
LOSF visuotinio  narių susirinkimo protokolas

Vilnius,
Zoom platforma

2021-04-10

Pradžia 12:00 val. Dalyvauja 30 delegatų, atstovaujančių 30 klubų ir sporto organizacijų iš 37
LOSF narių. Kvorumas yra. Visi nariai buvo tinkamai informuoti Įstatų numatyta tvarka.

Delegatai registravosi Zoom platformoje.

Pirmininkauja: Donatas Kazlauskas
Sekretoriauja: Vilius Aleliūnas

Prieš prasidedant LOSF konferencijai prezidentas Donatas Kazlauskas pasveikino visus
susirinkusius į visuotinį susirinkimą. Bendru sutarimu pritarta, jog pirmininkauti prezidentui
padės posėdžio sekretorius dėl el. balsavimo.

Išrinkta mandatinė ir balsavimo komisija: Sandra Paužaitė, Regimantas Kavaliauskas,
Dominykas Dulius

Prieš visuotinį LOSF narių susirinkimą (Konferenciją) buvo numatyta darbotvarkė ir pasiūlyta
Tvirtinimui:

1. LOSF prezidento ataskaita už 2020 metus (pranešėjas Donatas Kazlauskas)
2. Revizijų ir etikos komisijos pranešimas  (pranešėja Lina Balčiūnaitė)
3. 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaita (pranešėjas Vilius Aleliūnas)
4. 2020 metų LOSF metinė finansinė atskaitomybė (pranešėjas Vilius Aleliūnas)
5. 2021 ir 2022 m. LOSF nario mokestis ir mokėjimo tvarka (pranešėjas Vilius Aleliūnas)
6. LOSF varžybų dalyvio mokestis / lėšų panaudojimas (pranešėjas Vilius Aleliūnas)
7. 2021 metų veiklos plano ir biudžeto pristatymas ir tvirtinimas (pranešėjas Vilius Aleliūnas)



8. Kiti klausimai
8.1 Užsieniečių startavimas Lietuvos orientavimosi sporto čempionatuose (pranešėjas Vidmantas

Nakvosas ir Vilius Aleliūnas)
8.2 2021 m. Lietuvos čempionatai (datos, grupės) (pranešėjas Vilius Aleliūnas)
8.3 Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionatų disciplinos (pranešėjas Vilius Aleliūnas)
8.4 Uždaros vietovės (pranešėjas Vilius Aleliūnas)

9. Pasisakymai, diskusijos

Balsavimo rezultatai: Už - 21, prieš - nėra, susilaikė - 9. Darbotvarkei pritarta.

1. LOSF Prezidentas Donatas Kazlauskas pristatė ataskaitą už 2020 metus.
Balsavimo rezultatai: Už - 22, prieš - nėra, susilaikė - 8. Ataskaitai pritarta.
LOSF veiklos ataskaita 2020 m.

2. LOSF Revizijų ir etikos komisijos narė Lina Balčiūnaitė perskaitė Revizijų ir
etikos komisijos ataskaitą už 2020 metus.
Balsavimas už komisijos ataskaitos tvirtinimą: už – 21 balsas; prieš – nėra; susilaikė - 9.
Revizijų ir etikos komisijos ataskaita patvirtinta.
Revizijų ir etikos komisijos 2020 m. ataskaita

3. LOSF vykdantysis direktorius Vilius Aleliūnas pristatė 2020 m. biudžeto vykdymą, buvo
paaiškinta, kodėl lėšos tarp disciplinų pasiskirstė netolygiai.
Balsavimas už 2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitos tvirtinimą: už – 23 balsai; prieš – nėra;
susilaikė - 7. 2020 m. biudžeto vykdymo ataskaita patvirtinta.
2020 m. biudžeto vykdymas

4. LOSF vykdantysis direktorius Vilius Aleliūnas pristatė 2020 m. LOSF finansinės
atskaitomybės dokumentus.
Balsavimo rezultatai: už – 22 balsai; prieš – 0 nėra; susilaikė – 8.
2020 m. LOSF finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtintos
2020 m. LOSF aiškinamasis raštas, 2020 m. balansas, 2020 m. LOSF veiklos rezultatų
ataskaita

