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I dalis. 2021 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

2021 m. Lietuvos orientavimosi sporto visuomenei buvo neeiliniai - istoriniai medaliai Europos orientavimosi
sporto kalnų dviračiais čempionate Portugalijoje, puikūs sportininkų pasirodymai Europos jaunių, jaunučių
orientavimosi sporto bėgte čempionate Vilniuje bei Pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračiais
čempionate Suomijoje bei tarptautinių orientavimosi sporto varžybų organizavimas Lietuvos sostinėje.

1. Nacionalinių rinktinių dalyvavimas tarptautinėse varžybose

Nors 2021 m. ir toliau pasaulį kaustė pandemija, tačiau tarptautinė orientavimosi sporto federacija su savo
partneriais sugebėjo suorganizuoti beveik visų disciplinų svarbiausius čempionatus visose amžiaus grupėse.
Deja, tik orientavimosi sporto takais atstovai nedalyvavo Pasaulio bei Europos čempionatuose 2021 m.

Sezoną pradėjo orientavimosi sporto slidėmis rinktinės nariai dalyvaudami Pasaulio čempionate Estijoje,
kur puikius rezultatus demonstravo Judita Traubaitė. Persekiojimo trasoje sportininkė iškovojo 11-ąją vietą,
o vidutinėje trasoje buvo 12. Kartu Estijoje vyko ir Pasaulio jaunimo bei Europos jaunių čempionatai, kur
Lietuvos rinktinė startavo pilnos sudėties ir estafečių varžybose jaunių grupėje merginoms ir vaikinams
pavyko iškovoti 5-ąsias vietas, o jaunimo vaikinai užėmė 6-ąją vietą.

Dar vieną puikų sezoną turėjo orientavimosi sporto kalnų dviračiais rinktinė. Nors rinktinės lyderė Gabrielė
Andrašiūnienė pirmuosius sezono startus Suomijoje praleido dėl motinystės atostogų, tačiau Pasaulio
čempionate puikiai startavo Ignas Ambrazas bei Jonas Maišelis. Ignas bendro starto lenktynėse iškovojo
5-ąją vietą, o Jonas ilgoje trasoje buvo 6 bei vidutinėje trasoje 9-as. Estafečių trasoje moterų komanda
iškovojo 4-ąją vietą, o vyrų komanda - 5 ąją. Europos čempionate Portugalijoje, grįžusi po motinystės
atostogų istorinį medalį vidutinėje trasoje iškovojo Gabrielė Andrašiūnienė (2 vieta). Ilgoje trasoje
sportininkė užėmė 6-ąją vietą, o mišrių estafečių varžybose su komandos draugais, Jonu Maišeliu ir Ignu
Ambrazu, pasidabino bronzos medaliu. Nuo vyresnių savo kolegų nedaug atsiliko ir jauniai bei jaunimas.
Gerus rezultatus demonstravo Vytenė Puišytė, Nojus Lukošius.

Pirmą kartą buvo surengtas atskiras Europos orientavimosi sporto bėgte sprinto čempionatas. Rinktinės
lyderis Algirdas Bartkevičius Europos čempionato sprinto trasoje iškovojo 13-ąją vietą, o Pasaulio
čempionate - 15-ąją vietą. Deja, bet ilgametis rinktinės lyderis Jonas Vytautas Gvildys vis dar turi traumą ir
geresnių rezultatų pasiekti nepavyko. Tiek Europos, tiek Pasaulio čempionatuose rinktinėje debiutavo Tadas
Dementavičius bei Rokas Barauskas. Tai rodo, jog prasideda kartų kaita.

Pasaulio jaunimo čempionate Turkijoje maloniai nustebino Tadas Dementavičius, kuris vidutinėje trasoje
iškovojo aukštą 17-ąją vietą.



Didžiausios viltys buvo dedamos į Europos jaunių, jaunučių čempionatą, kuris vyko Vilniuje. Didelis
dėmesys pasiruošimui, namų sienos. Jaunių vaikinų koamanda (Tadas Dementavičius, Adomas Časas bei
Andojas Lapinskas) pakartojo dviejų metų senumo pasiekimą ir jaunių grupėje iškovojo bronzos medalius.
Ilgoje trasoje Tadas Dementavičius užėmė ketvirtąją vietą, o sprinto trasoje Kasparas Mūrėnas jaunučių
grupėje buvo 6-as.

Lietuvos OS bėgte rinktinė dalyvavo Baltijos čempionate, kuris vyko Lietuvoje. Nors dėl pandemijos Estijos
rinktinė nebuvo stipriausios sudėties, tačiau Lietuvos komanda bendroje įskaitoje iškovojo antrąją vietą.

Lietuvos mokyklų rinktinė dalyvavo Pasaulio mokyklų čempionate, kur Ugnė Skučaitė tapo Pasaulio
čempionate, Andojas Lapinskas iškovojo sidabro medalį, o Neda Davidavičiūtė - bronzos.

