
Lietuvos orientavimosi sporto federacijos prezidiumo posėdis

2022 m.  vasario 24  d., Vilnius

Pirmininkas: Donatas Kazlauskas

Sekretorius: Vilius Aleliūnas

Posėdis vyksta el. ryšio priemonėmis

Dalyvauja:

Rimantas Serva - generalinis sekretorius

Gabrielė Andrašiūnienė - viceprezidentė

Justinas Liubinskas - viceprezidentas

Jurgis Rubaževičius - viceprezidentas

Vilius Aleliūnas - vykdantysis direktorius (be balso teisės)

Andrius Jovaiša - LOSF OS takais komiteto pirmininkas (be balso teisės)

Prieš posėdį buvo sudaryta darbotvarkė:

1. OS takais disciplinos perspektyvos ir susipažinimas
2. OS takais 2022 m. Lietuvos čempionatų nuostatų tvirtinimas
3. LOSF visuotinio narių susirinkimo datos parinkimas ir darbotvarkė
4. OS bėgte taisyklių tvirtinimas (atnaujinta redakcija)
5. 2021 m. finansinė apžvalga
6. 2022 m. veiklos planas ir biudžetas
7. 2022-2023 m. LOSF organizuojamų varžybų konkurso rezultatai
8. LOSF inventoriaus nuomos sąlygos
9. GPS siųstuvų programinės įrangos tiekėjo pasirinkimas



1. OS takais disciplinos perspektyvos ir susipažinimas

LOSF prezidiumo posėdyje dalyvavo OS takais komiteto pirmininkas A.J., kuris pristatė OS
takais veiklą Lietuvoje, dalyvavimo tarptautinėse varžybose, AM programos vykdymą,
vykdomus projektus, ruošiamus rašyti projektus ir kt. OS Takais komiteto pirmininkas
pripažino, kad kartais sunkiai sekasi pritraukti dalyvių į Para grupes. A.J. kreipėsi į LOSF
prezidiumą su klausimų galbūt LOSF prezidiumas turi idėjų kaip pritraukti dalyvius Para
grupėje. LOSF vykdantysis direktorius pasiūlė dar kartą OS takais prisistatyti OS visuomenei
LOSF visuotinio narių susirinkimo metu arba Pre-konferencijos metu, kuri vyks prieš LOSF
visuotinį narių susirinkimą. LOSF prezidiumo nariai svarstė, jog OS takais AM programai
skiriama lėšų suma nėra šimtu procentu proporcinga dalyvių skaičiui lyginant su kitomis
disciplinomis.

2. OS takais 2022 m. Lietuvos čempionatų nuostatų tvirtinimas

OS takais komitetas paruošė Lietuvos čempionatų nuostatus bei planuoja rengti šias varžybas dviem
etapais. Pasiteirauta ar nėra reikalavimo turėti LOSF licencijas, tačiau OS takais komitetas nemato
poreikio turėti LOSF licencijas, siekiant pritraukti daugiau dalyvių.

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

Nutarta: Patvirtinti 2022 m. Lietuvos OS takais čempionatų nuostatus

3. LOSF visuotinio narių susirinkimo datos parinkimas ir darbotvarkė

Siūloma data - 2022 m. kovo 26 d.
Siūloma vieta - Lietuvos liaudies buities muziejus, Rumšiškės.

Kovo 26 d. šalia vyks Kauno estafetės, tad nemaža dalis orientacininkų dalyvaus varžybose. Taip pat
svarstoma apie stacionarios trasos atidarymo renginį, kuri praėjusį rudenį/žiemą buvo įrengta Lietuvos
liaudies buities muziejuje.

