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I dalis. 2022 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

2022 m. Lietuvos orientavimosi sporto visuomenei buvo neeiliniai - istoriniai medaliai Europos orientavimosi

sporto kalnų dviračiais čempionate Lietuvoje, Europos jaunių orientavimosi sporto čempionate Vengrijoje,

Pasaulio U23 kalnų dviračiais čempionate Bulgarijoje bei Pasaulio U23 orientavimosi sporto slidėmis taurės

varžybose bei tarptautinių orientavimosi sporto kalnų dviračiais sporto varžybų organizavimas Ignalinoje.

1. Nacionalinių rinktinių dalyvavimas tarptautinėse varžybose

2022 m. po keletos metų pertraukos visų orientavimosi sporto disciplinų atstovai dalyvavo tarptautinėse

orientavimosi sporto varžybose.

Sezoną pradėjo orientavimosi sporto slidėmis rinktinės nariai dalyvaudami Europos suaugusiųjų bei

Pasaulio U23 orientavimosi sporto slidėmis čempionate Bulgarijoje, kur puikiai pasirodė Judita Traubaitė.

Sprinto trasoje Judita Traubaitė iškovojo bronzos medalius Pasaulio U23 čempionate. Puikų sezoną Judita

Traubaitė pratęsė ir Pasaulio suaugusiųjų čempionate Suomijoje, kas leido minėtai sportininkei iškovoti

pirmąją vietą Pasaulio U23 orientavimosi sporto slidėmis taurės varžybose.

Orientavimosi sporto slidėmis disciplinos atstovai dalyvavo ir Pasaulio orientavimosi sporto slidėmis

studentų čempionate Čekijoje, kuriame Judita Traubaitė iškovojo bronzos medalį vidutinėje trasoje, o

Kasparas Šulčys užėmė 5 vietą sprinto trasoje.

Dar vieną puikų sezoną turėjo orientavimosi sporto kalnų dviračiais rinktinė. Vienos svarbiausių sezono

varžybų vyko Lietuvoje. Europos čempione ilgoje trasoje tapo Gabrielė Andrašiūnienė. Jaunimo grupėje

Nojus Lukošius sprinto trasoje iškovojo bronzos medalį, o Jonas Maišelis suaugusiųjų grupėje užėmė 6

vietą. Estafečių trasoje Lietuvos I komanda finišo liniją kirto pirmoje vietoje, tačiau buvo diskvalifikuota, o

Lietuvos II komanda užėmė 4-ąją vietą. Sezono pabaigoje Bulgarijoje vykusiame Pasaulio U23 orientavimosi

sporto kalnų dviračiais čempionate Ignas Ambrazas iškovojo aukso ir sidabro medalius.

Istorinį pasiekimą, kurį yra pavykę pasiekti tik Simonui Krėpštai, pavyko pasiekti Tadui Dementavičiui.

Vengrijoje vykusiame Europos jaunių čempionate ilgoje trasoje Tadas tapo Europos čempionu. Estafečių
varžybose kartu su komandos draugais, Kasparu Murėnu ir Tautvydu Rimkumi, sportininkai iškovojo sidabro

medalius.

Lietuvos jaunimo rinktinė dalyvavo Pasaulio jaunimo čempionate Portugalijoje, tačiau dėl miškų gaisrų,

miško distancijos buvo atšauktos ir surengtas pakartotinis čempionatas lapkričio mėn. Lietuvos rinktinė dėl

finansinių resursų bei sportininkų apsisprendimo, pakartotiniame čempionate nedalyvavo. Lietuvos jaunimo

rinktinei pagrinde atstovavo jaunių sportininkai.

Pirmą kartą buvo surengtas atskiras Pasaulio orientavimosi sporto bėgte sprinto čempionatas, kuris

perkeltas iš 2020 m. Galima pasidžiaugti, jog šioms varžyboms žemėlapius ruošė Lietuvis Gediminas



Trimakas. Lietuvos orientavimosi sporto rinktinė puikiai pasirodė sprinto estafečių varžybose, kuriose

iškovojo aukštą 9 vietą. Europos orientavimosi sporto bėgte čempionate, kuris vyko Estijoje, taip pat

aukščiausi pasiekimai iškovoti estafečių varžybose, kur vyrų grupėje taip pat užimta 9 vieta.

