
Lietuvos orientavimosi sporto federacijos prezidiumo posėdis

2021 rugsėjo 7  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. LOSF techninio komiteto sudėtis
2. EYOC 2021 ataskaita
3. LOSF maistpinigių mokėjimo tvarka
4. Lietuvos rinktinių aprangų dėvėjimo ir naudojimo klausimas
5. Papildomo AM finansavimo panaudojimas

LOSF vykdantysis direktorius informavo, jog EYOC 2021 finansinė ataskaita nėra parengta,

nes dar nėra gautos visos sąskaitos, tad ataskaita bus pateikta kitame LOSF prezidiumo

posėdyje.



1. Dėl LOSF techninio komiteto sudėties

2021 m. Birželio mėn. Orientavimosi sporto visuomenei buvo išsiųstas kvietimas teikti

kandidatūras į LOSF techninį komitetą.

Iki numatyto termino buvo gauta Gyčio Nakvoso paraiška bei Dovydo Momkaus užklausa.

LOSF prezidiumo nariai diskutavo ar Dovydo Momkaus užklausa atitiko paraiškos formą.

Balsavimui pateiktu du kandidatai – Gytis Nakvosas ir Dovydas Momkus

Balsavimo rezultatai: Gytis Nakvosas – už 5, prieš – 0, susilaikė – 0 ; Dovydas Momkus –

už 0, prieš 1, susilaikė 4.

LOSF prezidiumas patvirtino Gytį Nakvosą LOSF techninio komiteto nariu bei nusprendė
skelbti pakartotiną kvietimą teikti paraiškas iki 2021 m. Rugsėjo 20 d.

2. EYOC 2021 ataskaita

LOSF vykdantysis direktorius pasidžiaugė gerai surengtu čempionatu, tačiau informavo, jog

finansinės ataskaitos pateikti nėra galimybių, nes nėra gauti visi buhalteriniai dokumentai iš
tiekėjų.

3. LOSF maistpiningių mokėjimo tvarka

LOSF vykdantysis direktorius pristatė LOSF maistpiningių mokėjimo tvarką, nustatant 38 eur

dienos normą sportininkams, treneriams, aptarnaujančiam personalui Lietuvoje

vykstantiems renginiams. Taip pat pristatyta LOSF varžybų patarėjo maistpinigių dienos

norma.

Balsavimo rezultatai: Už – 5, prieš – 0, susilaikė – 0

Nutarta: Patvirtinti LOSF maistpinigių mokėjimo tvarką

4. Lietuvos rinktinių aprangų dėvėjimas ir naudojimas

LOSF vykdantysis direktorius pristatė LOSF rinktinių aprangų dėvėjimo ir naudojimo tvarkos

aprašo projektą. LOSF prezidiumas diskutavo ar tikrai sportininkai negali dėvėti Lietuvos

rinktinės aprangų dalyvaudami tarptautinėse varžybose, tačiau neatstovaudami Lietuvos

rinktinei. Taip pat diskutuota kas gali turėti, gauti bei naudoti Lietuvos rinktinės aprangas. Po

diskusijos nuspręsta atidėti klausimą kitam LOSF prezidiumo posėdžiui, kurio metu bus

pristatyta ir LOSF rinktinių aprangų gavimo / įsigijimo tvarka.

5. Papildomas AM finansavimas



LOSF vykdantysis direktorius informavo, jog perskirsčius biudžetą Švietimo, mokslo ir sporto

ministerija turėtų skirti papildomus 30000 eur AM programoms finansuoti. Kol kas sutartis

nėra pasirašyta, tačiau dokumentai pateikti.

LOSF administracija pristatė savo siūlymus, kaip galėtų būti panaudotos lėšos, tačiau po

diskusijos nuspręsta šį klausimą apsvarstyti kitame prezidiumo posėdyje, kuomet bus

pasirašyta sutartis ir lėšos bus LOSF sąskaitoje.

6. Kiti klausimai

LOSF Generalinis sekretorius Rimantas Serva informavo, jog OK Fortūna atstovai kreipėsi su

klausimu, ką daryti, nes nėra galimybės gauti leidimą rengti 2022 m. Lietuvos čempionatą
ilgoje trasoje numatytoje vietovėje. LOSF vykdantysis direktorius pasiteiravo kokiame

lygmenyje buvo kalbėta su atsakingomis institucijomis ir bendru nutarimu sutarta kreiptis

dar kartą dėl išaiškinimo.

Posėdžio pradžia: 2021 m.  Rugsėjo 7 d. 17:02

Posėdžio pabaiga: 2021 m. Rugsėjo 7 d. 18:45

Sekretorius: Vilius Aleliūnas


