
Lietuvos orientavimosi sporto federacijos prezidiumo posėdis

2021 balandžio 6 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 visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės aptarimas

2. LOSF visuotinio narių susirinkimo organizavimas ir vykdymas

3. 2020 m. LOSF biudžeto vykdymo ataskaita

4. 2021 ir 2022 m. LOSF nario mokestis ir mokėjimo tvarka
5. LOSF varžybų dalyvio mokestis / lėšų panaudojimas
6. 2021 metų veiklos plano ir biudžeto pristatymas ir tvirtinimas (pranešėjas Vilius Aleliūnas)
7. Užsieniečių startavimas Lietuvos orientavimosi sporto čempionatuose
8. 2021 m. Lietuvos čempionatų organizavimas
9. Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionatų disciplinos
10. OSK Sakas prašymas dėl LČ naktinėje trasoje
11. Sportuok miške LOSF narystės klausimas



Pastabų darbotvarkei neišsakyta.

Svarstomi klausimai:

1. LOSF visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės aptarimas

LOSF vykdantysis direktorius teikė siūlymą dėl 2021 m. balandžio 10 d. vykstančio LOSF narių visuotinio

susirinkimo darbotvarkės:

1. LOSF prezidento ataskaita už 2020 metus (pranešėjas Donatas Kazlauskas)
2. Revizijų ir etikos komisijos pranešimas  (pranešėjas ………………………………..)
3. 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaita (pranešėjas Vilius Aleliūnas)
4. 2020 metų LOSF metinė finansinė atskaitomybė (pranešėjas Vilius Aleliūnas)
5. Kavos pertraukėlė
6. 2021 ir 2022 m. LOSF nario mokestis ir mokėjimo tvarka
7. LOSF varžybų dalyvio mokestis / lėšų panaudojimas
8. 2021 metų veiklos plano ir biudžeto pristatymas ir tvirtinimas (pranešėjas Vilius Aleliūnas)
9. Kiti klausimai:
9.1 Užsieniečių startavimas Lietuvos orientavimosi sporto čempionatuose (pranešėjas Vidmantas

Nakvosas)
9.2 2021 m. Lietuvos čempionatai (datos, grupės)
9.3 Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionatų disciplinos
10. Pasisakymai, diskusijos

LOSF šaukdama susirinkimą kvietė savo narius teikti siūlymas LOSF konferencijai, tačiau sulaukė tik dviejų
klausimų, kurie įtraukti prie 9.1 bei 9.3.

Balsavimo rezultatai: Už 5, Susilaikė 0, prieš 0

Nutarta: SIūlyti numatytą darbotvarkę LOSF narių visuotiniam susirinkimui

2. LOSF visuotinio narių susirinkimo organizavimas ir vykdymas

LOSF vykdantysis direktorius pristatė, jog LOSF narių visuotinis susirinkimas bus vykdomas “Zoom”

platformoje. Kiekvieno LOSF nario vadovas gaus registracijos nuorodą, kurioje privalės užsiregistruoti

susirinkime dalyvaujantis asmuo (jeigu jis nėra LOSF nario vadovas, privalės atsiųsti įgaliojimą). Viso

susirinkimo metu visų dalyvaujančių kameros turės būtų įjungtos, kad būtų galima identifikuoti

balsuojančius. Balsavimas vyks Zoom platformoje, per 1 min laiko, reikės pasirinkti iš galimų variantų.

Balsavimo rezultatai bus rodomi realiu laiku (neišskiriant, kas, kaip balsavo). Po susirinkimo mandatinė
komisija su posėdžio sekretoriumi parsisiųs CSV failą, kuriame bus užšifruoti balsavimo rezultatai.

LOSF prezidiumas pastabų visuotinio narių susirinkimo vykdymo eigai neturėjo



3. 2020 m. LOSF biudžeto vykdymo ataskaita

LOSF vykdantysis direktorius pristatė 2020 m. LOSF biudžeto vykdymo ataskaitą. 2019 metais veiklos

rezultatas buvo neigiamas (beveik 17000), šiais metais teigiamas (beveik 17000).

LOSF viceprezidentas Jurgis Rubaževičius išsakė nuomonę, jog komercinės veiklos grafoje (Pardavimai)

turėtų atsispindėti, tik planuojamas pelnas, tačiau nėra poreikio bereikalingai išpučiant pajamas ir

sąnaudas.

