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Eil.
Nr. Programos priemonės pavadinimas Vykdymo data Vykdymo vieta* Planinė vertinimo

kriterijaus reikšmė
Faktinė vertinimo
kriterijaus reikšmė Pastabos

1 2 3 4 5 6 7

1

Mokomosios treniruočių stovyklos
Lietuvoje ir užsienyje, medicininis,
psichologinis sportininkų aptarnavimas
bei kitos reikalingos priemonės, skirtos
tinkamai pasirengti Pasaulio, Europos
čempionatams bei kitoms tarptautinėms
varžyboms. Per metus

Organizuoti ir vykdyti
ne mažiau 25 MTS

visose amžiaus grupėse ir
visose disciplinose

Suorganizuota 27 MTS
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje,

Suomijoje, Švedijoje,
Lenkijoje, Italijoje, Ispanijoje,
Portugalijoje jaunių, jaunimo

bei suaugusiųjų rinktinių
nariams.

2

Rinktinių delegavimas ir dalyvavimas
visų amžiaus grupių Pasaulio, Europos,
Baltijos šalių čempionatuose bei kitose
tarptautinėse varžybose. Per metus

Pasaulio ir Europos
čempionatuose iškovoti

3-5 prizines vietas

Gabrielė Andrašiūnienė
Europos OSKD čempionatas -

1 vieta, Judita Traubaitė U23
Pasaulio OSS čempionatas - 3

3vieta, Judita Traubaitė



Pasaulio U23 OSS
čempionatas -  1 vieta, Ignas

Ambrazas Pasaulio OSKD
U23 čempionatas  - 1 ir 2

vietos, Tadas Dementavičius
Europos jaunių OS bėgte

čempionatas - 1 vieta,
Lietuvos komanda - Europos
jaunių OS bėgte čempionatas
- 2 vieta, Lietuvos komanda -

Europos jaunių OSKD
čempionatas - 3 vieta, Nojus
Lukošius - Europos jaunimo

OSKD čempionatas - 3 vieta.,
Lietuvos komanda - Pasaulio

OSKD taurės estafetės - 2
vieta.  Iš viso iškovota 9

medaliai Pasaulio, Europos
čempionatuose.

3 Varžybų organizavimas ir vykdymas
2022 m. sausio -
lapkričio mėn.

Organizuoti ir vykdyti
Lietuvos visų amžiaus

grupių ir rungčių
čempionatus, pasiekti,

kad dalyvių skaičius būtų
didesnis nei 2021 metais.

Per 2022 metus iš viso
suorganizuota 19 Lietuvos
čempionatų (orientavimosi

sportas bėgte - 8,
orientavimosi sportas kalnų
dviračiais - 5, orientavimosi

sportas slidėmis - 4,
orientavimosi sportas takais -

2. Unikalių dalyvių skaičius
2022 m. - 353.

Pasikeitė
dalyvių

skaičiavimo
tvarka

nacionaliniuose
čempionatuose,
tad įvertinti bei

palyginti su
2021 m. nėra

galimybės.

4

Lietuvos orientavimosi sporto
federacijos informacinės sistemos
(LOSFIS) aptarnavimas ir tobulinimas. Per metus

LOSFIS veikia
nepriekaištingai ir

sklandžiai (licencijos,
informacija, registracija)

Orientavimosi sporto
federacija 2022 m. sėkmingai

naudojo licencijų sistemą
LOSFIS. Viso nupirkta

licencijų: 761.

Kitos
Lietuvoje

veikiančios
sporto

federacijos
pradėjo naudoti

LOSFIS
pagrindu
padarytą
sistemą.

5

Orientavimosi sporto varžybų
programinės įrangos (laiko matavimo)
tobulinimas Per metus

Įdiegti šiuolaikines
technologijas bei

priemones varžybų
dalyvių registracijai,

rezultatų gyvai rodymui,

Visų Lietuvoje vykstančių
orientavimosi sporto varžybų

rezultatai randami vienoje
sistemoje, veikia vieninga

rezultatų pateikimo,



rezultatų protokolų
sudarymui bei

paskelbimui.

registracijos sistema.
Rezultatai internete

paskelbiami ne vėliau nei 4
val. po varžybų.

6

Organizuoti ir vykdyti mokymus
treneriams, sportininkams, teisėjams bei
kitiems sporto specialistams Per metus

Kartą į ketvirtą
organizuoti mokymus,

juose dalyvaus daugiau
nei 100 sporto

specialistų. Bus paruošta
10 nacionalinės

kategorijos teisėjų

Buvo organizuoti mokymai
orientavimosi sporto varžybų

organizatoriams, orientavimosi
sporto varžybų teisėjams ir
patarėjams, orientavimosi

sporto žemėlapių
sudarinėtojams, orientavimosi

sporto treneriams. Iš viso buvo
organizuota 30 val. mokymų,

kuriuose dalyvavo 143
dalyviai. 17 asmenų gavo

LOSF varžybų patarėjo
sertifikatus.

Dveji
mokymai

organizuoti
nuotoliniu būdu

dėl metų
pradžioje
buvusios

pandemijos.

7

Išleisti metodinę medžiagą skirtą
treneriams, teisėjams ir kitiems sporto
specialistams. Per metus

Išleisti spausdintą
metodinę literatūra

lietuvių kalba
orientavimosi sporto

treneriams bei varžybų
organizatoriams

Išleista knyga skirta
orientavimosi sporto mokymui

mokyklose.

8

Deleguoti trenerius, sportininkus,
teisėjus ir kitus sporto specialistus
dalyvauti tarptautiniuose kursuose bei
seminaruose. Per metus

Tarptautiniuose
seminaruose dalyvaus

10-15 specialistų

Tarptautinės orientavimosi
sporto federacijos

organizuotuose seminaruose
bei konferencijose dalyvavo 6
Lietuvos atstovai (tarptautinių

varžybų patarėjai – 2,
sportininkų komisija – 2,

šiaurės šalių grupė – 2)

*Pildoma tik tuo atveju, kai įgyvendinant Programos priemonę organizuojamas sporto renginys.
Vykdantysis direktorius Vilius Aleliūnas

(vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas)
(jei vykdytojas antspaudą privalo turėti)

(vardas, pavardė, parašas)
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