
Lietuvos orientavimosi sporto federacijos prezidiumo posėdis

2023 m.  vasario 14  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 konferencijos darbotvarkė
2. AM lėšų paskirstymas tarp disciplinų
3. 2022 m. LOSF veiklos ir biudžeto ataskaita
4. 2024 m. LOSF nario ir licencijų mokestis
5. 2024 m. LOSF organizuojamų varžybų konkursas
6. 2023 m. LOSF veiklos planas ir biudžetas
7. LOSF rinkimai
8. Baltarusų ir Rusų startavimas LOSF kalendoriaus varžybose

Posėdžio pradžioje bendru sutarimu buvo pritarta LOSF prezidiumo posėdžio darbotvarkei.

1. LOSF konferencijos darbotvarkė



LOSF vykdantysis direktorius pristatė, jog LOSF narių visuotinis susirinkimas vyks 2023 m.
kovo 4 d. Technopolio verslo centre, Liudo Vasario konferencijų salėje nuo 11 val. LOSF
prezidiumui pristatyta siūloma LOSF visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė, susirinkimą
pradedant 2022 m. LOSF geriausiųjų apdovanojimais. Vykdantysis direktorius paaiškino, kad
iki šiol nebuvo tinkamos progos ir laiko apdovanoti Metų geriausius, tad siūloma tą padaryti
per LOSF narių visuotinį susirinkimą. Diskutuota dėl LOSF komitetų pasisakymo per LOSF
narių visuotinį susirinkimą. Priminta, jog LOSF komitetai atskaitingi LOSF prezidiumui.
Vykdantysis direktorius išsakė mintį, kad ankstyvą pavasarį reikia suorganizuoti LOSF
forumą, kuriame būtų galima padiskutuoti visais rūpimais klausimais.

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

Nutarta: Pritarti LOSF narių visuotinio susirinkimo darbotvarkei

2. AM lėšų paskirstymas tarp disciplinų

Vykdantysis direktorius priminė, jog su šia schema dirbama jau ketvirti metai ir jau sudaryti
buvo sukurta darbo grupė. Taip pat diskutuota dėl 2023 m. AM lėšų, kodėl jų gauta mažiau,
kokie procesai buvo daromi dėl neteisingų sumų ir pan. 2022 m. LOSF gavo daugiau beveik
210000 AM lėšų, o 2023 m. 1870000. Tarp disciplinų siūloma skirstyti tik 10000 mažiau,
nors kiti federacijos finansavimo šaltiniai nedidėja arba jų nėra. Vykdantysis direktorius
pristatė, jog Latvijos orientavimosi sporto federacija kreipėsi konsultacijai kaip skirstomos
lėšos tarp disciplinų Lietuvoje, nes kitose Šiaurės šalių grupės narėse OSKD, OSS ir OS
takais disciplinos yra finansuojamos žymiai mažiau nei OS bėgte.

3. 2022 m. LOSF veiklos ir biudžeto ataskaita

LOSF vykdantysis direktorius pristatė LOSF biudžeto ir veiklos ataskaitą. Metų pradžioje
buvo planuotas deficitinis biudžetas, tačiau deficitas buvo ženkliai didesnis nei planuota, nes:

● ŠMSM metų eigoje neleido AM programos sąmatos ir išlaidos susijusios su Covid-19
testais negalėjo niekur būti perkeltos, o faktiškai jos nepatirtos.

● Taip pat nuo 2022 m. pradėta kitaip interpretuoti lėšas, kurias išleidžia asmenys susiję
su darbo santykiais, tačiau dalyvaujantys AM programoje (LOSF vykdantysis
direktorius 2022 m. sezone startavo už Lietuvos OS bėgte rinktinę).