2. Masiškumo ir žinomumo didinimas.

Nors pandemija ir toliau siautė Lietuvoje, tačiau žmonės atrado gamtą, fizinį aktyvumą.

LOSF ir toliau stengėsi plėtoti savo tęstinius projektus: Stacionarios OS trasos, OS tavo mokykloje, Pasaulinė
OS diena, vaikų vasaros stovykla.

2021 m. atidaryta nauja stacionari trasa Valakampiuose. Atidarymo proga buvo organizuotas renginys skirtas
archyvų metams paminėti (kartu su Lietuvos archyvais).

Aktyviai bendrauta ir padėti pagrindai naujai stacionariai trasai Varėnoje, kuri bus atidaryta 2022 m. pavsarį.

Didelis dėmesys skirtas “Omaps” mobiliosios aplikacijos kūrimui bei tobulinimui. Mobiliąją aplikaciją
“Omaps” Lietuvos olimpinis fondas naudojo Olimpinės dienos Vilniuje organizavimui bei vykdymui.

2021 m. ir toliau tęsėme projektą - OS tavo mokykloje. Deja, bet dėl pandemijos šis projektas nebuvo
įgyvendintas pilna apimtimi ir tikimės, jog 2022 m. galėsime aplankyti daugiau ugdymo įstaigų.

Nors 2020 m. Pasaulinė orientavimosi sporto diena nevyko, tačiau 2021 m. grįžome su šiuo projektu. 2021
m. tai buvo dalis “LTeam goes green” projekto. Pasaulinė OS diena buvo skirta ne tik supažindinti su
orientavimosi sportu, tačiau ir spręsti tvarumo problemas. Pasaulinė OS diena vyko Vilniuje, Kaune,
Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Telšiuose.

Bendradarbiaujant su OS klubais ir toliau vyksta masiniai orientavimosi sporto renginiai Vilniuje, Kaune,
Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Telšiuose, Alytuje, Marijampolėje.

Aktyviai dalyvaujame asociacijos sportas visiems renginiuose, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto
organizuojamuose renginiuose. Orientavimosi sportas buvo pristatytas Olimpinės dienos Vilniuje metu,
Tokyo Olimpinio festivalio Nidoje metu.

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 LNK sporto žiniose.

Antrus metus iš eilės vyko vaikų vasaros stovykla, kur visos Lietuvos orientacininkai galėjo pasidžiaugti
laukine gamta, gražia Zarasų gamta bei patobulinti savo įgudžius. Šioje stovykloje dalyvavo daugiau nei 200
vaikų iš visos Lietuvos.

3. Nacionalinių varžybų organizavimas.



Po keletos metų pertraukos pavyko suorganizuoti visus Lietuvos čempionatus. Pakankama sniego danga
leido organizuoti orientavimosi sporto slidėmis čempionatus Lietuvoje. Pirmą kartą suorganizuotas
orientavimosi sporto slidėmis sprinto estafečių čempionatas.

Norėtume padėkoti visiems čempionatų ir kitų LOSF organizuojamų varžybų vykdytojams už atliktą darbą
ir palinkėti sėkmės ateityje.

Ypatingai norėtume padėkoti orientavimosi sporto klubo Perkūnas atstovui Tomui Stankevičiui bei
orientavimosi sporto klubo Medeina atstovui Aurimui Murėnui, kurie ryžosi vykdyti orientavimosi sporto
slidėmis čempionatus.

Vis dar susiduriame su sunkumais ieškodami varžybų patarėjų Lietuvos čempionatams, ypatingai svarbi
problema orientavimosi sporto kalnų dviračiais bei slidėmis varžybose.

Malonu, kad šiandien yra žinomi beveik visų 2022 m. – 2023 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.

2021 m. pabaigoje nuspręsta, jog OS bėgte disciplinoje nuo 2022 m. nebeliks labai ilgos trasos, o vietoj jos
bus bendro starto trasa. Taip pat nuo 2022 m. vyks Lietuvos eliminavimo sprinto čempionatas V/M
grupėms. 2021 m. orientavimosi sporto klubas Telšiai surengė parodomąsias eliminavimo sprinto varžybas
Lietuvos taurės Palangoje metu.

2021 m., kaip ir kasmet, sėkmingai buvo vykdomi tęstiniai projektai - Veteranų lyga, „Perlo energija“ taurė -,
skatinantys veteranus aktyviai sportuoti. Deja, bet 2021 m. nevyko mokinių lyga, tačiau tikimės, jog 2022 m.
ji bus atnaujinta.

Penktą kartą įvyko geriausiųjų apdovanojimai, kur metų sportininke tapo Gabrielė Andrašiūnienė, metų
treneriu - Kevinas Olišauskis.

