Lietuvos orientavimosi sporto federacijos prezidiumo posėdis
2020 birželio 22 d., Vilnius
Pirmininkas: Donatas Kazlauskas
Sekretorius: Vilius Aleliūnas
Posėdis vyksta Žemaitės g. 6-415, Vilnius
Dalyvauja:
Donatas Kazlauskas - prezidentas
Rimantas Serva - generalinis sekretorius
Gabrielė Andrašiūnienė - viceprezidentė
Justinas Liubinskas - viceprezidentas
Jurgis Rubaževičius - viceprezidentas

Svarstomi klausimai:

1. LOSF komitetai, komitetų sudėtys
Šiuo metu LOSF struktūroje veikia 8 komitetai (OS bėgte, OS slidėmis, OS dviračiais,
OS takais, Moksleivių bei jaunimo, Veteranų, Žemėlapių, IT). Komitetai veikia
savanoriavimo pagrindu, tačiau į kai kuriuos komitetus sunkiai pavyksta rasti žmonių.
Naujai kadencijai darbą sutiko pratęsti OSKD, OS takais, Veteranų, Žemėlapių, IT bei
Moksleivių ir jaunimo (su dviejų narių pakeitimu) komitetai, tačiau OS bėgte bei OS
slidėmis komitetuose atsirado tik po 1-2 žmones, norinčius dirbti. Taip pat, LOSF
prezidiumas išreiškė susirūpinimą, kuomet komiteto sudėtyje yra 90 procentų aukšto
meistriškumo sportininkų, o komitetas tvirtina rinktines ir kt. Svarstyta mintis
reorganizuoti LOSF struktūroje esančius komitetus bei jų funkcijas.
Vienbalsiai nutarta, jog šiuo metu veikiantys komitetai tęsia darbą iki kito
prezidiumo posėdžio, o per tą laiką su orientavimosi sporto visuomene bus
aptarta mintis dėl LOSF komitetų reorganizavimo.

2. LOSF prezidiumo narių atsakomybės
LOSF prezidiumą sudaro 5 žmonės (LOSF prezidentas, LOSF generalinis sekretorius bei
trys LOSF viceprezidentai).
Nutarta: 2020-2022 metų kadencijoje
LOSF interesų atstovavimas visuomenėje - LOSF prezidentas Donatas Kazlauskas
Masiškumo ir sporto plėtotės projektai - LOSF generalinis sekretorius Rimantas Serva
Aukštas sportinis meistriškumas - LOSF viceprezidentė Gabrielė Andrašiūnienė
LOSF finansai - LOSF viceprezidentas Jurgis Rubaževičius
IT ir kt. - LOSF viceprezidentas Justinas Liubinskas

3. Sportinių orientavimosi sporto žemėlapių sudarymo bei leidybos nuostatų darbo
grupės sukūrimas
2019 m. kovo mėn. LOSF narių visuotiniame susirinkime buvo sudaryta darbo grupė,
turėjusi parengti naujus “Sportinių orientavimosi sporto žemėlapių sudarymo bei
leidybos” nuostatus. Iki 2020 m. birželio mėn. Šie nuostatai neparengti.
Vienbalsiai nutarta sudaryti darbo grupę šiems nuostatams parengti. Darbo
grupės sudėtis: Jurgis Rubaževičius, Justinas Liubinskas, Vilius Aleliūnas.
Nuostatai turi būti parengti iki 2020 m. rugpjūčio 1 d.
4. LOSF kalendoriuje esančių varžybų dalyvio mokestis
2020 m. birželio 6 d. LOSF narių visuotiniame susirinkime buvo priimtas sprendimas,
jog nuo 2021 m. sausio 1 d. LOSF kalendoriuje esančiose varžybose bus renkamas 1
eur dalyvio mokestis (mokestis bus taikomas dalyviams startuojantiems M/V21 ir
vyresnėse amžiaus grupėse). LOSF prezidiumas turi parengti aprašą, kaip mokestis
bus renkamas ir kur jis bus naudojamas. Diskutuota, dėl galimybės surinktus pinigus
naudoti žemėlapių fondui, kad būtų galima atnaujinti kuo daugiau žemėlapių prie
didžiųjų miestų ir jie būtų atviri visiems.
Vienbalsiai nutarta iki kito prezidiumo posėdžio pasirašyti sutartį su UAB
Dbtopas dėl bendradarbiavimo su LOSF traukiant varžybas į DBsportas sistemą.
Taip pat, parengti aprašą, kaip bus renkamas mokestis ir kur jis bus naudojamas.
5. 2020 m. 1 bei 2 ketvirčių apžvalga, vykdomi projektai