Nepaisant ne visai geros situacijos su finansais, 2022 m. buvo sėkmingi visomis prasmėmis:
● Iškovota net keletą medalių Europos ir Pasaulio čempionatuose.
● Suorganizuotas Europos orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionatas Lietuvoje.
● Įvykdyti visi nacionaliai čempionatai.
● Vykdomi tęstiniai projektai: stacionarios trasos, LOSF vasaros stovykla, OS tavo

mokykloje, Pasaulinė OS diena.
● Kartu su partneriais įvykdyta Veteranų estafečių lyga, Perlas Go veteranų lyga,

Moksleivių lyga.
● Aktyviai dalyvauta Lietuvos tautinio olimpinio komiteto veikloje, orientavimosi



sportas pristatytas Olimpinės dienos renginyje Kaune, Olimpinio forumo renginyje
Kauno Žalgirio arenoje, Žiemos olimpinio festivalio Vilniuje metu.

4. LOSF nario ir licencijų mokestis 2024 m.

LOSF vykdantysis direktorius pristatė, jog per LOSF narių visuotinį susirinkimą reikia
priimti sprendimą dėl 2024 m. LOSF nario mokesčio. LOSF prezidiumo nariai priminė, jog
LOSF licencijų mokestį pakėlėmė 2023 m. sezone, tad siūlymas mokesčio nekelti, nes ir taip
visi pavargo nuo kainų augimo.
Iškeltas klausimas, kodėl LOSF nario mokesčio nemoka LOSF nariai (biudžetinės įstaigos):
Alytaus SRC, Plungės SRC, Šiaulių JTC, Neringos SM, Kauno SM Gaja, Sostinės SC (nebe
biudžetinė įstaiga).
LOSF vykdantysis direktorius pristatė, jog kitose Lietuvos sporto federacijos biudžetinės
įstaigos moka nario mokestį kaip ir visi.
Svarstyta galimybė atleisti nuo LOSF nario mokesčio ir kitus LOSF narius, kurie smarkiai
dirba su vaikais (pvz. OK Telšiai, OK O!Klaipėda).

Siūlymas balsavimui - Teikti siūlymą, jog 2024 m. LOSF nario ir licencijų mokesčiai būtų
tokie kaip ir 2023 m. tik LOSF nario mokestį privalo mokėti visi LOSF nariai.

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

Nutarta: Siūlomas 2024 m. LOSF nario mokestis 50 eur (moka visi LOSF nariai), licencijos
mokestis suaugęs - 10, senjoras - 5, vaikas - 2, startuojantis individualiai - 15.

5. LOSF organizuojamų varžybų konkursas

LOSF vykdantysis direktorius priminė, jog 2022 m. pabaigoje buvo organizuotas konkursas
2023 - 2024 m. LOSF organizuojamoms varžyboms rengti, tačiau nebuvo gauta paraiškų:

2023 m. Lietuvos klubų taurė
2024 m. Lietuvos klubų taurė
2024 m. LČ vidutinė
2024 m. LČ naktinė
2024 m. LČ sprintas, eliminavimo sprintas, sprinto estafetės

LOSF vykdantysis direktorius pristatė, jog jau yra sutarta su OK Medeina, kad pastarasis
klubas rengs 2023 m. Lietuvos klubų taurę, tik jie turi užpildyti paraiškos formą ir pateikti
techniniam komitetui vertinti (yra dvi alternatyvios vietovės, tad kažkuri turėtų atitikti
reikalavimus).

LOSF vykdantysis direktorius pažymėjo, jog bendraudamas su OS visuomene išgirdo, jog
konkursui metų pabaigos data nėra tinkama.



Siūloma skelbti naują varžybų renginimo konkursą bei nustatyti paraiškų pateikimo terminą
2023 m. balandžio 1 d.

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

Nutarta: Skelbti 2024 m. LOSF organizuojamų varžybų konkursą bei paraiškas teikti iki
2023 m. balandžio 1 d.

6. 2023 m. LOSF veiklos planas ir biudžetas

LOSF prezidiumui pristatymas 2023 m. LOSF veiklos planas ir biudžetas. Pagrindiniai LOSF
pajamų šaltiniai:

● NSA finansavimas AM programai
● LTOK dotacija LOSF programoms vykdyti
● LOSF narių bei licencijų mokesčiai
● LOSF kalendoriaus mokestis
● Parama
● Ūkinė veikla (prekės ir paslaugos)
● Sporto mokyklų, centrų, klubų dalinis išlaidų padengimas