Siūloma visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

Preliminari darbotvarkė:
1. 2021 m. LOSF veiklos ataskaita (Donatas Kazlauskas)
2. Revizijų ir etikos komisijos pranešimas (Donatas Mickus)
3. 2021 m. LOSF biudžeto vykdymas (Vilius Aleliūnas)
4. 2021 m. LOSF finansinės atskaitomybės tvirtinimas (Vilius Aleliūnas)
5. 2023 m. LOSF nario mokestis (Vilius Aleliūnas)
6. 2022 m. LOSF veiklos planas ir biudžetas (Vilius Aleliūnas)
7. Kiti klausimai

https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2022/02/2022-m.-Lietuvos-orientavimosi-sporto-takais-cempionatu-nuostatai.docx.pdf


LOSF prezidentas pažymėjo, jog būtina nurodyti laiką kiek gali kalbėti pranešėjas. LOSF vykdantysis
direktorius pristatė, jog planuojama organizuoti Pre-konferencija nuotoliniu būdu, kurioje iš anksto
būtų pristatyti visi klausimai ir išdiskutuota su LOSF nariais.

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

Nutarta: Patvirtinti LOSF narių visuotinio susirinkimo datą (2022 m. kovo 26 d.), vietą
(Lietuvos liaudies buities muziejus) bei darbotvarkę

4. OS bėgte taisyklių tvirtinimas (atnaujinta redakcija)

Nuo 2022 m. Lietuvos OS bėgte čempionatuose atsiranda naujos distancijos: bendras startas,
eliminavimo sprintas. Taip pat 2021 m. sezone buvo pastebėti keli taisytini punktai galiojančiose OS
bėgte taisyklėse. LOSF techninis komitetas parengė atnaujintą OS bėgte taisyklių redakciją.
Prezidiumo narė G.A. pastebėjo, jog vienas iš punktų mini, jog galimai galima užskaityti sportininkui
rezultatą pagal video, foto įrašus, jeigu nėra atžymos. Taip pat prezidiumo nariai diskutavo ar tikrai
reikia punkto, kuris leidžia varžybų dalyviams reikalauti patikrinti kontrolinio punkto stotelę. LOSF
vykdantysis direktorius patikslino su LOSF techninio komiteto pirmininku, jog ši taisyklė paimta iš
IOF. LOSF prezidiumo nariai nusprendė, jog reikia padidinti užstatą iki 100 eur (vietoj siūlomų 20)
bei palikti tik varžybų teisėjų video medžiagą, kaip tinkamą dalyvių nediskvalifikavimui.
LOSF prezidiumas diskutavo dėl “eliminacinio” sprinto pavadinimo. LOSF Generalinis sekretorius
paminėjo, jog “eliminacinis” taip pat, kaip “orientacinis”, t.y nevartotinas žodis. LOSF prezidentas
siūlo vadinti šias varžybas - atkrintamosiomis. LOSF prezidiumo nariai diskutavo ir siūlo kreiptis į
LOSF techninį komitetą, jog būtų pasiūlytas alternatyvus pavadinimas arba išrinktas iš siūlomų LOSF
prezidiumo: atkrintamosios arba eliminavimo.

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

Nutarta: Patvirtinti OS bėgte taisyklių atnaujintą redakciją su siūlomais pakeitimais

5. 2021 m. finansinė apžvalga

LOSF vykdantysis direktorius LOSF prezidiumui pristatė 2021 m. finansus. Dėl Lietuvoje organizuoti
Europos jaunių, jaunučių čempionato federacijos metinis biudžetas gerokai padidėjo nuo planuoto
metų pradžioje (prisidėjo Covid testai ir kt.). Taip pat viduryje metų buvo skirta papildomų lėšų AM
programai įgyvendinti. Deja, bet LOSF neturi finansavimo šaltinio sporto plėtros programai. LOSF
vykdantysis direktorius pristatė LOSF prezidiumui kiekvieną išlaidų eilutę bei iš kur atsirado
nuokrypis nuo plano (jeigu toks atsirado).
LOSF prezidiumo narys J.R. išreiškė mintį, jog projektus būtų galima fiksuoti tik NETO, kad atsirastų
aiškumas.
LOSF prezidiumo nariai teigiamai įvertino 2021 LOSF programos ir biudžeto vykdymą.