Algirdas Bartkevičius ir Kastė Rutkauskaitė gavo vardinius kvietimus dalyvauti Pasaulio žaidynėse, kurios

vyko JAV.

Lietuvos OS bėgte rinktinės taip pat dalyvavo Baltijos čempionate, Baltijos šalių jaunimo taurėje.

Lietuvos orientavimosi sporto takais rinktinė dalyvavo Pasaulio ir Europos čempionatuose. Europos

čempionate Robertas Stankevič iškovojo 12-ąją vietą, o Pasaulio čempionate - 15ąją.

Vertėtų paminėti ir veteranus. Išskirtinį laimėjimą pasiekė Svajūnas Ambrazas, kuris per vienerius metus

tapo Pasaulio veteranų čempionu orientavimosi sporto bėgte, orientavimosi sporto kalnų dviračiais bei

orientavimosi sporto slidėmis disciplinose.

2. Masiškumo ir žinomumo didinimas.

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

2022 m. atidaryta naujos stacionarios trasos Varėnoje, Šiauliuose, Molėtuose.

Didelis dėmesys skirtas “Omaps” mobiliosios aplikacijos kūrimui bei tobulinimui. Mobiliosios aplikacijos

licenciją nusipirko Lietuvos olimpinis fondas, kas leido šiek tiek patobulinti mūsų aplikaciją.

Mobiliosios aplikacijos pagalba organizuoti renginiai Jonavoje, Vilniuje (Vilniaus universiteto gimtadienis).

2022 m. ir toliau tęsėme projektą - OS tavo mokykloje. Buvo sudaryti penkių naujų mokyklų žemėlapiai,

aplankyti 9 skirtingos ugdymo įstaigos.

2022 m. vyko Pasaulinės orientavimosi sporto dienos renginiai didžiuosiuose Lietuvos miestuose.

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 Kaune metu,

Olimpinio forumo dalyviams Kauno Žalgirio arenoje.

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.

Trečius metus iš eilės vyko LOSF vasaros stovykla, kur visos Lietuvos orientacininkai galėjo pasidžiaugti

laukine gamta, gražia Ignalinos gamta bei patobulinti savo įgudžius. Šioje stovykloje dalyvavo daugiau nei

200 vaikų iš visos Lietuvos.

Lietuvos orientavimosi sporto federacija organizavo “LOSF projektų” finansavimo konkursą, kurio metu buvo

paskirstyta 5000 Eur LOSF nariams, kurie savo regionuose rengs OS žinomumo bei masiškumo renginius.



3. Nacionalinių varžybų organizavimas.

Įvyko visų keturių orientavimosi sporto disciplinų čempionatai, tačiau orientavimosi sporto slidėmis

Lietuvos čempionatai vyko Latvijoje. Pirmą kartą istorijoje suorganizuotas Lietuvos orientavimosi sporto

eliminavimo sprinto čempionatas Šiauliuose.

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 bei slidėmis varžybose.

Malonu, kad šiandien yra žinomi beveik visų 2023 m. LOSF varžybų vykdytojai, tačiau paraiškų teikimas

buvo labai pasyvus. Deja, bet šiandien negalime paskelbti kur vyks Lietuvos čempionatai 2024 m. 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.

2022 m. Lietuvos orientavimosi sporto federacija ypatinga dėmesį skyrė LOSF inventoriaus įsigijimui bei

atnaujinimui. Visų LOSF organizuojamų varžybų vykdytojai gauna visą būtiniausią įrangą.

2022 m., kaip ir kasmet, sėkmingai buvo vykdomi tęstiniai projektai - Veteranų lyga, „Perlas Go“ taurė -,

skatinantys veteranus aktyviai sportuoti. Moksleivių lyga grįžo po metų pertraukos ir sėkmingai buvo

įvykdyta.

