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I dalis. 2019 m. LOSF strategijos plano įgyvendinimas 

 

LOSF strategijoje pagrindinės veiklos kryptys yra išskirtos šios: 

a) Nacionalinių rinktinių pasiruošimas bei dalyvavimas tarptautinėse varžybose 

b) Masiškumo ir žinomumo didinimas 

c) Nacionalinių varžybų organizavimas 

d) Bendradarbiavimas su partneriais 

e) Tarptautinių varžybų Lietuvoje organizavimas 

2019 m. Lietuvos orientavimosi sporto bendruomenei buvo neeilinei – Pasaulio orientavimosi sporto kalnų 

dviračiais čempionate  Gabrielė Andrašiūnienė iškovojo bronzos medalį. Iki tol Nepriklausomos Lietuvos 

istorijoje tą buvo pavykę padaryti tik kartą. 

 

1. Nacionalinės rinktinės dalyvavo visuose IOF svarbiausiose varžybose. 

Vienas pagrindinių federacijos tikslų – dalyvavimas ir aukštų vietų iškovojimas visose tarptautinės 

orientavimosi sporto federacijos organizuojamose varžybose. Kaip žinia turime keturias disciplinas ir 

kiekviena jų turi po keletą Europos bei Pasaulio čempionatų įvairaus amžiaus grupėse. 

Dėka rekordinio 2019 m. valstybės finansavimo aukšto sportinio meistriškumo srityje, galėjome dalyvauti 

visuose svarbiausiuose startuose ir savo sportininkams pasiūlyti tinkamas sąlygas. 

Pastaruosius kelerius metus ypatingai gerus rezultatus demonstruojančiai orientavimosi sporto kalnų 

dviračiais rinktinei, 2019 metai buvo istoriniai. Gabrielė Andrašiūnienė Pasaulio čempionate iškovojo bronzos 

medalį, nors iki tol Nepriklausomos Lietuvos istorijoje tai padaryti buvo pavykę tik Ramunei Arlauskienei. 

Puikiai Pasaulio čempionate pasirodė ir Šarūnas Dmukauskas, kuris bendro starto lenktynėse užėmė 7-ąją 

vietą. Toje pačioje rungtyje Karolina Mickevičiūtė Juodišienė moterų grupėje užėmė 8-ąją vietą. Europos 

orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate ir vėl puikiai pasirodė Gabrielė Andrašiūnienė ir Jonas 

Maišelis, atitinkamai užėmę 4 ir 5 vietas.  

Deja, bet jaunimo grupės sportininkams šiais metais sekėsi sunkiau - Austėja Kalvaitytė Europos čempionate 

iškovojo 4-ąją vietą, o Ignas Ambrazas Pasaulio čempionate buvo 7-tas. 

Europos jaunių čempionate Nojus Lukošius iškovojo 6-ąją vietą, o estafečių vaikinų komanda buvo 5-ta. 

Nereikėtų pamiršti ir veteranų, kurie vis aktyviau įsitraukia į kalnų dviračiais sportą. Pasaulio veteranų 

čempionate Rūta Stanevičienė iškovojo net du sidabro ir du bronzos medalius, Roma Puišienė ir Salvija 

Deksnienė po 1 bronzos medalį. Norime ypatingai padėkoti orientavimosi sporto kalnų dviračiais komitetui ir 

jo pirmininkei Ramunei Arlauskienei, nes ne tik sportininkai pasiekia maksimalius rezultatus, tačiau komitetas 

veikia nepriekaištingai, prisitraukia rėmėjų bei aktyviai bendradarbiauja su LOSF administracija. 