6. 2022 m. veiklos planas ir biudžetas

https://orienteering.lt/2022/02/25/saukiamas-ataskaitinis-metinis-losf-nariu-visuotinis-susirinkimas-2/
https://orienteering.lt/2022/02/25/saukiamas-ataskaitinis-metinis-losf-nariu-visuotinis-susirinkimas-2/
https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2022/02/OS-be%CC%87gte-taisykle%CC%87s-2022v1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1yjAIw8N2qdPr4GoOdyJVVE-zJA4oBk-_/view?usp=sharing


LOSF vykdantysis direktorius pasidžiaugė, jog praėjusius metus pavyko pabaigti su solidžiu likučiu
sąskaitoje, tad sezonas prasidėjo be didesnių trukdžių. Deja, vasario viduryje LOSF sąskaitoje lėšų jau
nebebuvo dėl įsibėgėjusio OSS sezono. LOSF vykdantysis direktorius kvietė svarstyti turėti galimybė
pasiskolinti lėšų geromis sąlygomis, jeigu reikėtų daugiau apyvartinių lėšų. Vasario antroje pusėje
buvo gautas AM finansavimas iš ŠMSM.
LOSF vykdantysis direktorius pristatė, jog AM programos finansavimas yra 209 782, tačiau LOSF
turi prisidėti ne mažiau 10 procentų. Deja, bet nuo 2022 metų nebegausime LTOK dotacijos, tad
prisidėjimas turi būti iš LOSF lėšų. 2022 metais LOSF vėl organizuos tarptautines varžybas (Europos
OSKD čempionatą). Kitos planuojamos LOSF veiklos pajamos (parama, tiksliniai įnašai, pardavimai,
dalyvių mokesčiai) sudaro 33000 eur, tad kitoms LOSF veikloms (ne AM programai) lieka 12000 eur.
LOSF turi pasitvirtinusi tvarką, kaip skirstomos lėšos tarp disciplinų. LOSF vykdantysis direktorius
siūlo atskiroms disciplinoms skirstyti 140000 eur. LOSF prezidiumo nariai didelių pastabų neturi.
LOSF vykdantysis direktorius pristato visas planuojamas veiklas bei išlaidas. LOSF prezidiumo narys
J.R. primena, jog LOSF nuo praėjusių metų renka LOSF dalyvio mokestį, kuris turi būti panaudotas
LOSF narių gerbūviui (varžybų kokybė, žemėlapių kokybė ir kt.). 2021 m. dalis lėšų buvo panaudota
LOSF įrangai įsigyti bei mokesčiams UAB DBtopas. LOSF vykdantysis direktorius primena, jog
reikalinga 10 procentų prisidėjimas prie AM programos, tačiau LOSF prezidiumo narys J.R. kviečia
išlikti prie anksčiau išsakytos pozicijos ir LOSF dalyvio mokesčio lėšas skirti kitiems dalykams. Po
diskusijų nuspręsta, jog reikia peržiūrėti LOSF dalyvio mokesčio lėšų panaudojimą ir LOSF
visuotiniam narių susirinkimui pateikti atnaujintą dokumentą.

7. 2022-2023 m. LOSF organizuojamų varžybų konkurso rezultatai

LOSF vykdantysis direktorius pristatė, jog paskelbus papildomą konkursą nebuvo gauta nei viena
paraiška.

2022 m. LOSF organizuoja OS bėgte bendro starto varžybas

LOSF vykdantysis direktorius siūlo:
a) Rengti varžybas LOSF
b) Siūlyti OK Apuokas (preliminariai sutarta) rengti varžybas Šilėnų miške

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

Nutarta: Patvirtinti OK Apuokas 2022 m. Lietuvos OS bėgte čempionato bendro starto varžybų
rengėju

2023 m. LOSF organizuoja OS bėgte naktinį čempionatą, klubų taurę

LOSF vykdantysis direktorius siūlo skelbti trečią konkursą (iki 2022 m. balandžio  1 d.) papildomai
bendraujant su LOSF nariais per visuotinį susirinkimą.