Balsavimo rezultatai: Už 5 -, Susilaikė - 0, Prieš - 0

Nutarta: Teikti 2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitą LOSF narių visuotiniam susirinkimui

4. 2021 ir 2022 m. LOSF nario mokestis ir mokėjimo tvarka

LOSF vykdantysis direktorius pristatė, jog iki 2021 m. balandžio 6 d. tik vienas LOSF narys - Sportuok miške,

nėra sumokėjęs LOSF nario mokesčio.

Siūloma teikti visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti 2022 m. LOSF nario bei licencijos mokėjimo tvarką (50

eur juridinis vienetas, 5 eur suaugusiojo licencija (iki 65 m.) ir 1 eur kitų.

Balsavimo rezultatai: Už - 5, Susilaikė - 0, Prieš - 0

Nutarta: Teikti LOSF narių susirinkimui pasiūlymą dėl 2022 m. LOSF nario bei licencijos mokėjimo tvarkos

5. LOSF varžybų dalyvio mokestis / lėšų panaudojimas

LOSF vykdantysis direktorius pristatė pasiūlymus, kur būtų tikslinga / galima panaudoti surinktas lėšas.
LOSF prezidiumo nariai pasiūlė apjungti, kai kurias sritis ir jas prioretizuoti. LOSF viceprezidentas Jurgis
Rubaževičius palaikė LOSF projektų idėją.

Siūlomi lėšų panaudojimo variantai:

LOSF projektai (paraiškas teikia visi LOSF nariai)
LOSF IT projektai (mobilioji aplikacija, dbsportas.lt, GPS analizė)
Sportininkų skatinimas

6. 2021 metų veiklos plano ir biudžeto pristatymas ir tvirtinimas

LOSF vykdantysis direktorius pristatė numatomą 2021 m. veiklos planą bei biudžetą. Pagrindinės veiklos

kryptis: Aukšto meistriškumo programa (pasirengimas ir dalyvavimas tarptautinėse varžybose, nacionalinių
varžybų organizavimas), Tarptautinių varžybų organizavimas Lietuvoje, sporto plėtros programa.

Planuojamas surinkti biudžetas išaugo dėl Lietuvoje vykstančio Europos jaunių, jaunučių čempionato.

Praėjusių metų biudžeto likutis leidžia planuoti kokybinius pokyčius nacionalinių čempionatų



organizavime. Planuojant 2021 m. biudžetą išsakytas nuogastavimas, jog privalome surinkti papildomą
16000 eur sumą, kuria turime prisidėti prie AM programos.

LOSF prezidiumas diskutavo ar reikalingi apdovanojimai veteranams (materialūs) jubiliejaus proga. Svarstyta

idėja padaryti el. garbės raštus, kuriuos galima atsispausdinti (dėl tvarumo). Nutarta kreiptis į LOSF

veteranų komitetą dėl jų nuomonės.

LOSF vykdantysis direktorius išreiškė norą dėl LOSF projektų vadovo, nes jaučiasi stagnacija ir žmogiškųjų
išteklių trūkumas.

Balsavimo rezultatai: Už-5, Susilaikė-0, Prieš-0

Nutarta: Teikti 2021 m. LOSF biudžeto ir veiklos planą LOSF narių visuotiniam susirinkimui

7. Užsieniečių startavimas Lietuvos orientavimosi sporto čempionatuose

OK Ąžuolas kreipėsi į LOSF prašydamas įtraukti klausimą į LOSF konferenciją dėl užsieniečių startavimo LČ
(estafetės) bei klubų taurės varžybose.

LOSF viceprezidentė Gabrielė Andrašiūnienė įvardino, jog LOSF turi tris klausimus, susijusius su užsieniečių
startavimu LČ:

● Užsieniečių startavimas individualiose trasose (šiuo metu nėra galimas (galima tik BK))

● Užsieniečių startavimas estafečių ir klubų taurės varžybose (iki šiol galėjo 1 užsienietis)

● Užsieniečių, gyvenančių Lietuvoje (dirbančių, susituokusių) startavimas LČ lygiomis teisėmis su

Lietuviais

Nutarta: Suformuluoti balsavimą LOSF narių visuotiniam susirinkimui dėl užsieniečių startavimo LČ
estafetėse bei klubų taurėje ir užsieniečių, gyvenančių Lietuvoje, prilyginimo Lietuviams.

