
LOSF visuotinio  narių susirinkimo protokolas

Vilnius
2023 m. kovo 4 d.

Pradžia 11:00 val. Dalyvauja 25 delegatai, atstovaujantys 25 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 bei įvyko 2022 m. Lietuvos orientavimosi sporto
apdovanojimai.

Bendru sutarimu pritarta, jog susirinkimui pirmininkaus LOSF prezidentas Donatas Kazlauskas,
o sekretoriaus LOSF vykdantysis direktorius Vilius Aleliūnas.

Išrinkta mandatinė ir balsų skaičiavimo komisija: Justinas Liubinskas (pirmininkas), Paulius
Kudriavcevas.

Pirmininkauja: Donatas Kazlauskas
Sekretoriauja: Vilius Aleliūnas

Prieš visuotinį LOSF narių susirinkimą (Konferenciją) buvo numatyta darbotvarkė ir pasiūlyta
Tvirtinimui:

1. 2022 m. LOSF veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas (Donatas Kazlauskas) (10 min)

2. Revizijų ir etikos komisijos pranešimas (Donatas Mickus) (5-7 min)

3. 2022 m. LOSF biudžeto vykdymas (Vilius Aleliūnas) (10 min)

4. 2022 m. LOSF finansinės atskaitomybės tvirtinimas (Vilius Aleliūnas) (5-10 min)

5. 2024 m. LOSF nario bei licencijų mokestis ir mokėjimo tvarka (Vilius Aleliūnas) (10

min)



6. Pertrauka (10 min)

7. LOSF prezidento, Generalinio sekretoriaus, prezidiumo narių bei revizijų ir etikos

komisijos narių rinkimai.

8. LOSF atstovo LTOK generalinėje asamblėjoje rinkimai

9. 2023 m. LOSF veiklos plano bei biudžeto pristatymas ir tvirtinimas (Vilius Aleliūnas)

10. LOSF IT projektai (Justinas Liubinskas)

11. Kiti klausimai

12. Pasisakymai, diskusijos

Balsavimo rezultatai: Už - 25, prieš - nėra, susilaikė - 0. Darbotvarkei pritarta.

1. LOSF Prezidentas Donatas Kazlauskas pristatė ataskaitą už 2022 metus.
Balsavimo rezultatai: Už - 25, prieš - nėra, susilaikė - 0.

Nutarta: Ataskaitai pritarta.

LOSF veiklos ataskaita 2022 m.

2. LOSF Revizijų ir etikos komisijos narys Donatas Mickus perskaitė Revizijų ir
etikos komisijos ataskaitą už 2022 metus.

Revizijų ir etikos komisijos 2022 m. ataskaita

3. LOSF vykdantysis direktorius Vilius Aleliūnas pristatė 2022 m. biudžeto vykdymą.

2022 m. biudžeto vykdymas

4. LOSF vykdantysis direktorius Vilius Aleliūnas pristatė 2022 m. LOSF finansinės
atskaitomybės dokumentus.

Balsavimo rezultatai: už – 25 balsai; prieš – 0 nėra; susilaikė – 0.

Nutarta: 2022 m. LOSF finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtintos

2022 m. balansas, 2022 m. LOSF veiklos rezultatų ataskaita

5.LOSF vykdantysis direktorius pristatė kiek LOSF nario mokesčio buvo surinkta 2022 m. LOSF
vykdantysis direktorius paragino LOSF visuomenę aktyviau ir greičiau įsigyti LOSF licencijas
nelaukiant paskutinės dienos. Visuotinio narių susirinkimo dalyviai diskutavo ar nereikėtų

https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2023/03/2022-m.-veiklos-ataskaita.docx-1.pdf
https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2023/03/LOSF-Reviziju-ir-Etikos-Komisijos-pranesimas-2023-Final-1.pdf
https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2023/03/2022-m.-biudeto-vykdymo-ataskaita.xlsx-Lapas1.pdf
https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2023/03/20230214_losf_finansines_bukles_ataskaita_2022_metai-3.pdf
https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2023/03/20230214_losf_veiklos_rezultatu_ataskaita_2022_metai-3.pdf


nustatyti, jog LOSF licencija būtų reikalinga visose LOSF kalendoriaus varžybose, tačiau tokios
idėjos kol kas atsisakyta.
Iki šiol LOSF nario mokesčio nemokėjo sporto ugdymo įstaigos, tačiau LOSF nariai siūlo nuo
2024 m. ir joms įvesti LOSF nario mokestį.