Orientavimosi sporto slidėmis rinktinė kelerius metus balansuoja ties kartų kaita ir pagaliau rinktinėje turime 

atsinaujinimų. Judita Traubaitė bei Ignas Ambrazas konkuruoja nacionalinėse varžybose bei aktyviai 

atstovauja tarptautinėse. 2019 metais Judita Traubaitė Pasaulio jaunimo orientavimosi sporto slidėmis 

čempionate iškovojo 5-ąją vietą, o vyrų komanda (Regimantas Kavaliauskas, Vitalijus Petrulis, Nerijus Šulčys) 

Pasaulio čempionate užėmė 9-ąją vietą, o Europos čempionate (Svajūnas Ambrazas, Ignas Ambrazas, Rokas 

Vaitkus) – 8-ąją. Pirmą kartą istorijoje Lietuviai dalyvavo Pasaulio studentų žiemos universiadoje. Geriausiai 



 
 

pasirodė Judita Traubaitė iškovojusi 14-ąją vietą. Lietuvai atstovavo Judita Traubaitė, Ignas Ambrazas, Rokas 

Vaitkus ir Miglė Sušinskaitė.   

Orientavimosi sporto bėgte rinktinėje – permainų metas. 2019 metais pirmą kartą surengtas atskirtas 

Pasaulio orientavimosi sporto čempionatas (miškas nuo sprinto). Pasaulio čempionate Norvegijoje Jonas 

Vytautas Gvildys iškovojo 19-ąją vietą, o Gabija Ražaitytė – 22-ąją. Po ilgo laiko tarpo Jonas Vytautas Gvildys 

sudalyvavo visuose Pasaulio taurės etapuose.  

2019 metai buvo istoriniai jaunių, jaunučių rinktinei, kurie pagaliau pasiekė lauktus rezultatus. Europos 

jaunučių čempionate Lietuvos komanda (Tadas Dementavičius, Adomas Časas ir Andojas Lapinskas) iškovojo 

bronzos medalius, o sprinto trasoje Tadas Dementavičius buvo 4-tas. Jaunių vaikinų komanda taip pat lipo 

ant apdovanojimų pakylos, iškovojo 6-ąją vietą (Rokas Barauskas, Dovydas Kaušakys, Augusts Velde). 

Mūsų gerbiami veteranai varžėsi Pasaulio čempionate Latvijoje, kur pavyko iškovoti ypatingai daug medalių. 

Čempionais bei prizininkais tapo: Mantas Rimkus, Svajūnas Ambrazas, Henrikas Paužas, Edgaras Voveris, 

Danutė Vilkelienė. 

2019 metais Pasaulio orientavimosi sporto takais čempionatas vyko Portugalijoje, kur puikų rezultatą 

pademonstravo Robertas Stankevič, iškovodamas 12-ąją vietą Pre-O rungtyje. 

2. Masiškumo ir žinomumo didinimas. 

Laikomės taisyklės, jog be žinomumo nebus ir masiškumo, tačiau 2019 metai buvo ypatingai sunkūs. 

Pasikeitus finansavimo tvarkai teikėme du projektus Švietimos, mokslo ir sporto ministerijai, tačiau nei 

vienam projektui nebuvo paskirtsas finansavimas, tad turėjome tam tikrų iššūkių. 2019 metų pradžioje 

abipusiu susitarimu buvo nutraukta sutartis su Patricija Joana Babrauskaite, kuri sėkmingai dirbo dvejus 

metus. Po konkurso buvo sudaryta nauja sutartis su Donatu Lazausku, kuri galiojo iki 2019 metų pabaigos. 

2019 metais bendradarbiaujant su OS klubais ir toliau vyksta masiniai orientavimosi sporto renginiai Vilniuje, 

Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Telšiuose, Alytuje, Marijampolėje. 

2019 metais sėkmingai vyko Tarptautinės orientavimosi sporto dienos renginiai. Jie buvo suorganizuoti 

daugiau nei 15-oje skirtingų vietų, o finalinis renginys įvyko Vilniaus Katedros aikštėje, kur geriausi Lietuvos 

orientacininkai varžėsi prieš geriausius šalies bėgikus. Tarptautinės orientavimosi sporto dienos renginiams 

buvo sukurta aktyvi reklama soc. tinkluose, radijuje, sukurtas spec. video. Projektui dalinai finansuoti buvo 

gautos lėšos iš Lteam Startup projekto. 

Per praėjusius metus pagaliau įrengėme stacionarią trasą Druskinkuose, taip pat atnaujinome Vilniuje 

veikiančią trasą Vingio parke. Sukurta mobilioji aplikacija „Omaps“ (IOS), kurios pagalba galima įveikti stac. 

trasas. 