Šeštą kartą įvyko geriausiųjų apdovanojimai, kur metų sportininku tapo Ignas Ambrazas, metų treneriu -

Svajūnas Ambrazas.

4. Bendradarbiavimas su partneriais

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

federacija.

Jau šešerius metus LOSF yra NORD grupės narė. Aktyviai dalyvaujame NORD grupės veikloje, Rimantas

Serva ir Vilius Aleliūnas dalyvavo posėdyje Danijoje.

Glaudžiai bendradarbiaujame su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 2022 m. veiklą pradėjusia

Nacionaline sporto agentūra, Lietuvos sporto federacijų sąjunga, Lietuvos asociacija „Sportas visiems“,

Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Lietuvos olimpiniu fondu, Lietuvos moksleivių sporto asociacija. 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 negalėtume įgyvendinti federacijos svarbiausių projektų. Dėkojame

Perlas Go, S-Sportui, Trimtex, Sporto klinikai 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

2022 m. Lietuvoje vyko Europos , jaunimo bei jaunių orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionatas.

LOSF šias varžybassuaugusiųjų vykdė kartu su VŠĮ MTBO renginiais. Estafečių varžybos buvo

transliuojamos tiesiogiai per TV6 kanalą. Didelis dėmesys buvo skirtas tarptautinius standartus

atitinkančioms transliacijoms. Bendras varžybų biudžetas siekė 175000 Eur, buvo gauta Švietimo, mokslo ir

sporto ministerijos 25000 Eur dotacija. Pagrindinis varžybų rėmėjas - Axioma metering.

2022 m. Lietuvoje vyko dvejos WRE varžybos - Pavasario taurė  (OS bėgte) bei Falco taurė (OS takais).

Lietuva planuoja 2025 m. rengti Europos orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionatą, o 2026 arba

2027 m. Europos orientavimosi sporto bėgte čempionatą.

II dalis. LOSF valdymo ir administravimo veikla

2.1. Įgyvendinant Lietuvos orientavimosi sporto federacijos veiklą 2022 m. buvo nemažai iššūkių, nes

keitėsi sporto įstatymas, įsteigta nauja institucija kuruojanti sportą Lietuvoje. Turėjome kovoti už savo teises

ir geresnį finansavimą. Kviečiame aktyviau dalyvauti visus LOSF narius federacijos valdyme, komitetuose.

Nuo 2022 m. ir toliau renkamas LOSF kalendoriaus mokestis, kurio didžioji dalis buvo panaudota “LOSF

projektams” finansuoti.

2022 m. LOSF biudžetas (be tarptautinių varžybų) buvo rekordinis.

2.2. Administracinės ir valdymo veiklos įgyvendinimas:

a) 2022 m. LOSF administracijoje dirbo vienas žmogus – vykdantysis direktorius Vilius Aleliūnas.

b) 2022 m. LOSF buhalterinę apskaitą tvarkė UAB Liteura.

c) 2022 m. atliktas 2022 m. LOSF nepriklausomas auditas, kurį atliko UAB Audito standartas.

d) 2022 m. pradžioje pratęsta sutartis su Tautvydu Vencevičiumi dėl informacijos sklaidos

e) 2022 m. OS techninio komiteto iniciatyva atnaujintos OS bėgte taisyklės, patvirtintos OSKD

taisyklės.

f) 2022 m. vyko 7 LOSF prezidiumo posėdžių

g) 2022 m. LOSF įsigijo: priekabą, GPS siųstuvus, kitą inventorių skirtą orientavimosi sporto varžybos

organizuoti

h) 2022 m. organizuoti varžybų sekretorių bei rengėjų mokymai

i) 2022 m. organizuotas LOSF trenerių seminaras bei mokymai

2.3 2022 m. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai buvo pateiktas projektas aukšto meistriškumo sporto

(toliau – AM) programai 2022 m. Gauta suma – 209 782 Eur.

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto dotacija Lietuvos orientavimosi sporto federacijos veiklos programoms

įgyvendinti - 15000 Eur.

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

Eur.



