
LIETUVOS ORIENTAVIMOSI SPORTO FEDERACIJA 

REVIZIJŲ IR ETIKOS KOMISIJA 

 

PRANEŠIMAS 2023 METŲ VISUOTINIAM NARIŲ SUSIRINKIMUI   

 

Lietuvos Orientavimosi sporto federacijos Revizijos ir etikos komisija (toliau – Komisija), susidedanti iš 

Algimanto Dambrausko (pirmininkas), Linos Balčiūnaitės (pirmininko pavaduotoja) ir Donato Mickaus, 

vadovaudamasi LR Asociacijų įstatymu bei Lietuvos Orientavimosi sporto federacijos (toliau – Federacija arba 

LOSF) įstatais patikrino Federacijos 2022 metų finansinę veiklą. Atkreiptinas dėmesys, kad Komisija nėra 

finansinis auditas ir neatlieka tokių funkcijų. Komisijos užduotis yra nepriklausomai, OS visuomenės ir LOSF 

narių vardu peržvelgti LOSF valdymo organų veiklą ir paviešinti arba informuoti LOSF vadovybę apie galimus 

finansinius, etinius ir procedūrinius neatitikimus arba pažeidimus. 

 

Revizijų ir etikos komisija atlikdama patikrinimą naudojosi Vykdančiojo Direktoriaus Viliaus Aleliūno 

pateiktais Federacijos Prezidiumo posėdžių protokolais, ūkinės-finansinės veiklos dokumentais, finansinėmis 

ataskaitomis bei nepriklausomo auditoriaus išvada už 2022 metus. 

 

Patikrinimo metu nustatyta: 

 

1. Federacijos dokumentai tvarkomi ir saugomi tinkamai. Saugomos ir skaitmeninės dokumentų kopijos. 

Prezidiumo posėdžiai protokoluojami, protokolai tvarkingai pateikiami Federacijos interneto svetainėje. 

Išrašomi apskaitos dokumentai tvarkingi, su privalomais rekvizitais. 

2. Federacijos gautos lėšos buvo panaudotos pagal patvirtintą biudžetą, 2022 metai buvo užbaigti biudžete 

turint pinigų ir pinigų ekvivalentų 4 293,19 Eur.   

3. Federacijos administraciniai kaštai pagrįsti, lėšos naudotos taupiai ir racionaliai.  

4. Atliktas nepriklausomas finansinės atskaitomybės auditas, kalendoriniai metai užbaigti turint finansinį 

rezervą.  

 
 

Etikos klausimai 

 

1. Ritos Stankevičienės užklausą dėl Edgaro Voverio bendravimo ir organizuotų varžybų Nidoje "Nida three 
days", kodėl varžybose yra leidžiama dalyvauti Baltarusijos atletams. Nes Pasaulinė orientavimosi federacija 
yra griežtai išreiškusi, kad jokie Rusijos ir Baltarusijos atletai negali dalyvauti orientavimosi varžybose ir 
išimtys nėra taikomos.  
Etikos komisija teikdama atsakymą vadovavosi: federacijos prezidiumo posėdžio protokolo dalimi, kuri buvo 
priimta  2022 m. balandžio 5 d., Vilnius 
   Dėl Rusijos ir Baltarusijos piliečių startavimo LOSF kalendoriaus varžybose. Tarptautinė orientavimosi 
sporto federacija yra pašalinusi Rusijos bei Baltarusijos orientavimosi sporto federacijas iš IOF narių. 
Dauguma šiaurės šalių (Nord grupės narės) priėmė panašią poziciją, jog Rusijos ir Baltarusijos klubai negali 
dalyvauti šalyje vykstančiuose renginiuose (nepriklausomai nuo dalyvių amžiaus). Rusijos ir Baltarusijos 
piliečiai gali startuoti šalyje vykstančiuose renginiuose tik tuo atveju jeigu jų nuolatinė gyvenama vieta yra 
deklaruota toje šalyje iki 2022.03.01 ir jie turi nuolatinį leidimą gyventi. Siūlymas balsavimui: Rusijos ir 
Baltarusijos klubai bei jų atstovai negali startuoti LOSF kalendoriaus varžybose, išskyrus Rusijos ir 
Baltarusijos piliečius, kurie yra deklaravę savo gyvenamąją vietą Lietuvoje iki 2022.02.01, turi nuolatinį 
leidimą gyventi Lietuvoje bei yra LOSF nario nariai (t.y. jeigu LOSF narys (klubas) prisiima atsakomybe, jog 



savo tarpe turi šalių agresorių piliečius). Individualiai startuoti Rusijos bei Baltarusijos piliečiai LOSF 
kalendoriaus varžybose negali.    
LOSF kalendoriaus varžybos, tai Lietuvos čempionatai, Lietuvos taurė, klubų taurė.  Komercinės varžybos 
"Nida three days" nėra LOSF kontroliuojamos.  
 