4. Bendradarbiavimas su partneriais

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

Jau penkerius metus LOSF yra NORD grupės narė. Aktyviai dalyvaujame NORD grupės veikloje, tačiau dėl
pandemijos šiais metais nevyko nei vienas posėdis.

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.

Be mūsų ilgamečių rėmėjų ir partnerių, kurie net ir pandemijos akivaizdoje nenusigręžė nuo mūsų,
negalėtume įgyvendinti federacijos svarbiausių projektų. Dėkojame Perlo energijai, S-Sportui, Trimtex,
Sporto klinika už ilgametį darbą kartu ir tikimės tolesnio sėkmingo bendradarbiavimo.



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

2021 m. Lietuvoje vyko Europos jaunių, jaunučių čempionatas, kurį padėjo suorganizuoti visa orientavimosi
sporto visuomenė. Tarptautinė orientavimosi sporto federacija puikiai įvertino suorganizuotas varžybas ir
pažymėjo, jog Lietuvai laikas organizuoti didesnes orientavimosi sporto bėgte varžybas.

Organizuojant Europos jaunių, jaunučių čempionatą didžiausias krūvis teko LOSF vykdančiajam direktoriui
Viliui Aleliūnui, nes pirmą kartą buvo nuspręsta organizuoti tarptautines varžybas nekuriant atskiros VŠĮ.

Europos jaunių, jaunučių čempionato biudžetas daugiau nei 190000 eur. Buvo gauta Švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos dotacija, Vilniaus miesto savivaldybės, Go Vilnius dotacijos.

2021 m. kartu su Šiaulių m. sporto klubu Igtisa surengtas Baltijos čempionatas Šiauliuose.

2022 m. kartu su VŠĮ MTBO renginiai Lietuvos orientavimosi sporto federacija gegužės 18-22 dienomis
Ignalinoje organizuos Europos orientavimosi sporto kalnų dviračiais suaugusiųjų, jaunimo bei jaunių
čempionatus.

II dalis. LOSF valdymo ir administravimo veikla

2.1. Įgyvendinant Lietuvos orientavimosi sporto federacijos veiklą 2021 m. buvo nemažai iššūkių, nes
reikėjo greitai reaguoti į besikeičiančią aplinką bei situaciją, buvo organizuotos ypatingai didelės
tarptautinės varžybos, galiojo pandemijos ribojimai ir kt., tačiau pavyko surinkti rekordinį biudžetą bei
metus užbaigti sėkmingai. Kviečiame aktyviau dalyvauti visus LOSF narius federacijos valdyme.

Nuo 2021 m. pradėtas rinkti LOSF varžybų dalyvio mokestis, kuris buvo panaudotas tęstiniai veiklai su UAB
Dbtopas bei LOSF įrangos įsigijimui.

2022 m. laukia iššūkių metai, nes pakeitus loterijų įstatymą nebebus gauta LTOK dotacija, o federacija yra
įsipareigojusi skirti ne mažiau nei 10 % prie AM programos.

2.2. Administracinės ir valdymo veiklos įgyvendinimas:

a) 2021 m. LOSF administracijoje dirbo vienas žmogus – vykdantysis direktorius Vilius Aleliūnas.
b) Nuo 2021 m. liepos iki spalio LOSF buvo pasirašiusi sutartį su LOSF projektų vadove Juste

Umbrasaite.
c) 2021 m. LOSF buhalterinę apskaitą tvarkė UAB Liteura.
d) 2021 m. atliktas 2020 m. LOSF nepriklausomas auditas, kurį atliko UAB Audito garantas
e) 2021 m. pradžioje pasirašyta sutartis su Tautvydu Vencevičiumi dėl informacijos sklaidos
f) 2021 m. OS techninio komiteto iniciatyva patvirtintos naujos OS bėgte taisyklės

g) 2021 m. atnaujinti LOSF organizuojamų varžybų rengėjų konkruso nuostatai, patvirtinti minimalūs
reikalavimai varžybų rengėjams

h) 2021 m. vyko 10 LOSF prezidiumo posėdžių



i) 2021 m. LOSF įsigijo: starto laikrodį, palapines, kitą inventorių skirtą orientavimosi sporto varžybos
organizuoti

j) 2021 m. organizuoti varžybų sekretorių bei rengėjų mokymai

2.3 2020 m. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai buvo pateiktas projektas aukšto meistriškumo sporto
(toliau – AM) programai 2021 m. Gauta suma – 194 632 Eur.

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto dotacija Lietuvos orientavimosi sporto federacijos veiklos programoms
įgyvendinti - 20000 eur.