III dalis. 2022 m. LOSF biudžeto vykdymas

LOSF biudžetas ŠMSM LTOK LOSF
veikla Viso 2022

LIKUTIS pinigų iš praėjusių metų    27 126

PAJAMOS 234 782 15 000 95 643 345 425
Finansavimas iš biudžeto 234 782 0 0 234 782

ŠMSM aukšto meistriškumo programa 209 782    

Sporto rėmimo fondas/ TAMS 25 000    

Kitos pajamos 0 15 000 95 643 110 643

LTOK dotacija  15 000  15 000

Mokesčiai iš varžybų organizatorių   8 735 8 735

LOSF narių mokestis (licencijų)   5 352 5 352

Projektinis finansavimas   1 000 1 000

Įmonių, privačių asmenų parama ir reklama   5 300 5 300

Pardavimai ir paslaugos   11 050 11 050

Klubų ir SM dalinis išlaidų apmokėjimas   16 308 16 308

EMTBOC organizavimas   47 897 47 897

IŠLAIDOS 234 782 15 000 121 950 371 732

Nacionalinių varžybų vykdymas 6 434 440 14 935 21 809

LOSF varžybų kontroliavimas 960 240 320 1 520

Lietuvos čempionatai 2 600  1 000 3 600

Lietuvos čempionatų viešinimas 2 250 200  2 450

Lietuvos čempionatų medaliai ir diplomai 282   282

Įranga 343  13 615 13 958

Sporto plėtra   5 000 5 000

Pasirengimas ir dalyvavimas IOF varžybose 140 505 6 300 31 083 177 888

OS bėgte rinktinė: 66 623  28 135 94 758

suaugusiųjų    0

U23 projektas    0

moksleivių ir jaunimo rinktinė    0

OSKD rinktinė: 48 403  127 48 530

OSS rinktinė: 18 592  2 521 21 113

Orientavimosi takais rinktinė 6 887   6 887

Sportininkų skatinimas  6 300 300 6 600

Nacionalinių rinktinių apranga 7 954   7 954

Administracinės išlaidos 50 748 4 580 4 449 59 777
Darbuotojų atlyginimai, SODRA, garantinis

fondas 40 769 1 761  42 530



Buhalterija 3 328   3 328

Viešinimo išlaidos 3 060   3 060

Patalpų nuoma, komunalinės paslaugos 2 685  1 101 3 786

Ryšių paslaugos (tel., internetas) 369  413 782

Korespondencija, kanceliarinės prekės 310  370 680

Komandiruotės, transporto išlaidos 227 981 1 005 2 213

Banko mokesčiai   351 351

Kitos sekretoriato išlaidos  1 838  1 838

LOSF Auditas   1 210 1 210

Kitos išlaidos 2 060 0 1 738 3 798

IOF, Sportas visiems, LSFS narystės mokesčiai 2 060  1 420 3 480

WRE, IOF licencijų, čempionatų mokesčiai   318 318

LOSF projektai 35 035 3 680 64 744 103 459

EMTBOC organizavimas 25000  50395,6 75395,6

Trenerių kvalifikacija  1 018 500 1 518

Vaikų vasaros stovykla 778 683 1 356 2 817

Apdovanojimai  600 1 000 1 600

Žurnalas    0

Dbsportas.lt 5 167  726 5 893

Pasaulinė orientavimosi diena  209 866 1 075

Stacionarių trasų plėtra  852 2463 3315

OS tavo mokykloje  317,72  317,72

Fanų apranga    0

Ankstesnių įsipareigojimų padengimas   7437,8 7437,8

Nenumatytos išlaidos 4090   4090

Veiklos rezultatas   -26 307  
Gautinos sumos   1829  

Įsipareigojimai   9420  

Likutis pinigų metų pabaigoje   819  
Ilgalaikis turtas (pirkimo verte)   8618,02  

Ilgalaikis turtas (likutine verte)   5954,02  

Nusidėvėjimas per metus   1717,11  

LOSF prezidentas                                                                                                         Donatas Kazlauskas

http://dbsportas.lt/