8. 2021 m. Lietuvos čempionatų organizavimas

LOSF vykdantysis direktorius pristatė, jog 2021 m. jau įvyko 5 Lietuvos orientavimosi sporto čempionatai.
LČ naktinėje trasoje buvo ribojamas dalyvių amžius ir buvo gauta nemažai skundų, dėl pažeidžiamų teisių.
Artimiausias numatomas LČ - sprinto ir sprinto estafečių trasose Panevėžyje. Kadangi šalyje vis dar galioja
karantinas, tačiau AM varžybos gali vykti LOSF prezidiumas pateikė keletą alternatyvų, kurias nori teikti
balsavimui LOSF narių konferencijoje.
Diskusijos metu svarstomas klausimas dėl AM grupių Lietuvos orientavimosi sporto federacijoje. Galiojanti
tvarka buvo, jog LOSF AM grupės (AM programoje) yra tik V/M 16, 18, 20, 23 bei V/M.
Sporto įstatymas neriboja AM grupių amžiaus ir kiekviena sporto šaka pagal savo specifiką gali nustatyti
AM grupes. Kadangi vyksta Pasaulio čempionatai ir V/M 35, 40, 45 ir kt. grupėse siūloma LOSF AM grupes
pakeisti į V/M 12 - V/M 90

Balsavimo rezultatai: Už - 4, susilaikė - 1, Prieš - 1

Nutarta: Pakeisti LOSF AM grupes į V/M 12 - V/M 90 bei teikti alternatyvas dėl LČ organizavimo LOSF
narių visuotiniam susirinkimui.

9. Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionatų disciplinos

Aptartos galimos alternatyvos, jeigu pakeisti Lietuvos OS bėgte čempionatą labai ilgoje trasoje V/M

grupėms bei įtraukti Knock out sprintą į LČ kalendorių. Pateikti pasiūlymai, kuriuos svarstys LOSF narių



visuotinis susirinkimas. Nutarta kreiptis konsultacijos į LOSF Techninį, Veteranų bei Rinktinių komitetus.

10. OSK Sakas prašymas dėl LČ naktinėje trasoje

OSK Sakas, 2021 m. Lietuvos OS bėgte čempionato naktinėje trasoje rengėjas kreipėsi į LOSF prezidiumą su

prašymu prisidėti finansiškai prie varžybų vykdymo, nes buvo įvesti LOSF ribojimai (V/M amžiaus grupėse

galėjo startuoti tik jaunesni nei 50 m.) ir pasak varžybų vykdytojo dėl to nesusirinko dalyviai.

LOSF prezidiumo nariai nuogąstavo, jog galima padaryti precedentą ir kitų čempionatų vykdytojai kreipsis

su tokiais pačiais prašymais. LOSF sutartyje nurodyta, jog visos varžybų vykdymo išlaidos yra varžybų
rengėjo reikalas.

LOSF LČ naktinio rengėjams apmokėjo registracijos išlaidas (dbsportas.lt sistemoje) taip pat sumokėjo už
LOSF varžybų patarėjo darbą (190 eur).

LOSF prezidiumas siūlo prisidėti prie LČ naktinio neimant iš varžybų rengėjo 1 eur LOSF dalyvio mokesčio.

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

Nutarta: Iš OSK Sakas klubo neimti 1 eur LOSF dalyvio mokesčio per LČ naktinėje trasoje.

11. Dėl “Sportuok miške” narystės LOSF

Asociacija “Sportuok miške” nėra sumokėjusi 2021 metų LOSF nario mokesčio. To nebuvo padariusi ir
pastaruosius dvejus metus. LOSF įstatai numato galimybę šalintį tokį LOSF narį iš LOSF narių. LOSF
prezidiumas svarstė galimybę kreiptis į “Sportuok miške” asmeniškai ir pasiteirauti apie jų norus ir
galimybes ir duoti protingą terminą atsakymo pateikimui.

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

Nutarta: Įpareigoti LOSF vykdantįjį direktorių susisiekti su asociacijos “Sportuok miške” vadovu ir aptarti
jų dalyvavimo LOSF veikloje perspektyvas.

Posėdžio pradžia: 2021 m.  balandžio 6  d. 17:00

Posėdžio pabaiga: 2021 m. balandžio 6 d. 19:57

Sekretorius: Vilius Aleliūnas