Iš Kauno miesto savivaldybės gavome dalinį finansavimą bei vykdėme projektą „Išmok orientuotis“ Kaune. 

Projekto metu surengtos nemokamos orientavimosi sporto treniruotės, taip pat įrengta stacionari trasa 

Panemunės parke. 

Nors turėjome ambicingų planų vykdydami projektą „Orientavimosi sportas Tavo mokykloje“, tačiau dėl lėšų 

stygiaus teko sumažinti projekto apimtis. Per 2019 metus aplankytos 3 mokyklos bei 4 darželiai, surengtas 

pristatomasis renginys Raseinių mieste, kuriame dalyvavo 12 skirtingų mokyklų mokiniai. Tačiau padėtas 

pagrindas šiam projektui vystytis ir toliau, nes išleista metodinė mokomoji medžiaga, kuri buvo pristatyta 

orientavimosi sporto treneriams bei kūno kultūros mokytojams. LOSF dalyvavo kūno kultūros mokytojų 

asociacijos metiniame suvažiavime, kur Rokų gimanzijos mokytojai pristatė orientavimosi sporto integraciją 

pamokų metu. 



 
 

Kartu su VŠĮ Sveikas miestas dalyvavome Vilniuje vykusioje sporto šventėje, kur buvo pristatytas 

orientavimosi sportas ir per tris dienas labirinte apsilankė daugiau nei 1000 žmonių.  

Aktyviai dalyvaujame asociacijos sportas visiems renginiuose, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 

organizuojamuose renginiuose. Norime padėkoti O!Klaipėda ir OK Dainava už jų indėli šių renginių metu. 

Norime padėkoti OK Ąžuolas bei SM Gaja kolektyvams, kurie ir toliau aktyviai organizuoja sprintų varžybas 

šaltuoju metų laiku. 

Praėjusiais metais padaugėjo patalpų orientavimosi sporto renginių. Tai nėra oficialus federacijos renginys, 

tačiau tai yra puiki priemonė pritraukti daugiau žmonių bei supažindinti su orientavimosi sportu tad ir toliau 

sieksime, jog šie renginiai plėstųsi. 

Siekiant didinti žinomumą po kiekvienų LOSF varžybų turėjome išsamius video reportažus bei foto galerijas, 

kurie buvo talpinami federacijos tinklalapyje, soc. paskyroje, internetiniuose portaluose. Video reportažai 

buvo rodomi LRT bei TV3 sporto žiniose, spec. reportažas Pasaulinės orientavimosi sporto dienos metu iš 

Labas rytas studijos. 

2019 metais vėl buvo išleistas Orientavimosi sporto žurnalas. 

3. Nacionalinių varžybų organizavimas. 

2019 metais sėkmingai buvo surengti visi Lietuvos čempionatai visose keturiose disciplinose – orientavimosi 

bėgte, kalnų dviračiais, slidėmis ir orientavimosi takais - bei kitos federacijos organizuojamos varžybos. 

Džiugu, jog po kelerių metų pertraukos čempionatai slidėmis įvyko Lietuvoje.  

Norėtume padėkoti visiems čempionatų ir kitų LOSF organizuojamų varžybų vykdytojams už atliktą darbą ir 

palinkėti sėkmės ateityje. 

Vis dar susiduriame su sunkumais ieškodami varžybų patarėjų Lietuvos čempionatams, ypatingai svarbi 

problema orientavimosi sporto kalnų dviračiais varžybose. 

Malonu, kad šiandien yra žinomi beveik visų 2020 m. – 2021 m. LOSF varžybų vykdytojai, tačiau paraiškų 

teikimas buvo labai pasyvus. Federacija norėtų paprašyti klubų aktyviau dalyvauti skelbiamuose varžybų 

organizavimo konkursuose, nes ne visos varžybos sulaukia pakankamo dėmesio. Federacija siekia varžybų 

vykdymo kokybės, todėl ir toliau bus kreipiamas didelis dėmesys varžybų kontroliavimui.  

