Lietuvos orientavimosi sporto federacijos prezidiumo posėdis
2020 spalio 20 d., Vilnius

Pirmininkas: Donatas Kazlauskas
Sekretorius: Vilius Aleliūnas

Posėdis vyksta el. ryšio priemonėmis

Dalyvauja:

Donatas Kazlauskas - prezidentas
Rimantas Serva - generalinis sekretorius
Gabrielė Andrašiūnienė - viceprezidentė
Justinas Liubinskas - viceprezidentas
Jurgis Rubaževičius - viceprezidentas
Vilius Aleliūnas - vykdantysis direktorius (be balso teisės)

Prieš posėdį buvo sudaryta darbotvarkė:

1.
2.
3.
4.

OSK Apuokas prašymas priimti į LOSF narius
2020 m. finansai bei jų panaudojimas
2021 m. Baltijos čempionato rengėjas
LOSF komitetai ir jų sudėtis

Pastabų darbotvarkei neišsakyta.

Svarstomi klausimai:
1. OSK Apuokas prašymas priimti į LOSF narius

2020 m. rugsėjo 15 d. OSK Apuokas kreipėsi į LOSF prašydamas priimti į LOSF narius, pateikdamas visus
reikalingus dokumentus, kurių reikalauja LOSF įstatai.
Balsavimo rezultatai: už – 5, prieš – 0, susilaikė – 0
Nutarta: Priimti OSK Apuokas į LOSF narius. OSK Apuokas narystė LOSF įsigalios nuo stojamojo nario
mokesčio sumokėjimo datos.
2. 2020 m. finansai bei jų panaudojimas
LOSF vykdantysis direktorius pristatė LOSF finansinę būklę. Neįvykus svarbiausiems metų startams LOSF
AM programa turi būti koreguojama.
Nutarta: Įpareigoti LOSF vykdantįjį direktorių pagal galimybes bei sutarus su LOSF komitetais koreguoti
2020 m. LOSF AM programą.
3. 2021 m. Baltijos čempionatas
LOSF vykdantysi direktorius pristatė, jog 2020 m. Lietuvoje dėl pandemijos neįvyko Baltijos čempionatas,
kurio rengėju buvo paskirtas SK Igtisa. 2021 m. Baltijos čempionatas turi vykti Lietuvoje, tačiau anksčiau
planuotos naudoti vietovės bei žemėlapiai dėl autorinių bei nuosavybės teisių negali būti naudojami šioms
varžyboms. SK Igtisa atstovaujama Viliaus Aleliūno išreiškė norą organizuoti Baltijos čempionatą 2021 m.
Šaiulių apskrityje naudojant naujas vietoves (nei buvo numatyta 2020 m.) Formuluotė balsavimui – SK
Igtisa klubą paskirti 2021 m. Baltijos čempionato rengėju ir jį vykdyti Šiaulių apskrityje.
Balsavimo rezultatai: Už – 5, prieš – 0, susilaikė – 0
Nutarta: Paskirti SK Igtisa 2021 m. Baltijos čempionato rengėju bei įpareigoti juos surengti šias varžybas
Šiaulių apskrityje atnaujinant Kurtuvėnų masyvo žemėlapius.
4. LOSF komitetai ir jų struktūra
2020 m. rugsėjo 8 d. LOSF prezidiumo posėdyje buvo patvirtinta nauja LOSF komitetų struktūra bei buvo
išsiųstas prašymas bendruomenei teikti kandidatūras į LOSF komitetus.
Iki numatytos datos buvo gautos kandidatūros, tačiau ne į visus komitetus. LOSF prezidiumas svarstė
komitetus paeiliui:
OS takais komitetas – Andrius Jovaiša (pirmininkas), Robertas Stankevič, Gintaras Mikolavičius, Evaldas
Liekmanis
Balsavimo rezultatai: už – 5, prieš – 0, susilaikė – 0
IT komietas – Justinas Liubinskas (pirmininkas), Vytautas Beliūnas, Giedrius Sabaliauskas, Eduard
Novičenko, Tadas Kazlauskas, Edvardas Ščerbavičius
Balsavimo rezultatai: už – 4, prieš – 0, susilaikė – 0 (Justinas Liubinskas nusišalino)
Veteranų komitetas – kandidatūrų gauta nebuvo. LOSF Generalinis sekretorius Rimantas Serva pristatė
Henriko Ulevičiaus kandidatūrą. LOSF prezidiumas vienbalsiai pritarė bei nutarė duoti 2 savaičių terminą (iki
2020 m. lapkričio 3 d.) Henrikui Ulevičiui pristatyti savo komandą.
Balsavimo rezultatai: už - 5, prieš – 0, susilaikė – 0
Rinktinių komitetas – rinktinių komitetą sudaro 2 OS bėgte, 2 OSS slidėmis, 2 OSKD bei 2 Moksleivių trenerių
atstovai, kuriuos deleguoja Moksleivių trenerių susirinkimas. Gautos kandidatūros – Svajūnas Ambrazas
(OSS), Jolanta Šulčienė (OSS), Petras Andrašiūnas (OSKD), Egidijus Pilybas (OSKD), Nerijus Vidžiūnas
(Moksleiviai), Aušra Bartkevičienė (Moksleiviai), Simonas Krėpšta (OS bėgte). Trūkstama vienos