2020 m. LOSF pasirašė sutartį su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dėl aukšto
sportinio meistriškumo programos, kuriai skirta 135 135 eur. Šie pinigai jau yra gauti,
tačiau dėl pandemijos dalis stovyklų bei tarptautinių varžybų buvo atšaukta arba
perkelta į rudenį. Jau yra gauta ¾ LTOK dotacijos, taip pat pasirašyta sutartis su
Vilniaus miesto savivaldybės administracija dėl projekto “Orientavimosi sportas Tavo
mokykloje” bei gautas finansavimas. Nario mokestis renkamas gerai, šiek tiek stringa
licencijų mokesčio surinkimai. Iki 2020 m. birželio 22 d. Iš rėmėjų surinkta 2000 eur.
Šiuo metu su LOSF komitetais yra derinamos detalės dėl pasirengimo sezonui planų
išdėliojimo ir finansinių resursų naudojimo. Kol kas nėra aišku ar gaus finansavimą
fizinio aktyvumo projektai, kurie buvo pateikti į Švietimo paramos mainų fondą.
LOSF viceprezidentas Jurgis Rubaževičius pastebėjo, jog reikia tobulinti mechanizmą,
kuris naudojamas biudžeto vykdymo sekimui.
Vienbalsiai nutarta įpareigoti LOSF vykdantįjį direktorių Vilių Aleliūną atnaujinti
LOSF biudžeto vykdymo sekimo mechanizmą.
6. Konkursas 2022 m. LOSF organizuojamoms varžyboms
LOSF vykdantysis direktorius pristatė galiojančius nuostatus bei konkurso paraiškos
formą. Siūloma nustatyti starto mokestį visiems Lietuvos čempionatams (pridedant
dalyvio mokestį (1 eur)). LOSF vykdantysis direktorius siūlo skelbti konkursą visoms
disciplinoms (OS bėgte, OS slidėmis, OS dviračiais). Diskutuota apie privalomą Si-Air
ilgo nuotolio sistemos naudojimą OSKD čempionatuose bei privalomą Si-Air sistemos
naudojimą kitose varžybose (OS bėgte bei OS slidėmis Lietuvos čempionatai).
LOSF viceprezidentas Jurgis Rubaževičius pastebėjo, jog varžybų paraiškos formoje
reikia įrašyti sekretorių, kurį žinoti prieš du metus yra ganėtinai sudėtinga, tačiau
formoje nereikalaujama žemėlapio autoriaus.
Vienbalsiai nutarta įpareigoti LOSF vykdantįjį direktorių iki kito LOSF prezidiumo
susirinkimo atnaujinti LOSF organizuojamų varžybų konkurso nuostatus bei
paraiškos formą.
7.1 LOSF atstovas spaudai
LOSF prezidentas Donatas Kazlauskas išsakė nuomonę, jog pastaruoju metu nesame
matomi didžiojoje žiniasklaidoje (radijas, televizijas, internetiniai portalai). Nuo 2020 m.
pradžios LOSF dėl lėšų trūkumo nepratęsė sutarties su komunikacijos vadovu Donatu
Lazausku.

Vienbalsiai nutarta, jog bendradarbiaujant su Lietuvos sporto žurnalistų sąjunga
bus ieškoma galimybės svarbiausiems Lietuvos orientavimosi sporto federacijos
renginiams bei Tarptautinėms varžyboms, pagal iš anksto nustatytą grafiką,
parengti spaudos pranešimus, ieškoti galimybės turėti foto bei video medžiagą
bei ją išplatinti.
7.2 Konkursas LOSF projektų vadovo pareigoms užimti
LOSF vykdantysis direktorius Vilius Aleliūnas pakartojo mintį, kurią buvo išsakęs per
LOSF narių visuotinį susirinkimą, jog norint vykdyti dar daugiau projektų, teikti paraiškas
finansavimui gauti yra reikalinga daugiau žmogiškųjų resursų. 2021 m. Lietuvos
orientavimosi sporto federacija organizuoja EYOC 2021 Lietuvoje, tad ateinantys metai
bus kupini iššūkių.
Vienbalsiai nutarta, jog reikalingas LOSF projektų vadovas. Nuspręsta įpareigoti
LOSF vykdantįjį direktorių parengti konkurso sąlygas ir jas patalpinti LOSF
internetinėje svetainėje www.orienteering.lt bei socialiniuose tinkluose.

Posėdžio pradžia: 2020 birželio 22 d. 17:30
Posėdžio pabaiga: 2020 m. birželio 22 d. 20:45
Sekretorius: Vilius Aleliūnas