Teiktas projektas Vilniaus miesto savivaldybei (Europos jaunių, jaunučių čempionatas), kuris gavo dalinį
finansavimą – 5000 eur

Teiktas projektas Šiaulių miesto savivaldybei (Baltijos čempionatas), kuris gavo dalinį finansavimą - 1000
eur

Teiktas projektas Lietuvos olimpiniam fondui „Lteam Startup“ (2022 metams), kuris gavo dalinį finansavimą
– 7000 eur



III dalis. 2021 m. LOSF biudžeto vykdymas

LOSF biudžetas AM ŠMSM LOSF veikla Viso 2021

LIKUTIS iš praėjusių metų 15 619

PAJAMOS 194632 23500 206679,5 424811,5

Finansavimas iš biudžeto 194 632 23 500 0 218132

ŠMSM aukšto meistriškumo programa 194 632 194 632 AM programa

Sporto rėmimo fondas 23 500 23 500 EYOC 2021

Kitos pajamos 0 0 206 679,5 206 679,6

LTOK dotacija 20 000 20 000

Mokesčiai iš varžybų organizatorių 7 492 7 492 Dalyvių mokestis, WRE

LOSF narių mokestis (licencijų) 5 322 5 322

Projektinis finansavimas 8 000 8 000
Šiaulių m. savivaldybė,

LTOK projektai
Įmonių, privačių asmenų parama ir

reklama 9 028 9 028

Pardavimai 3 454 3 454
Fanų apranga,

žemėlapiai, Omaps

Klubų ir SM dalinis išlaidų apmokėjimas 5 081,5 5 081,6
papildomos klubų, SM,

SC lėšos rinktinėms

EYOC organizavimas 148 302 148 302 VM, GoVilnius, dalyviai

IŠLAIDOS 194631,98 0 212250,81 406882,79

Nacionalinių varžybų vykdymas 24 836,97 0 3 117 27 953,97

LOSF varžybų kontroliavimas 1 347 1 347 kontroliavimas

Lietuvos čempionatai 4 000 4 000

dotacija OSS (500),
OSKD (400), OS takais

(100)

Baltijos čempionatas 779,82 1 000 1 779,82

Lietuvos čempionatų viešinimas 3 000 3 000 foto/video

Lietuvos čempionatų medaliai ir diplomai 5 919,15 5 919,15 Medaliai ir ženkliukai

Įranga 9 791 2 117 11 908
Starto laikrodis, GPS, SI

įranga, pakylos

Sporto plėtra
Pasirengimas ir dalyvavimas IOF

varžybose 128 574,71 0 128574,71

OS bėgte rinktinė: 51 398,71 51 398,71

suaugusiųjų 25 472 833 26 305

U23 projektas 0

moksleivių ir jaunimo rinktinė 25 926,71 385 26 311,71

OSKD rinktinė: 44 467 2 124 46 591

OSS rinktinė: 21 962 21 962



Orientavimosi takais rinktinė 6 833 6 833

Sportininkų skatinimas 3 914 3 914

Administracinės išlaidos 32 608,3 0 3 948,46 36556,76
Darbuotojų atlyginimai, SODRA,

garantinis fondas 24 344 1 800 26 144

Buhalterija 2 904 2 904

Viešinimo išlaidos 2 250 2 250 Spaudos pranešimai

Patalpų nuoma, komunalinės paslaugos 2 987,59 660,66 3 648,25

Ryšių paslaugos (tel., internetas) 122,71 122,71

Korespondencija, kanceliarinės prekės 0 Popierius, būgnai

Komandiruotės, transporto išlaidos 0

Banko mokesčiai 0

Vertimai, korektūra 0 Taisyklės

Kitos sekretoriato išlaidos 277,8 277,8 Ocad

LOSF Auditas 1 210 1 210

Kitos išlaidos 1 621 0 2 676 4 297
IOF, Sportas visiems, LSFS narystės

mokesčiai 1 000 2 490 3 490
WRE, IOF licencijų, čempionatų

mokesčiai 621 186 807 WRE, EYOC

LOSF projektai 6991 0 202509,35 209500,35

EYOC 2021 2000 189598,17 191598,17 EYOC 2021

Trenerių kvalifikacija 0

Vaikų vasaros stovykla 1 656 1 656

Apdovanojimai 0 Veteranai ir moksleiviai

Žurnalas 0 1 numeris metuose

Dbsportas.lt 3 335 817 4 152

Mokinių lyga,
tarptautinių varžybų
rezultatai, reitingai

Pasaulinė orientavimosi diena 7 232,38 7 232,38

Stacionarių trasų plėtra 2510,75 2510,75

OS tavo mokykloje 0

Fanų apranga 216,05 216,05

Ankstesnių įsipareigojimų padengimas 2135 2135

Nenumatytos išlaidos 0

Veiklos rezultatas 17928,71

Gautinos sumos 1482,1

Įsipareigojimai tiekėjams 7082,81

Gautos sumos

Likutis metų pabaigoje 27125,61

http://dbsportas.lt



