. LOSF veiklos planą ir biudžetą pristatė vykdantysis direktorius Vilius Aleliūnas.
Sudarant 2020 m. biudžetą buvo atsižvelgta į LOSF revizijų ir etikos komisijos pastabas, kuo
tiksliau planuoti pajamas, nes metai iš metų planuojama rėmėjų parama, tačiau tokios sumos
niekada nepavyksta surinkti. Buvo pastebėta, jog LOSF šiems metams dar yra parašiusi du
projektus į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, tačiau kol kas nėra žinoma ar projektai bus
finansuojami, tad jie neatsispindi planuojamame biudžete. Šiais metais turime patvirtintą vidinę
tvarką, kaip yra skirstomos lėšos tarp disciplinų (OS bėgte, OSKD, OSS, Takais). LOSF
vykdantysis direktorius atsakė į pateiktus klausimus, taip pat paminėjo, jog šiais metais jau yra
reikalingos lėšos Europos jaunučių, jaunių čempionatui, kuris vyks Lietuvoje 2021 m.
Balsavimo rezultatai:
už – 26 balsai; prieš – 0 nėra; susilaikė – 1.
2020 m. LOSF veiklos planui bei biudžetui pritarta.
2020 m. LOSF veiklos planas ir biudžetas

9.1. LOSF kalendoriuje esančių varžybų dalyvio mokestis. LOSF Generalinis sekretorius
Rimantas Serva pasidalino kitų šalių praktika kuomet viena iš federacijos biudžeto dedamųjų
dalių yra dalyvio mokestis. Norint turėti tvarų LOSF biudžetą reikalinga stabilios pajamos (šiuo
metu tai yra LTOK dotacija bei LOSF nario mokestis). Kitos pajamos nėra žinomos, nes
valstybės finansavimas yra kintantis.
LOSF klubai, kurie apmoka visiems nariams starto mokestį išreiškė susirūpinimą, jog jiems tai
kainuos daug pinigų.
OK Rudamina vadovas Kostas Dūda paskatino visus balsuoti už, nes tai yra parama federacijai,
norint turėti stiprią ir veiklią komandą.
Pirminiame pasiūlyme nuo 2021 m. įvedamas varžybų, esančių LOSF kalendoriuje, dalyvio
mokestis:
a) 0,2 eur
b) 0,5 eur
c) 1 eur
Balsavimo rezultatai:
0,5 eur - 7
1 eur - 15
Susilaikė - 5
Nuo 2021 m. bus įvestas varžybų dalyvio mokestis (nuo 21 m.) 1 eur. LOSF prezidiumas
parengs nutarimą su detalesne informacija.
9.2. LOSF vykdantysis direktorius pristatė, jog norima keisti LOSF įstatus, kad esant 2020 m.
situacijai šalyje būtų galima vykdyti LOSF narių visuotinį susirinkimą el. ryšio priemonėmis.
Siūloma pakeitimas:
7.2 Konferencija šaukiama vieną kartą per metus (apie jos datą paskelbiama nariams prieš 25
dienas pranešant apie tai elektroninėmis komunikavimo priemonėmis. Pranešimas siunčiamas
elektroniniu paštu, jeigu yra gautas asociacijos nario sutikimas gauti tokio pobūdžio pranešimus
ir yra gautas asociacijos nario elektroninio pašto adresas. Pranešime apie susirinkimą
nurodoma jo data, laikas, vieta ir darbotvarkė, pateikiami numatomi svarstyti dokumentai. Jeigu
visi visuotinio narių susirinkimo nariai sutinka, susirinkimas gali būti sušauktas nesilaikant šio
termino. LOSF narių visuotinis susirinkimas ¾ narių sutikimu, esant ypatingai situacijai,
gali būti vykdomas el. ryšio priemonėmis nuotoliniu būdu.
Balsavimo rezultatai:
Už - 27, prieš - 0, susilaikė - 0
LOSF įstatų pakeitimui pritarta.

9.3. Uždara vietovė. LOSF vykdantysis direktorius išreiškė susirūpinimą, jog LOSF nariai
nesupranta, ką reiškia uždara vietovė bei pristatė, jog LOSF internetinėje svetainėje galima rasti
interaktyvų žemėlapį su uždarų vietovių sąrašu.
Pristatytas išplėstinis uždaros vietovės aprašymas:
● Uždaros vietovės savoka taikoma visiems potencialiems tų varžybų dalyviams,
treneriams, aptarnaujančiam personalui. Ši savoka taip pat taikoma ir kitiems
orientacininkams, kurie tyčia ar netyčia gali suteikti nesąžiningą pranašumą
konkurentams.
● Orientacininkams leidžiama gyventi, dirbti ir mokytis uždarose teritorijose arba lankytis
turizmo tikslais, pvz. svarbiausi lankytini objektai, festivaliai. Neleidžiama naudotis veikla,
kuri gali būti suprantama kaip nesąžiningas pranašumas komandoms ar asmenims, pvz.
išsamus susipažinimas su uždara teritorijo: maršruto pasirinkimo tikrinimas, bet kurios
formos žemėlapių naudojimas.
● Jokio pobūdžio orientavimosi sporto užsiėmimai uždarose teritorijose negali vykti iki
numatytų varžybų (nacionalinės varžybos, masinės, klubo treniruotė).
● Dalyvavimas numatytuose sporto renginiuose (bėgimo, dviračių, triatlono), kuomet trasa
eina per uždarą vietovę yra galimas.
● Leidžiama važiuoti dviračiu ar bėgti reguliarais maršrutais (tokiais kaip nuvykimas į
darbą, mokyklą).
9.4. Pristatyta Lietuviška GPS sistema otracker.lt
10.1. LOSF vykdantysis direktorius pristatė 2020 m. LOSF vykdomus kvalifikacijos kėlimo
kursus, kurie vykdomi treneriams, varžybų organizatoriams, žemėlapių sudarytojams. Projektas
finansuojamas švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.
10.2. OK Fortūna vadovas pastebėjo, jog LOSF internetinėje svetainėje nėra talpinamos LOSF
varžybų patarėjų ataskaitos.

Visuotinio susirinkimo (Konferencijos) pabaiga 14.25 val.
Pirmininkas Donatas Kazlauskas
Sekretorius Vilius Aleliūnas