kandidatūros iki pilno sąrašo. LOSF prezidiumas įpareigojo LOSF vykdantįjį direktorių per 2 savaites (iki 2020
m. lapkričio 3 d.) pateikti kandidatūrą į Rinktinių komitetą.
Balsavimo rezultatai: už - 5, prieš – 0, susilaikė – 0
Sporto plėtros komietas – kandidatūrų gauta nebuvo. LOSF vykdantysis direktorius Vilius Aleliūnas teikė
Kristinos Kavaliauskienės, Linos Balčiūnaitės kandidatūras. LOSF prezidiumas įpareigojo LOSF viceprezidentą
Jurgį Rubaževičių per dvi savaites (iki 2020 m. lapkričio 3 d.) pateikti visą sporto plėtros komiteto sudėtį.
Balsavimo rezultatai: už - 5, prieš – 0, susilaikė – 0
Techninis komitetas – buvo gautos 5 kandidatūros (Kęstutis Abramikas, Aurimas Murėnas, Ramūnas
Pabrėža, Vidmantas Nakvosas, Gytis Nakvosas). LOSF prezidiumas svarstė, jog šiame komitete privaloma
turėti žemėlapių sudarytojų atstovus. Buvo gautas pritarimas iš Egidijaus Kukenio dėl galimybės dalyvauti
komiteto veikloje. LOSF prezidiumas nutarė, jog 3 vietos skiriamos žmonės pateikusiems kandidatūras, 2
vietos žemėlapių sudarytojams.
Iš 5 kandidatų buvo renkami 3. Aurimas Murėnas (4 balsai), Ramūnas Pabrėža (3 balsai), Gytis Nakvosas (1
balsas), Vidmantas Nakvosas (3 balsai), Kęstutis Abramikas (4 balsai). Vidmantas Nakvosas ir Ramūnas
Pabrėža surinko vienodą balsų skaičių. Po pakartotinio balsavimo Ramūnas Pabrėža surinko daugiau balsų.
LOSF techninis komietas – Egidijus Kukenys, Kęstutis Abramikas, Ramūnas Pabrėža, Aurimas Murėnas,
rezervas.
Nutarta: Tvirtinti techninį komitetą su 4 nariais ir sulaukti pasiūlymo iš žemėlapių sudarytojo dėl galimo
kandidato.

Posėdžio pradžia: 2020 spalio 20 d. 17:00
Posėdžio pabaiga: 2020 m. spalio 20 d. 18:45
Sekretorius: Vilius Aleliūnas