5. LOSF vykdantysis direktorius Vilius Aleliūnas padėkojo, jog didžioji dauguma klubų jau yra
sumokėjusi LOSF nario mokestį. 2021 m. sezone tik “Sportuok miške” nėra sumokėjusi nario
mokesčio. Paskutiniajame prezidiumo posėdyje buvo svarstomas “Sportuok miške” dalyvavimas
LOSF veikloje ir nutarta duoti protingą terminą mokesčiui sumokėti. LOSF vykdantysis
direktorius pristatė, jog norima jau dabar nustatyti 2022 m. LOSF nario mokestį, nes visuotinis
susirinkimas vyksta kovo pabaigoje, o iki to laiko būtų gerai, jog mokesčiai būtų sumokėti.
Išsakyta mintis, jog mokesčio mokėjimą reikėtų paankstinti iki  einamųjų metų vasario 1 d.
Siūloma tvirtinti: 2022 m. LOSF nario mokestis - 50 eur, mokant iki 2022 m. vasario 1 d.. LOSF
sportininko licencijos mokestis - 5 eur, išskyrus moksleiviai ir senjorai (virš 65 m.) - 1 eur
(mokėjimo data neribojama)

https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2021/04/2020-m.-veiklos-ataskaita-.docx.pdf
https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2021/04/LOSF-Reviziju-ir-Etikos-Komisijos-pranesimas-2021-2.pdf
https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2021/04/2020-metu%CC%A8-biudz%CC%8Cetas.xlsx-2020-planas.pdf
https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2021/04/20210407_losf_aiskinamasis_rasas_2020_metai.pdf
https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2021/04/20210406_finansines_bukles_ataskaita_2020_metai.pdf
https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2021/04/20210406_veiklos_rezultatu_ataskaita_2020_metai.pdf
https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2021/04/20210406_veiklos_rezultatu_ataskaita_2020_metai.pdf


Balsavimo rezultatai:
už – 23 balsai; prieš – 0; susilaikė – 7.
2022 m. LOSF nario ir licencijos mokesčiai patvirtinti

6. LOSF vykdantysis direktorius pristatė, jog jau praėjusiame visuotiniame susirinkime buvo
patvirtinta, jog nuo 2021 m. bus renkamas LOSF dalyvio mokestis (LOSF kalendoriuje esančių
varžybų). Po mokesčio patvirtinimo kilo nepasitenkinimas iš LOSF visuomenės, tad buvo
nuspręsta pristatyti LOSF narių visuotiniam susirinkimui, kur galėtų būti panaudotos lėšos.
Numatyti trys prioritetai ir jie detalizuoti susirinkimo dalyviams.
Diskusijos metu nuspręsta balsuoti dėl prioritetų pasirinkimo ir dėl komisijos, kuri skirstytų
proporciją sudarymo.
6.1 Balsavimas dėl komisijos, kuri susidėtų iš LOSF prezidiumo bei LOSF komitetų pirmininkų
sudarymo.
Balsavimo rezultatai:
Už - 21, prieš - 0, susilaukė - 9
Nutarta sudaryti komisija LOSF dalyvio lėšų skirstymui, kuri susideda iš LOSF prezidiumo ir
LOSF komitetų pirmininkų.
6.2 Lėšų skirstymo prioritetų balsavimas. Siūloma lėšas skirti: LOSF projektas, IT projektams,
Sportininkų skatinimui.
Balsavimo teisėtu laikyti negalima, nes ne susidarė balsų dauguma. Bendru sutarimu nutarta,
jog sprendimą priims sudaryta komisija.

7. 2021 m. LOSF veiklos planą ir biudžetą pristatė vykdantysis direktorius Vilius Aleliūnas. 2021
m. sezone biudžetas priklausys nuo to ar vyks Europos jaunių, jaunučių čempionatas, nes šias
varžybas vykdys Lietuvos orientavimosi sporto federacija ir šių varžybų lėšos sudaro ⅓
biudžeto. LOSF vykdantysis direktorius pastebėjo, jog turime planuotis 10 procentų prisidėjimą
prie AM programos.

Balsavimo rezultatai:
už – 23 balsai; prieš – 0 nėra; susilaikė – 7.
2021 m. LOSF veiklos planui bei biudžetui pritarta.

2021 m. LOSF veiklos planas ir biudžetas

8.1.1 OK Ąžuolas klubo pirmininkas Vidmantas Nakvosas pristatė siūlymą, jog Lietuvos
čempionatų estafečių bei Lietuvos klubų taurės varžybose negali startuoti nei vienas ne
Lietuvos pilietis (galiojanti nuostata, jog gali startuoti 1 ne Lietuvos pilietis, deklaravęs savo
narystę OS klube ar organizacijoje bei turintis LOSF licenciją). Po ilgos diskusijos nutarta
balsavimui siūlyti dvi formuluotes:

A. Lietuvos orientavimosi sporto čempionatuose (estafečių varžybose) ir klubų taurėje gali

https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2021/04/2021-m.-planas-2021-planas.pdf


startuoti vienas ne Lietuvos pilietis, kuris yra deklaravęs narystę OS klube bei turi galiojančią

LOSF licenciją.

