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PRANEŠIMAS 2020 METŲ VISUOTINIAM NARIŲ SUSIRINKIMUI   
 
 
Lietuvos Orientavimosi sporto federacijos Revizijos ir etikos komisija (toliau – Komisija), susidedanti iš 
Jurgio Rubaževičiaus (pirmininkas), Donato Mickaus (pirmininko pavaduotojas) ir Kęstučio 
Jokubauskio, vadovaudamasi LR Asociacijų įstatymu bei Lietuvos Orientavimosi sporto federacijos 
(toliau – Federacija arba LOSF) įstatais patikrino Federacijos 2019 metų finansinę veiklą. Atkreiptinas 
dėmesys, kad Komisija nėra finansinis auditas ir neatlieka tokių funkcijų. Komisijos užduotis yra 
nepriklausomai, OS visuomenės ir LOSF narių vardu peržvelgti LOSF valdymo organų veiklą ir paviešinti 
arba informuoti LOSF vadovybę apie galimus finansinius, etinius ir procedūrinius neatitikimus arba 
pažeidimus. 
 
Revizijų ir etikos komisija atlikdama patikrinimą naudojosi Vykdančiojo Direktoriaus Viliaus Aleliūno 
pateiktais Federacijos Prezidiumo posėdžių protokolais, ūkinės-finansinės veiklos dokumentais, 
Federacijos 2019 m. finansinėmis ataskaitomis bei nepriklausomo auditoriaus pateikta LOSF 2019 m. 
gruodžio 31d. finansinių ataskaitų rinkinio Audito ataskaita.   
 
Patikrinimo metu nustatyta: 
 
1. Federacijos dokumentai tvarkomi ir saugomi tinkamai. Saugomos ir skaitmeninės dokumentų 

kopijos. Prezidiumo posėdžiai protokoluojami, protokolai tvarkingai pateikiami Federacijos 
interneto svetainėje. Išrašomi apskaitos dokumentai tvarkingi, su privalomais rekvizitais. 

2. Federacijos gautos lėšos buvo panaudotos pagal patvirtintą biudžetą, tačiau negauta ženkli dalis  
planuotų pajamų, tokiu būdu vietoj planuoto subalansuoto biudžeto, rezultatas yra 16,5 tūkst. 
Eurų deficitas.  

3. Federacijos administraciniai kaštai pagrįsti, lėšos naudotos taupiai ir racionaliai.  
4. Atsižvelgta į komisijos 2019 m. susirinkime pateiktą rekomendaciją, ir Federacijos metinė 

finansinė atskaitomybė jau antrus metus yra tikrinama nepriklausomų auditorių. Auditorių 
nuomone, LOSF 2019 metų finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia 
Federacijos 2019 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius 
veiklos rezultatus pagal LR galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir 
finansinių ataskaitų sudarymą, ir verslo apskaitos standartus. 

 
 
Lentelėje pateikiamos per ataskaitinį laikotarpį planuotos ir faktiškai LOSF gautos lėšos bei šių lėšų 
panaudojimas (visos sumos nurodytos Eurais): 
 
 



 
 2019  

planas 
     2019 skirtumas 

    
PAJAMOS 220 683 192 471 -28 212 

Finansavimas iš LR biudžeto  162 683    151 683    -11 000    
KKSD finansavimas 151 683    151 683    0    
ŠMSM finansavimas 11 000    0    -11 000    

Kiti finansavimo šaltiniai 58 000    40 788    -17 212   
LTOK dotacija 15 000    15 000    0    
LOSF narių mokestis (licencijų) 5 000    5 357    357    
Mokesčiai iš varžybų organizatorių 500    80    -420    
Įmonių, privačių asmenų parama ir reklama 15 000    4 767    -10 233    
Žemėlapiai, fanų apranga ir kiti pardavimai 2 500    1 383    -1 117    
Kitos pajamos (tikslinės lėšos) 20 000    14 201    -5 799    

    
IŠLAIDOS 219 628    208 931    -10 697    
Nacionalinių varžybų vykdymas 7 500    11 572    4 072    
Masiškumo didinimas 18 850    15 217    -3 633   