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



Nutarta: Skelbti papildomą konkursą 2023 m. Lietuvos OS bėgte čempionatams rengti

2022 m. Lietuvos OSS čempionatai buvo rengiami ne Lietuvoje, todėl mažėjo dalyvių skaičius.
Teorinių galimybių rengti čempionatą Lietuvoje buvo, tačiau neturėjome rengėjų. LOSF vykdantysis
direktorius siūlo didinti dotaciją Lietuvos OSS čempionatų rengėjams iki 1000 eur / diena. LOSF
prezidiumo narys J.L. mano, jog reikia būti lankstesniems ir rengti čempionatus, kai tik atsiranda
sniego. LOSF vykdantysis direktorius pristatė, jog OSS čempionatą rengti yra sunkiausia iš visų
(miško valymas, vėžių mynimas).

Balsavimo rezultatai: Už - 4, prieš - 0, susilaikė - 1

Nutarta: Lietuvos OSS čempionato dotacija nuo 2023 m. 1000 eur / varžybų diena

8. LOSF inventoriaus nuomos sąlygos

Organizuojant Europos jaunių, jaunučių čempionatą Lietuvoje bei gerinant sąlygas Lietuvos
čempionatų rengėjams, LOSF įsigijo įvairios įrangos reikalingos varžybų rengimui. Metų
pabaigoje LOSF įsigijo GPS įrenginius, kuriuos naudos Lietuvos čempionatuose bei kitose
orientavimosi sporto varžybose.
Tam, kad būtų vienodos sąlygos naudoti LOSF inventorių ne LOSF organizuojamose
varžybose, nutarta patvirtinti LOSF inventoriaus nuomos sąlygas.
LOSF generalinis sekretorius išreiškė pastabą dėl rūšiavimo konteinerių, tačiau LOSF
vykdantysis direktorius patikino, jog turime įsipareigojimą juos įsigyti pagal “LTeam goes
green” projektą.

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

Nutarta: Patvirtinti LOSF inventoriaus nuomos sąlygas

9. GPS siųstuvų programinės įrangos tiekėjo pasirinkimas

LOSF 2021 m. pabaigoje įsigijo 30 vnt. GPS siųstuvų. Šiems siųstuvams aptarnauti reikalinga
programinė įranga. LOSF vykdantysis direktorius apklausė tris populiariausius tiekėjus Lietuvoje
(otracker.lt ; trails.lt ; sportrec.eu).
Buvo gauti trys pasiūlymai, kuriuos priimdama LOSF galėtų naudoti GPS įrenginius, bet kuriose OS
varžybose ar treniruotėse.
LOSF prezidiumo nariai diskutavo apie kiekvieno tiekėjo pliusus bei minusus (pritaikymas TV,
galimybė įsikelti GPX po trasos, aptarnavimas). Buvo lygintos finansinės sąlygos. LOSF kartu su
MTBO renginiais 2022 m. Lietuvoje organizuoja Europos OSKD čempionatą, kuriame turi
įsipareigojimą visiems dalyviams duoti GPS siųstuvus. Pasirinktas tiekėjas sportrec.eu dėl TV
reikalavimų bei patikimumo. Pasirinkdama sportrec.eu LOSF jau pirmais metais sutaupys 500-600
eur varžybų organizavimo biudžete.

Siūlyta vienerių metų laikotarpiui pasirašyti sutartį su sportrec.eu bei po pirmų metų peržvelgti
situaciją.

https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2022/02/LOSF-inventoriaus-nuomos-sa%CC%A8lygos.pdf


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

Nutarta: Įpareigoti LOSF vykdantįjį direktorių pasirašyti vienerių metų sutartį su sportrec.eu
dėl GPS programinės įrangos naudojimo

Posėdžio pradžia: 2022 m. vasario 24 d. 17:02

Posėdžio pabaiga: 2022 m. vasario 24  d. 20:05

Sekretorius: Vilius Aleliūnas