B. Lietuvos orientavimosi sporto čempionatuose (estafečių varžybose) ir klubų taurėje negali

startuoti ne Lietuvos piliečiai arba jiems prilyginti asmenys

Balsavimo rezultatai:

A - 18, B - 4, susilaikė - 8

Nutarta: Lietuvos čempionato estafečių bei klubų taurės varžybose gali startuoti vienas ne Lietuvos

pilietis, kuris yra deklaravęs savo narystę OS klube ar organizacijoje bei turi galiojančią licenciją.

8.1.2 Diskusijos metu buvo iškelta idėja, jog žmonės, reziduojantys Lietuvoje galėtų dalyvauti LOSF

organizuojamose varžybose su konkurencija.

Balsavimui siūloma formuluotė:

Žmonės, reziduojantys Lietuvoje (ne Lietuvos piliečiai) Lietuvos orientavimosi sporto čempionatuose

individualiose trasose dalyvauja su konkurencija bei kovoja dėl Lietuvos čempionų vardų. Lietuvos

orientavimosi sporto čempionatų bei Lietuvos klubų taurės varžybose šie žmonės nėra skaičiuojami,

kaip užsieniečiai. LOSF licencijos kaina, Lietuvoje reziduojantiems užsieniečiam, - 5 eur.

Balsavimo rezultatai:

Už - 23, prieš - 0, susilaikė - 7

.
8.2. Dėl šalyje paskelbto karantino nėra aiški Lietuvos čempionatų perspektyva. Pagal
galiojančias taisykles, AM sporto varžybos gali būti vykdomos. LČ yra priskiriami šiai grupei.
LOSF vykdantysis direktorius pristatė tris galimas alternatyvas, kaip turėtų būti vykdomi LČ,
esant karantino sąlygoms.

A. Prezidiumo alternatyva - organizuoti LČ AM grupėse (V/M 12 - V/M 90) pagal numatytą
LOSF kalendorių, laikantis būtinųjų karantino sąlygų.

B. Veteranų komiteto alternatyva - organizuoti LČ V/M 16, 18, 20, 23 bei V/M grupėse
pagal numatytą LOSF kalendorių, o LČ V/M 12, 14, 35, 40, 45 ir kt. Grupėse pasibaigus
karantinui bei prijungiant prie didžiųjų LOSF kalendoriaus varžybų (Vilnius 2021, Takas
2021, Pavasario taurė ir kt.)

C. 3 alternatyva - organizuoti LČ, kai bus leidžiami masiniai renginiai Lietuvoje

Balsavimo rezultatai: A - 17, B - 1, C - 4, susilaikė - 8

Nutarta: Organizuoti LČ AM grupėse pagal numatytą LOSF kalendorių.



8.3 LOSF vykdantysis direktorius pristatė, jog yra gautas pasiūlymas V/M grupėse
nebeorganizuoti LČ labai ilgoje trasoje, tačiau ieškoti panašių alternatyvų, kaip yra Pasaulio
čempionatuose (Bendro starto varžybos, persekiojimas). Pristatyta, jog galėtų būti pakeistas
pavadinimas iš LČ labai ilgoje trasoje į LČ bendro starto varžybos (apibrėžiant trasų ilgius
taisyklėse). Taip pat pristatyta, jog LČ sprinto metu būtų galima organizuoti Knock-out sprintą
V/M grupėms.
Siūloma balsavimui, jog sprendimą dėl naujų LČ disciplinų priimtų techninis komitetas, po
konsultacijų su Veteranų bei Rinktinių komitetais.

Balsavimo rezultatai: Už - 21, prieš - 0, susilaikė - 9

8.4. OK Ąžuolas narys, Gytis Nakvosas, pristatė atsiradusią problemą, jog uždaros vietovės
galiojantis aprašas leidžia šioje vietovėje organizuoti bei dalyvauti kitų sporto rūšių varžybas
(bėgimas, MTB, slidinėjimas ir kt.) Iš to galima daryti prielaidą, jog įgyjamas pranašumas,
susipažįstama su vietove. Siūloma keisti uždaros vietovės apibrėžimą.
Po diskusijos siūloma balsavimu tvirtinti, jog uždaros vietovės apibrėžimą nustatytų tecninis
komitetas.

Balsavimo rezultatai: Už - 22, prieš - 0, susilaikė - 8

Visuotinio susirinkimo (Konferencijos) pabaiga 14.55 val.

Pirmininkas Donatas Kazlauskas
Sekretorius Vilius Aleliūnas


