
 

 

 

 

Lietuvos orientavimosi sporto federacijos prezidiumo posėdis 

2021 gegužės 13  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) 

Aurimas Murėnas - LOSF techninio komiteto pirmininkas (be balso teisės) 

Kęstutis Abramikas - LOSF techninio komiteto narys (be balso teisės) 

Gintas Kvietkus - LOSF techninio komiteto narys (be balso teisės) 

Egidijus Kukenys - LOSF techninio komiteto narys (be balso teisės) 

Ramūnas Pabrėža - LOSF techninio komiteto narys (be balso teisės) 

 

 

 

 



Prieš posėdį buvo sudaryta darbotvarkė: 

 

1. Dėl LOSF techninio komiteto narių kreipimosi bei tolimesnio LOSF techninio komiteto 

darbo 

 

Posėdžio darbotvarkei pastabų neišsakyta. 

 

1. Dėl LOSF techninio komiteto narių kreipimosi bei tolimesnio LOSF techninio komiteto 

darbo 

 

LOSF vykdantysis direktorius LOSF prezidiumo nariams pristatė susidariusią situaciją, kuomet 

Lietuvos OS bėgte čempionato sprinto estafečių varžybų metu LOSF techninio komiteto 

nariai kreipėsi į varžybų direktorių dėl galimų pažeidimų planuojant trasas ir statant 

kontrolinius punktus ir siūlė apsvarstyti galimybę eliminuoti iš rezultatų nekorektiškus 

punktus. Varžybų direktorius priėmė sprendimą atstatyti komandas, kurios buvo 

diskvalifikuotos dėl dublių 55KP, 85KP ir buvusių mokyklos kieme (prizininkų tarpe 

diskvalifikuoti buvo: OK Medeina VM55 grupė ir SM Gaja VM12 grupė). 

Pasibaigus apdovanojimams varžybų direktorius ir vyr. teisėjas priėmė sprendimą, jog 

pasielgė neteisingai ir rezultatai buvo atstatyti į pradinius. Daugiau jokių skundų, protestų ar 

apeliacijų gauta nebuvo. 

LOSF techninio komiteto nariai, kurie kreipėsi į varžybų direktorių varžybų metu, pripažino 

klydę ir pasielgę neteisingai. 

Kitas LOSF techninio komiteto narys savo kolegų elgesį vertino kaip grubų LOSF etikos 

kodekso pažeidimą bei visuomenės pasitikėjimo praradimą ir pasiūlė atsistatydinti LOSF 

techniniam komitetui pilna sudėtimi. 

Trečiadienį, 2021 m. gegužės 12 d. LOSF techninio komiteto narys inicijavo balsavimą dėl 

LOSF techninio komiteto atsistatydinimo pilna sudėtimi. Balsavime dalyvavo 3 iš 5 LOSF 

techninio komiteto narių. Po balsavimo LOSF techninio komiteto narys, be LOSF techninio 

komiteto pirmininko žinios, atsiuntė LOSF prezidiumui prašymą atstatydinti LOSF techninį 

komitetą pilna sudėtimi. 

Posėdžio metu savo poziciją išsakė visi LOSF techninio komiteto nariai bei LOSF prezidiumo 

nariai. 

 

Balsavimas: Ar pritariate LOSF techninio komiteto atstatydinimui pilna sudėtimi? 

 

Prieš balsavimą LOSF generalinis sekretorius nusišalino dėl galimo interesų konflikto. 

 

Balsavimo rezultatai: Pritariu - 0, Nepritariu - 4, Susilaikė - 0 

 

LOSF prezidiumas nepritaria LOSF techninio komiteto atstatydinimui pilna sudėtimi, nes 



padarytas pažeidimas nėra grubus, kuris diskredituotų LOSF techninį komitetą. LOSF 

techninis komitetas nepažeidė savo, kaip LOSF techninio komiteto funkcijų ir nepadarė 

žalos savo veikla. LOSF prezidiumas gerbia ir vertina visus savo sričių profesionalus ir tikisi, 

jog iš padarytų klaidų bus pasimokyta ateityje. 

 
 

 

 

 

 

 

Posėdžio pradžia: 2021 m.  gegužės 13  d. 19:16 

Posėdžio pabaiga: 2021 m. gegužės 13 d. 21:10 

Sekretorius: Vilius Aleliūnas 

 

 