Pasirengimas ir dalyvavimas IOF varžybose 134 500    129 106    -5 394    
OS bėgte rinktinė: 59 500    58 874    -626    
OSKD rinktinė: 51 000    49 316    -1 684    
OSS rinktinė: 20 000    17 096    -2 904    
Orientavimosi takais rinktinė 4 000    3 820    -180    

Administracinės išlaidos 34 578    32 184    -2 394    
Darbuotojų atlyginimai ir susijusios išlaidos 23 338    20 760    -2 578    
Viešinimo išlaidos 5 040    4 820    -220    
Buhalterinė apskaita 2 500    2 904    404    
Patalpų nuoma, komunalinės paslaugos 1 400    1 186    -214    
Komandiruotės, transporto išlaidos 500    842    342    
Ryšių, kanceliarinės, banko ir kitos išlaidos 1 800    1 672    -128    

Kitos veiklos išlaidos 24 200    20 852    -3 348    
IOF, Sportas visiems, LSFS narystės mokesčiai 3 200    3 480    280    
WRE, IOF licencijų, čempionatų mokesčiai 500    411    -89    
Reitingų skaičiavimas 500    600    100    
Žurnalo leidyba 1 000    763    -237    
Knygos leidyba 2 000    2 199    199    
Dbsportas.lt 1 000    1 000    0    
Erasmus++ programa 4 000    4 040    40    
LOSF projektai (60metų, fanų apranga ir kt.) 5 000    4 241    -759    
Sportininkų skatinimas 2 500    2 050    -450    
Tarptautinės varžybos Lietuvoje 500    284    -216    
LOSF Auditas 2 000    1 210    -790    
Nenumatytos išlaidos (ankstesnių laikotarpių išl.) 2 000    574    -1 426    

    
VEIKLOS REZULTATAS 1055 -16 460 -17 515 

 
 
 
 



Komisijos rekomendacijos: 
 

1) Siūlome atsižvelgti į Nepriklausomų auditorių pastabą dėl Debitorinių ir kreditorinių 
įsiskolinimų likučių suderinimo metų pabaigai. Šiuo metu tokie likučiai yra nederinami ir 
nepatvirtinami tarpusavio skolų suderinimo aktais. Rekomenduojame finansinėse ataskaitose 
atvaizduotas gautinas sumas ir įsipareigojimus patvirtinti tarpusavio skolų suderinimo aktais 
finansinių ataskaitų sudarymo pabaigos datai, t.y. 2019 m. gruodžio 31 d., kad gautume 
pakankamus ir užtikrintus įrodymus šių likučių teisingumu. 

 
2) Siūlome atsižvelgti į Nepriklausomų auditorių pastabas dėl būsimų laikotarpių sąnaudų 

sąskaitoje apskaitomai socialinio draudimo mokesčio permokai 198,29 eurų sumai, bei  
sąskaitoje Nr. 4142 apskaitomo mokėtino GPM 88,61 eurų sumai. Abi šios sumos per metus 
nejudėjo. Rekomenduojame suderinti šio mokesčio permoką su socialinio draudimo įstaiga ir 
uždaryti su mokėtinomis sumomis bei suderinti mokėtinas sumas su VMI ir esant reikalui 
padengti įsiskolinimus.  

 
3) Siūlome tęsti biudžeto sudarymo principų tobulinimą – kur galima naudoti projektinį 

biudžetavimo modelį, susiejant pajamas su joms gauti patiriamomis išlaidomis projekto lygyje. 
Tęstiniuose projektuose sąnaudas reikėtų skaičiuoti ilgalaikėje perspektyvoje, paskirstant 
turto įsigijimus ar kitas rečiau patiriamas išlaidas tolygiai, tokiu būdu teisingai įvertinant realias 
kasmetines projekto sąnaudas.  