2019m., kaip ir kasmet, sėkmingai buvo vykdomi tęstiniai projektai - Veteranų lyga, „Superloto“ taurė -, 

skatinantys veteranus aktyviai sportuoti. Trečius metus gyvuoja Superloto moksleivių lyga. 

4. Bendradarbiavimas su partneriais 

Kadangi ir toliau norime išlikti aktyviu IOF nariu, tad palaikome glaudžius santykius su tarptautine federacija.  

Jau trejus metus LOSF yra NORD grupės narė. Aktyviai dalyvaujame NORD grupės veikloje, kuri šiais metais 

organizavo YOLA 2019. Net 6 Lietuvos jaunieji orientacininkai dalyvavo mokymuose Danijoje. 

Glaudžiai bendradarbiaujame su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos sporto federacijų sąjunga, 

Lietuvos asociacija „Sportas visiems“,Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Lietuvos olimpiniu fondu. Su 

šiomis organizacijomis vykdome bendrus projektus, atstovaujame LOSF interesus Lietuvos sporto federacijų 

sąjungos bei Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ valdymo organuose, kurių pilnateisiais nariais esame. 

Ypatingai džiaugiamės didžiuliu Lietuvos kariuomenės indėliu į mūsų stipriausių sportininkų pasirengimą 

sezonui. Įvairios stovyklos, inventorius, finansinė parama mūsų stipriausiems sportininkams leidžia puikiai 



 
 

ruoštis svarbiausiems metų startams. Net 9 Lietuvos orientacininkai dalyvavo Pasaulio kariškių žaidynėse 

Kinijoje. 

Ypatingai norime padėkoti visiems LOSF nariams, nes Jūs esate ne tik mūsų nariai, bet ir partneriai be kurių 

negalėtume plėtoti orientavimosi sporto. 

 

5. Tarptautinių varžybų organizavimas 

Siekdami savo užsibrėžtų tikslų, 10-15 metų laikotarpyje Lietuvoje suorganizuoti OS bėgte Pasaulio 

čempionatą dedame mažus žingsnius. 2019 metų gegužę IOF patvirtino, jog 2021 m. Lietuvos įvyks Europos 

jaunių, jaunučių čempionatas. 2019 metų rugsėjį įvyko pirmasis tarptautinio varžybų patarėjo vizitas. Europos 

jaunių, jaunučių čempionato direktoriumi paskirtas Vilius Aleliūnas, varžybos vyks 2021 m. birželio 24-27 

dienomis Vilniuje. 

2019 metų pabaigoje LOSF kartu su VŠĮ MTBO renginiai pateikė paraišką 2022 metais Lietuvoje organizuoti 

Europos orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionatą kartu su Pasaulio jaunimo čempionatu.  

II dalis. LOSF valdymo ir administravimo veikla 

2.1. Įgyvendinant Lietuvos orientavimosi sporto federacijos veiklą 2019 m. vienas iš svarbiausių įgyvendintų 

projektų būtent ir buvo tarptautinių varžybų rengimo Lietuvoje klausimas. Aktyviai veikianti LOSF etikos ir 

revizijų komisija 2019 m. didelį dėmesį skyrė garbingos ir švarios sportinės kovos principams įgyvendinti. 

2.2. Administracinės ir valdymo veiklos įgyvendinimas: 

a) 2019 m. LOSF administracijoje dirbo vienas žmogus – vykdantysis direktorius Vilius Aleliūnas. 

b) 2019 m. LOSF buhalterinę apskaitą tvarkė UAB Liteura. 

c) 2019 m. atliktas 2018 m. LOSF nepriklausomas auditas, kurį atliko UAB Audito garantas 

d) 2019 m. patvirtinta sportininkų premijavimo tvarka už aukštus sportinius pasiekimus 

e) 2019 m. pakeista OS bėgte, OS veteranų, Žemėlapių komitetų sudėtys, įsteigtas naujas IT komitetas 

f) 2019 m. įvyko 5 prezidiumo posėdžiai 

g) 2019 m. organizuotas Lietuvos orientavimosi sporto trenerių seminaras, kuriame patirtimi dalinosi 