LOSF biudžetas nėra tvarus, nes yra smarkiai priklausomas nuo AM programos finansavimo.
Diskutuota apie galimybę stiprinti LOSF administracijos aparatą, t.y didinti etatų skaičių,
kurie leistų ieškoti papildomo finansavimo (projektų rašymas ir kt.). Svarstyta bei diskutuota
ar reikia naudotis LOSF programos viešinimo paslaugomis (spaudos pranešimų rašymas) ar
geriau turėti LOSF projektų vadovą, kuris galėtų atlikti šią funkciją bei padengti papildomų.
Diskutuota apie didesnį LOSF komitetų (ypatingai LOSF plėtros) įsitraukimą, tačiau
paskutinę kadenciją tai praktiškai nevyko.
Diskutuota dėl LOSF projektų (5000 eur), kurie finansuojami iš LOSF kalendoriaus
mokesčio. LOSF vykdantysis direktorius pristatė, kam buvo skirti pinigai 2022 m., tačiau
išreikšta nuomonė ar tikrai šie pinigai buvo/yra panaudojami racionaliai. Pasiūlyta 2023 m.
sezone šias lėšas skirti žemėlapių fondui ir projektų apraše nurodyti, jog projektai turi būti
orientuoti į žemėlapių sudarymą.

7. LOSF rinkimai

2023 m. kovo 4 d. LOSF narių visuotinis susirinkimas bus rinkiminis. LOSF prezidiumo
narių buvo paklausta, kas planuoja tęsti darbus bei teikti savo kandidatūras. Diskutuota dėl
galimų kitų kandidatų, pasidalinta įžvalgomis, kad reikėtų pakalbinti orientavimosi sporto
visuomenę būti aktyvesniais ateinančiuose rinkimuose.
Iškeltas klausimas ar nereikėtų pervadinti LOSF revizijų ir etikos komisijos į LOSF etikos
komisiją, nes kelerius metus atliekame LOSF auditą, tad revizijos komisija neturi prasmės.
Bendru sutarimu nutarta, jog jeigu bus poreikis keisti LOSF įstatus tada galima grįžti prie šio
klausimo, nes esmės nesudaro.



8. Rusijos ir Baltarusijos piliečių dalyvavimas LOSF kalendoriaus varžybose

2023 m. vasario 14 d. buvo gautas LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrės laiškas su
rekomendacijomis sporto federacijoms, kuriame rekomenduojama susilaikyti nuo dalyvavimo
renginiuose, kuriuose dalyvauja Rusijos bei Baltarusijos sportininkai, taip pat
rekomenduojama šių šalių sportininkams neleisti startuoti Lietuvoje vysktančiuose sporto
renginiuose.
LOSF prezidiumas diskutavo, kaip reikėtų elgtis Lietuvos orientavimosi sporto federacijai.
Buvo priminta, jog 2022 m. buvo padaryta išimtis tiems asmenims, kuriuos patikrino tam
tikros Lietuvoje veikiančios institucijos. LOSF vykdantysis direktorius teigė, jog galutinė
kontrolė iki galo neveikė ir buvo sunku spręsti šį klausimą.
NORD grupės susitikime prieš dvi savaites Suomijos orientavimosi sporto federacija pristatė,
jog pas juos gali startuoti tie Rusijos ir Baltarusijos piliečiai, kurie iki 2022 m. vasario 24 d.
gyveno Suomijoje ir buvo Suomijos federacijos narių nariais.
Po diskusijos pasiūlyta balsuoti dėl tokios pat formuluotės, jog LOSF kalendoriaus varžybose
galėtų startuoti tie Rusijos ir Baltarusijos piliečiai, kurie iki 2022 m. vasario 24 d. turėjo
nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvoje bei yra LOSF klubų nariais.

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

Nutarta: 2023 m. sezone LOSF kalendoriaus varžybose gali startuoti tie Rusijos ir
Baltarusijos piliečiai, kurie iki 2022 m. vasario 24 d. yra deklaravę savo gyvenamąją vietą
Lietuvoje bei yra LOSF klubų nariai.

Posėdžio pradžia: 2023 m. vasario 14 d. 17:05

Posėdžio pabaiga: 2023 m. vasario 14  d. 19:20

Sekretorius: Vilius Aleliūnas