 
4) Sudarant biudžetą realistiškai planuoti įplaukas ir reguliariai peržiūrėti biudžetą, ypač jeigu 

padidėja tikimybė, kad bus gauta mažiau įplaukų, nei planuota. Nevykdant pajamų biudžeto, 
nedelsiant turi būti koreguojamos ir atitinkamos išlaidų eilutės.  
 
 
 
 
 
 
 

Etikos klausimai 
 
Nuo praėjusios Konferencijos Komisija gavo vieną kreipimąsi dėl galimų etikos kodekso pažeidimų. 
Buvo pradėtas tyrimas, pateiktos komisijos išvados bei rekomendacijos. Komisija taip pat paruošė 
rekomendacijas varžybų organizatoriams kuriose patariama, kaip patiems nepažeisti etikos kodekso 
užtikrinant lygias rungtyniavimosi sąlygas visiems varžybų dalyviams bei galimos priemonės ar 
sprendimai dalyvių neetiško elgesio prevencijai.   
 
Nors klausimų skaičius mažesnis, nei per ankstesnius metus, tačiau keliami klausimai sudėtingėja, 
kalbame ne apie klaidas, o sąmoningą elgesį, atspindintį nusistovėjusį požiūrį į tokius svarbius 
klausimus, kaip atstovavimą nacionalinei rinktinei. Tokį požiūrį keisti yra žymiai sunkiau, tai nėra vien 
Komisijos darbas – reikalingas ir nuoseklus LOSF dėmesys mūsų sporto vertybių ugdymui.    
Kviečiame Komisijos el. paštu etika@orienteering.lt ne tiktai informuoti apie netinkamą elgesį, bet ir 
užduoti klausimus, jei kyla abejonės koks elgesys ar sprendimas yra etiškas, o koks – ne. Komisijos 
tikslas ugdyti brandesnį dalyvių požiūrį į kilnų elgesį sporte, formuoti tobulesnes varžybų organizavimo 
praktikas. Komisijos tyrimo išvados yra prieinamos viešai federacijos tinklapyje. 



 
Komisijos rekomendacijos ir tikslai 2020 metams 
 
1. Dauguma klausimų dėl etiško elgesio kyla „pilkose zonose“, t.y. ten, kur vadovaujamasi įprasta 

praktika, tačiau nėra nustatytų taisyklių arba jos yra paviršutiniškos ir nereglamentuoja visų 
svarbiausių klausimų. Siūlome LOSF vadovybei kompleksiškai peržiūrėti esamas tvarkas ir 
taisykles kurios reglamentuoja Federacijos teikiamą finansavimą, ir jas papildyti ar pakeisti 
siekiant užtikrinti aiškius skyrimo principus, panaudojimo ir atsiskaitymo tvarką, gavėjų 
prisiimamus įsipareigojimus bei finansinę atsakomybę už šių įsipareigojimų nevykdymą.    
 

2. Pernai metų Konferencijos sprendimu buvo sudaryta speciali darbo grupė žemėlapių komiteto 
nuostatams ir žemėlapių sudarymo reglamentui atnaujinti. Po pusmečio, 2019 rugsėjo 2 d. LOSF 
Prezidiumo posėdyje buvo priminta, kad darbo grupė turi paruošti šių dokumentų naujas 
redakcijas, tačiau šiai Konferencijai nei vienas, nei kitas dokumentas taip ir neparuoštas. 
Žemėlapių autorinių teisių reglamentavimas yra viena iš užsitęsusių „pilkųjų zonų“, kur kasmet 
kyla problemų, todėl rekomenduojame LOSF vadovybei nebedeleguoti šio klausimo ir paruošti 
minėtus dokumentus pagal kitų šalių gerąsias praktikas.  

 
3. Vienas iš LOSF etikos kodekso principų yra pagarba gamtai bei tvarus išteklių vartojimas, todėl 

Komisija, šiaurės šalių pavyzdžiu planuoja parengti LOSF tvarumo politiką.  
  

 
 
 
 

 
 
 

Komisijos pirmininkas    Jurgis Rubaževičius 
Komisijos pirmininko pavaduotojas  Donatas Mickus 
Komisijos narys     Kęstutis Jokubauskis 