Siūlymas balsavimui:
2024 m. LOSF nario (klubo) mokestis - 50 eur (moka visi be išimčių)
LOSF licencijos mokesčiai:
Suaugusieji - 10 eur
Moksleiviai - 2 eur
Senjorai (65+) - 5 eur
Individualiai - 15 eur

Balsavimo rezultatai: už – 24 balsai; prieš – 0 nėra; susilaikė – 1.

Nutarta:
2024 m. LOSF nario (klubo) mokestis - 50 eur (moka visi be išimčių)
LOSF licencijos mokesčiai:
Suaugusieji - 10 eur
Moksleiviai - 2 eur
Senjorai (65+) - 5 eur
Individualiai - 15 eur

7. LOSF rinkimuose buvo iškeltos kandidatūros į LOSF prezidento, generalio sekretoriaus,
LOSF viceprezidentų, LOSF revizijų ir etikos komisijos narių kandidatūros.

LOSF prezidentas
Kandidatai: Jurgis Rubaževičius ir Rimantas Serva
Jurgis Rubaževičius - 15 , Rimantas Serva - 9.
Nutarta: LOSF prezidentas Jurgis Rubaževičius

LOSF generalinis sekretorius
Kandidatai: Rimantas Serva
Rimantas Serva - 25
Nutarta: LOSF generalinis sekretorius - Rimantas Serva

LOSF viceprezidentai
Kandidatai: Gabrielė Andrašiūnienė - 24, Donatas Mickus - 20, Vidmantas Nakvosas - 12,
Dovilė Tamoševičienė - 19
Gabrielė Andrašiūnienė - , Donatas Mickus - , Vidmantas Nakvosas - , Dovilė Tamoševičienė - .
Nutarta: LOSF viceprezidentai - Gabrielė Andrašiūnienė, Dovilė Tamoševičienė, Donatas
Mickus

LOSF revizijų ir etikos komisija



Kandidatai: Vidmantas Nakvosas, Domantas Balčiūnas, Robertas Stankevič, Irina Misiūnienė
Vidmantas Nakvosas - 15  , Domantas Balčiūnas - 19 , Robertas Stankevič - 14 , Irina
Misiūnienė - 24 .
Nutarta: LOSF revizijų ir etikos komisija - Vidmantas Nakvosas, Domantas Balčiūnas, Irina
Misiūnienė.

8. Visuotinio narių susirinkimo pirmininkas pristatė, jog LOSF narių visuotinis susirinkimas renka
LOSF atstovą LTOK generalinėje asamblėjoje. Iki 2022 m. šiuo atstovu buvo LOSF garbės
narys Algirdas Sysas.
Susirinkimui pasiūlytos dvi kandidatūros: Jurgis Rubaževičius ir Vilius Aleliūnas. Prieš balsavimą
dėl kandidatų bendru sutarimu buvo sutarta, jog balsavimas bus atviras.

Balsavimo rezultatai: Vilius Aleliūnas - 20, Jurgis Rubaževičius - 4, susilaikė - 1

Nutarta: LOSF atstovu LTOK generalinėje asamblėjoje išrinktas Vilius Aleliūnas.

9. 2023 m. LOSF veiklos planą ir biudžetą pristatė vykdantysis direktorius Vilius Aleliūnas. Po
diskusijų nuspręsta patikslinti projektą bei siūlyti balsavimui pridedant dvikryptės karjeros kryptį.

Balsavimo rezultatai:
už – 24 balsai; prieš – 0 nėra; susilaikė – 1.

Nutarta: 2023 m. LOSF veiklos planui bei biudžetui pritarta.

2023 m. LOSF veiklos planas ir biudžetas

10. LOSF IT komiteto pirmininkas Justinas Liubinskas pristatė LOSF IT komiteto kartu su
partneriais vykdomais IT projektais bei pasidžiaugė, jog LOSF yra viena lyderiaujančių
federacijų Lietuvoje.

LOSF IT projektai

11. Kitų klausimų iškelta nebuvo.

12. LOSF generalinis sekretorius Rimantas Serva paragino visus būti pozityvesniais bei
padėkoti varžybų organizatoriams po kiekvienų varžybų, o ne vien tik išsakyti kritiką.

Visuotinio susirinkimo (Konferencijos) pabaiga 14.55 val.

Pirmininkas Donatas Kazlauskas
Sekretorius Vilius Aleliūnas

https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2022/03/2022-m.-veiklos-planas-ir-biudzetas.pdf
https://orienteering.lt/wp-content/uploads/2023/03/LOSF-IT-projektai.pptx.pdf