Švedijos orientavimosi sporto federacijos atstovas, Pasaulinės orientavimosi sporto dienos 

sumanytojas Goran Anderson. 

h) 2019 m. į LOSF narius priimtas sporto klubas „S-Sportas“ 

2.3  2019 m. LOSF Kūno kultūros ir sporto departamentui buvo pateiktas projektas didelio meistriškumo 

sporto (toliau – DMS) programai 2019 m. Buvo prašoma skirti – 242 670 Eur, Kūno kultūros ir sporto 

departamento skirta suma – 151 683 Eur.  

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai buvo teikti du projektai – fizinio aktyvumo skatinimo ir kvalifikacijos 

tobulinimo. Nei vienas projektas finansavimo negavo.  

Teiktas projektas Kauno miesto savivaldybei, kuris gavo dalinį finansavimą. 

Teiktas projektas Lietuvos olimpiniam fondui „Lteam Startup“, kuri gavo dalinį finansavimą – 2500 eur 

Teiktas projektas dalyvauti Erasmus++ programoje, kurią vykdė Lietuvos sporto federacijų sąjunga, tačiau 

paskutinę akimirką finansavimas skirtas nebuvo. 

 



 
 

 

III dalis. 2019 m. biudžeto vykdymas 

 

 

 

Numeris Pavadinimas Suma 

1 PAJAMOS 192471 

1.1 KKSD finansavimas 151683 

1.2 LTOK dotacija 15000 

1.3 Kitos finansavimo pajamos 14641 

1.4 Pajamos už parduotas prekes, suteiktas paslaugas 11147 

2 SĄNAUDOS 208931 

2.1 Parduotų prekių, suteiktų paslaugų savikaina  

2.2 Kitos sąnaudos  
2.3 Veiklos sąnaudos 208931 

2.3.1 D-jų darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos 20759 

2.3.2 Buhalterinė apskaita 2904 

2.3.3 Patalpų nuoma ir komunalinės išlaidos 1186 

2.3.4 Kitos administracinės išlaidos 7335 

2.3.5 Kitos išlaidos 20852 

2.3.6 Sporto veikla 129106 

2.3.6.1 OS bėgte rinktinės 58874 

2.3.6.2 OS slidėmis rinktinės 17096 

2.3.6.3 OS dviračiais rinktinės 49316 

2.3.6.4 OS takais rinktinės 3820 

2.3.6.5 Masiškumo programų įgyvendinimas 15217 

2.3.6.6 Nacionalinių varžybų organizavimas 11572 

2.3.7 Dėl mokestinių laikotarpių klaidų taisymo  

3 Veiklos rezultatas prieš apmokestinimą (16460) 

4 Pelno mokestis  

5 Grynasis veiklos rezultatas (16460) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

IV dalis. 2020 m. biudžeto planas 

 

Numeris Pavadinimas Suma 

1 PAJAMOS  

1.1 ŠMSM aukštas sportinis meistriškumas 150000 

1.2 LTOK dotacija 20000 

1.3 LOSF narių mokestis 5000 

1.4 Tikslinis finansavimas 4000 

1.5 Pajamos už parduotas prekes, suteiktas paslaugas 17500 

1.6 Kitos finansavimo pajamos 15000 

2 SĄNAUDOS 210732 

2.1 Veiklos sąnaudos 210732 
2.1.1 Administracinės išlaidos 34150 

2.1.2 LOSF veiklų organizavimas 31632 

2.1.3 Sporto veikla 125950 

2.1.3.1 OS bėgte rinktinės 52000 

2.1.3.2 OS slidėmis rinktinės 18950 

2.1.3.3 OS dviračiais rinktinės 51000 

2.1.3.4 OS takais rinktinės 4000 

2.1.3.5 Masiškumo programų įgyvendinimas 10000 

2.1.3.6 Nacionalinių varžybų organizavimas 9000 

2.2 Kitos sąnaudos  

 

 

 

Lietuvos orientavimosi sporto federacijos prezidentas                                              Donatas Kazlauskas 