2. 2022-08-16 vyko vasaros stovykla Dringyje kur dalyvavo daugiau nei 300 Lietuvos moksleivių. Apart labai 
gerų atsiliepimų po stovyklos išgirdome ir neigiamų.  
Buvo trenerių kurie vartojo alkoholį ir vietoj ramybės valandų, kai kuriems nepavyko užmigti iki 04 val ryto.   
Etikos narys Donatas Mickus pakalbėjo su: Kristina Kavaliauskiene, Kevinu Olišauskiu, Justinu Klevinsku, 
Viliumi Aleliūnu. Nors vardai ir pavardės nebuvo įvardinti, kas triukšmingai leido vakarą, bet pačio fakto 
neneigia.  
Etikos komisijos primena Lietuvos treneriams, kad jie yra pavyzdys mūsų jauniems sportininkams ir etikos 
standartai jiems keliami kur kas aukštesni nei paprastam piliečiui.  
 
3. Netinkamas orientavimosi sporto kalnų dviračiais rinktinės aprangos dėvėjimas. 
2022 m. liepos 12 d. LOSF Revizijų ir Etikos komisija gavo skundą apie matomus taisyklių pažeidimus. Laiške 
nuotraukomis grindžiama prielaida, kad dalis sportininkų dėvi rinktinės aprangas ne varžybų ar oficialių 
stovyklų metu. 
Nuotraukose matome, Joną Vytautą Gvildį, Vytenę Puišytę ir Šarūną Dmukauską.  
Federacija turi taisyklę: 
Lietuvos orientavimosi sporto rinktinių varžybinę apranga galima dėvėti (naudoti) tik dalyvaujant 
tarptautinėse orientavimosi sporto varžybose, kuriose atstovaujama Lietuvos rinktinei arba oficialių 
Lietuvos orientavimosi sporto rinktinių stovyklų bei treniruočių metu (Lietuvoje ir užsienyje). 
Po pastabos, OSKD komiteto vadovas, informavo rinktinės sportininkus apie rinktinės aprangos dėvėjimo 
taisykles. Daugiau minėti sportininkai nebuvo pastebėti apie taisyklių pažeidimą išskyrus Šarūną 
Dmukauską. 
Šarūnas Dmukauskas, patvirtino, kad buvo informuotas komiteto vadovo apie aprangos dėvėjimo taisykles. 
Taip pat patvirtino, kad buvo paskolinęs rinktinės aprangą Kauno triatlono klubo sportininkei. 2022m. 
Liepos 9d. Velopeak 500 dviračių varžybose. 
Apšilimo aprangą gali gauti nacionalinės rinktinės narys/kandidatas, komandos vadovas ar treneris, 
aptarnaujantis personalas. O minėta sportininkė neturi nieko bendro su orientavimosi sportu, neturi LOSF 
licencijos, nėra dalyvavusi nei vienose orientavimosi sporto varžybose (OS bėgte, slidėmis, dviračių, takais), 
nepriklauso LOSF nariui, nėra treneris ar aptarnaujantis personalas.  
Sprendimas: 
Etikos komisija skiria įspėjimą, Šarūnui Dmukauskui ir prašo laikytis federacijos taisyklių.  Taip pat dėl šios 
taisyklės nesilaikymo etikos komisija rekomenduoja, tiek OSKD komiteto vadovui, tiek federacijos 
vykdančiajam sekretoriui,  nepadengti išlaidų kurios bus susijusios su stovyklomis ar varžybomis 2023 
sezono pasiruošimui, dalyvavimas (Pasaulio čempionatuose, Europos čempionatuose, Pasaulio taurėse nėra 
įtraukiamas). 
O jeigu, atrankos metu bus du lygiaverčiai sportininkai ir OSKD komitetas turės rinktis, 
rekomenduosime pasirinkti sportininką kuris neturi įspėjimų. 
 

 

 

Komisijos pirmininkas    Algimantas Dambrauskas 

Komisijos pirmininko pavaduotoja  Lina Balčiūnaitė 

Komisijos narys     Donatas Mickus 


