LOSF visuotinio narių susirinkimo protokolas
Rumšiškės,
2022-03-26
Pradžia 16:00 val. Dalyvauja 28 delegatai, atstovaujantys 28 klubus ir sporto organizacijas iš 37
LOSF narių. Kvorumas yra. Visi nariai buvo tinkamai informuoti Įstatų numatyta tvarka.
Prieš prasidedant LOSF konferencijai prezidentas Donatas Kazlauskas pasveikino visus
susirinkusius į visuotinį susirinkimą.
Bendru sutarimu pritarta, jog susirinkimui pirmininkaus LOSF prezidentas Donatas Kazlauskas,
o sekretoriaus LOSF vykdantysis direktorius Vilius Aleliūnas.
Išrinkta mandatinė ir balsų skaičiavimo komisija: Vesta Aleliūnienė, Justinas Liubinskas,
Rolandas Bačkys
Pirmininkauja: Donatas Kazlauskas
Sekretoriauja: Vilius Aleliūnas
Prieš visuotinį LOSF narių susirinkimą (Konferenciją) buvo numatyta darbotvarkė ir pasiūlyta
Tvirtinimui:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2021 m. LOSF veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas (D.Kazlauskas)
Revizijų ir etikos komisijos pranešimas (L.Balčiūnaitė)
2021 m. LOSF biudžeto vykdymas (V.Aleliūnas)
2021 m. LOSF finansinės ataskaitos ir ataskaitų tvirtinimas (V.Aleliūnas)
2023 m. LOSF nario ir licencijų mokestis (V.Aleliūnas)
2022 m. LOSF veiklos ir biudžeto planas bei jo tvirtinimas (V.Aleliūnas)
2022 m. Lietuvos OS bėgte sprinto, eliminavimo sprinto bei sprinto estafečių čempionato
data (V.Aleliūnas)
LOSF organizuojamų varžybų dalyvių numeriai (V.Aleliūnas)
LOSF organizuojamų varžybų rengėjų konkursas (V.Aleliūnas)

10.
11.
12.

2022 m. Europos OSKD čempionatas (V.Aleliūnas)
Kiti klausimai
Diskusijos

Balsavimo rezultatai: Už - 22, prieš - nėra, susilaikė - 6. Darbotvarkei pritarta.
1. LOSF Prezidentas Donatas Kazlauskas pristatė ataskaitą už 2021 metus.
Balsavimo rezultatai: Už - 28, prieš - nėra, susilaikė - 0. Ataskaitai pritarta.
LOSF veiklos ataskaita 2021 m.
2. LOSF Revizijų ir etikos komisijos narė Lina Balčiūnaitė perskaitė Revizijų ir
etikos komisijos ataskaitą už 2021 metus.
Balsavimas už komisijos ataskaitos tvirtinimą: už – 28 balsas; prieš – nėra; susilaikė - nėra.
Revizijų ir etikos komisijos ataskaita patvirtinta.
Revizijų ir etikos komisijos 2021 m. ataskaita
3. LOSF vykdantysis direktorius Vilius Aleliūnas pristatė 2021 m. biudžeto vykdymą, kuris buvo
rekordinis per LOSF istoriją.
Balsavimas už 2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitos tvirtinimą: už – 28 balsai; prieš – nėra;
susilaikė - nėra. 2021 m. biudžeto vykdymo ataskaita patvirtinta.
2021 m. biudžeto vykdymas
4. LOSF vykdantysis direktorius Vilius Aleliūnas pristatė 2021 m. LOSF finansinės
atskaitomybės dokumentus.
Balsavimo rezultatai: už – 28 balsai; prieš – 0 nėra; susilaikė – 0.
2021 m. LOSF finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtintos
2021 m. LOSF aiškinamasis raštas, 2021 m. balansas, 2021 m. LOSF veiklos rezultatų
ataskaita
5. LOSF vykdantysis direktorius informavo, jog dėl pasikeitusio sporto įstatymo LOSF
nebetenka LTOK dotacijos bei turi savo veikloje atrasti 10 procentų lėšų prisidėti prie AM
programos. Vienas iš LOSF veiklos finansavimo šaltinių yra būtent LOSF narių bei licencijų
mokestis. LOSF vykdantysis direktorius taip pat informavo, jog nuo 2023 m. didės LOSF
mokami narių mokesčiai organizacijoms, kurių narė yra LOSF (IOF, Sportas visiems, LSFS).
Nuo 2023 m. siūloma didinti LOSF nario mokestį bei LOSF licencijos mokestį. Pasiūlyta balsuoti
atskirai už LOSF nario mokestį ir atskirai už LOSF licenciją (pagal mokesčio dydį)
5.1 LOSF nario mokesčio dydis nuo 2023 m.
Pasiūlyta balsuoti:
A) 100 eur
B) 50 eur
Balsavimo rezultatai: A - 2, B - 26
Nutarta: 2023 m. LOSF nario mokestis - 50 eur

5.2 LOSF licencijos mokestis moksleiviams nuo 2023 m.
Pasiūlyta balsuoti:
A) 1 eur
B) 2 eur
Balsavimo rezultatai: A - 1, B - 27
Nutarta: Moksleiviams LOSF licencijos mokestis nuo 2023 m. 2 eur.
5.2 LOSF licencijos mokestis suaugę (19 m. - 64 m., LOSF narių nariai) nuo 2023 m.
Pasiūlyta balsuoti:
A) 5 eur
B) 8 eur
C) 10 eur
Balsavimo rezultatai: A - 0, B - 9, C - 17
Nutarta: Suaugusiems (LOSF narių nariams) LOSF licencijos mokestis nuo 2023 m. 10 eur
5.3 LOSF licencijos mokestis senjorams (65+) nuo 2023 m.
Pasiūlyta balsuoti:
A) 2 eur
B) 10 eur
C) 5 eur
Balsavimo rezultatai: A - 11, B - 3, C - 14
Nutarta: Senjorams (65+) LOSF licencijos mokestis nuo 2023 m. 5 eur
5.4. LOSF licencijos mokestis startuojantiems individualiai nuo 2023 m.
Pasiūlyta balsuoti:
A) 10 eur
B) 15 eur
C) 20 eur
Balsavimo rezultatai: A -2, B - 14, C - 12
Nutarta: Individualiai startuojantiems sportininkams licencijos mokestis nuo 2023 m. 15 eur
6. 2022 m. LOSF veiklos planą ir biudžetą pristatė vykdantysis direktorius Vilius Aleliūnas. 2022
m. LOSF gavo rekordinį finansavimą AM programai vykdyti, tačiau netekus LTOK dotacijos
biudžetas mažesnis nei praėjusiais metais. LOSF kartu su VŠĮ MTBO renginiai vykdys Europos
OSKD čempionatą, todėl biudžetas yra didesnis.
Balsavimo rezultatai:
už – 28 balsai; prieš – 0 nėra; susilaikė – 0.
2022 m. LOSF veiklos planui bei biudžetui pritarta.
2022 m. LOSF veiklos planas ir biudžetas

7. LOSF vykdantysis direktorius informavo, jog pagal patvirtintą LOSF kalendorių 2022 m.
Lietuvos OS bėgte čempionatas sprinto, eliminavimo sprinto bei sprinto estafečių trasose turi
vykti 2022 m. birželio 4-5 dienomis, tačiau Šiauliuose tuo metu vyksta Baltijos šalių folkloro
festivalis “Ant Rubežiaus” (prioritetinių renginių sąraše Kultūros ministerijoje, Šiaulių m.
savivaldybėje). Klubas rengėjas prašo perkelti numatytas varžybas į 2022 m. birželio 11-12
dienas, o Alytaus čempionatą vykdyti 2022 m. birželio 4 d. (OK Dainava neprieštarauja).
Balsavimo rezultatai: Už - 27, prieš - 0, susilaikė - 1
Nutarta: 2022 m. Lietuvos OS bėgte čempionatą sprinto, eliminavimo sprinto bei sprinto
estafečių trasose perkelti į 2022 m. birželio 11-12 dienas.
8. LOSF vykdantysis direktorius pristatė, jog 2022 m. sezone LOSF dalyvauja projekte, kurio
metu efektyvina bei tvariai vykdo savo veiklą. Vienas iš prioritetų išspręsti LOSF organizuojamų
varžybų dalyvių numerių klausimą (naudoti daugkartinius numerius).
LOSF nariams pristatyta, jog Lietuvos OSS čempionatuose bus naudojamos liemenės.
LOSF nariams pristatyta, jog Lietuvos OSKD čempionatuose bus naudojami kieti daugkartiniai
numeriai, kurie bus surenkami po kiekvienų varžybų.
LOSF nariams siūloma, jog OS bėgte varžybose visiems nariams pagal LOSF licencijos
numerius būtų išdalinti dalyvių numeriai, kuriuos jie privalėtų atsivežti į LOSF organizuojamas
varžybas kiekvieną kartą.
Po diskusijos nuspręsta, jog LOSF administracija grįš su keletu pasiūlymų LOSF nariams.
LOSF vykdantysis direktorius informavo ir paprašė klubų vykdant varžybas informuoti dalyvius,
jog žiogelius numeriams reikia turėti savo.
9. LOSF vykdantysis direktorius pristatė, jog yra paskelbtas pakartotinas konkursas rengti 2023
m. Lietuvos OSS, OSKD čempionatus bei 2023 m. Lietuvos klubų taurę ir Lietuvos čempionatą
naktinėje trasoje. LOSF vykdantysis direktorius paragino klubus aktyviau dalyvauti LOSF
organizuojamų varžybų rengėjų konkurse.
10. LOSF vykdantysis direktorius pristatė, jog 2022 m. gegužės 18-22 dienomis Iganlinoje,
LOSF kartu su VŠĮ MTBO renginiais organizuoja Europos suaugusiųjų, jaunimo bei jaunių
OSKD čempionatus. LOSF vykdantysis direktorius paprašė LOSF narių, trenerių informuoti AM
sportininkus, jog į šias varžybas žiūrėtu su papildomu entuziasmu ir ruošųsi atsakingai. LOSF
vykdantysis direktorius pakvietė visą LOSF visuomenę prisidėti prie šių varžybų organizavimo
bei vykdymo. Europos čempionato direktorius J.R. pakvietė visus ne tik atvykti padėti rengit
varžybų, tačiau ir dalyvauti Open varžybose.
11. Kitų klausimų iškelta nebuvo.
Visuotinio susirinkimo (Konferencijos) pabaiga 17.55 val.
Pirmininkas Donatas Kazlauskas
Sekretorius Vilius Aleliūnas

