
1. Pareiškėjas:

(pareiškėjo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)

(juridinio asmens kodas)
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Tikslas: Sėkmingai suorganizuoti ir pravesti 
2018 m. įvairių amžiaus grupių Lietuvos 
automobilių sporto šakos įvairių disciplinų 
čempionatus ir kitas varžybas
Uždaviniai: 
1. Suorganizuoti ir įvykdyti 2018 m. įvairaus 
amžiaus grupių Lietuvos automobilių sporto 
2.Tinkamai pasiruošti 2019 m. įvaraus amžiaus 
grupių Lietuvos automobilių sporto šakos įvairių 
disciplinų čempionatams ir kitoms varžyboms
Priemonės:

1.1. 2018 m. įvairaus amžiaus grupių Lietuvos 
automobilių sporto šakos įvairių disciplinų 
čempionatų ir kitų varžybų organizavimas

230092,00 246908,00 Nuosavos lešos 477000,00

Suorganizuoti 
2018 m. apie 15 
automobilių 
sporto šakos 
įvairių disciplinų 
čempionatų  ir 
apie 10 kitų 
varžybų

1.2. Pasiruošimas 2019 m. įvairaus amžiaus 
grupių Lietuvos automobilių sporto šakos įvairių 
disciplinų čempionatams ir kitoms varžyboms

6400,00 1100,00 Nuosavos lešos 7500,00

Sėkmingai ir 
tinkamai 
pasiruošta 
suorganizuoti 
apie 12-15 2019 
m. Lietuvos 
automobilių 
sporto šakos 
įvairių disciplinų 
čempionatų ir 
apie 10-15 kitų 
varžybų

236492,00 248008,00 484500,00
Tikslas: 2018 m. sėkmingai organizuoti 
įvairius mokymus, kursus automobilių sporto 
dalyviams, bei dalyvavimas mugėse ir 
parodose.
Uždaviniai: 
1. Organizuoti įvairius mokymus, kursus 
automobilių sporto dalyviams bei dalyvauti 
mugėse ir parodose.
Priemonės:

1.1. Įvairių mokymų, kursų organizavimas ir 
dalyvavimas mugėse, bei parodose

9350,00 4650,00 Nuosavos lešos 14000,00

Suorganizuoti 
apie 1-5 
mokymai, kursai 
automobilių 
sporto dalyviams 
ir dalyvauta 1-3 
mugėse, 
parodose.
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Viso:

Priemonės 
įgyvendinimui 

reikalinga suma 
(4+5) (Eur)

Eil. 
Nr. Tikslai, uždaviniai, priemonės

Valstybės biudžeto lėšomis 
planuojamos įsigyti sporto 
bazės priežiūros įrangos, 

sporto inventoriaus, sporto 
įrangos ar tikslinės transporto 

priemonės* pavadinimas ir 
planuojamas šio turto 
naudojimo terminas

Prašoma 
valstybės 

biudžeto lėšų 
suma (Eur)

Priemonės 
įgyvendinimui 

skiriamų 
nuosavų ir (ar) 
kitų lėšų suma 

(Eur)

Priemonių 
įgyvendinimo 

vertinimo 
kriterijai

Valstybės 
biudžeto lėšų 
skyrimo, 
naudojimo ir 
atsiskaitymo už 
panaudotas lėšas 
tvarkos aprašo
5 priedas

2. Didelio meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai, lėšų poreikis priemonių 
įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai:

Lietuvos automobilių sporto federacija, Savanorių pr. 56, Kaunas, 8 37 350 026, lasf@lasf.lt

190642938

(Didelio meistriškumo sporto programos forma)

2018 M. DIDELIO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

Priemonės 
įgyvendinimui 
skiriamų kitų 
lėšų šaltiniai



1 2 3 4 5 6 7 8
9350,00 4650,00 14000,00

Tikslas: Dalyvavimas tarptautiniuose 
seminaruose, konferencijose, kongresuose, 
forumuose, komitetų posėdžiuose, asamblėjose

Uždaviniai: 
1. Dalyvauti tarptautiniuose seminaruose, 
kongresuose, konferencijose, forumuose, 
komitetų posėdžiuose, asamblėjose
Priemonės:

1.1. Federacijos atstovų dalyvavimas 
tarptautiniuose kongresuose, konferencijose, 
seminaruose, forumuose, komitetų posėdžiuose, 
asamblėjose

9798,00 2402,00 Nuosavos lėšos 12200,00

Sudalyvauta 1-3 
tarptautiniuose 
kongresuose,  1-2 
konferencijose, 
seminaruose, 
forumuose, 1-2 
komitetų 
posėdžiuose, 1-2 
asamblėjose

9798,00 2402,00 12200,00
Tikslas: Pasiruošimas ir dalyvavimas 2018 
metų Europos čempionatuose ir kitose 
tarptautinėse varžybose, Europos automobilių 
kroso čempionato etapo organizavimas.
Uždaviniai: 
1. Sėkmingai suorganizuotas 2018 m. Europos 
automobilių kroso čempionato III etapas 
Vilkyčiuose
2. Sėkmingas sportininkų dalyvavimas 2018 m. 
Europos, Pasaulio čempionatuose ir kitose 
tarptautinėse varžybose
Priemonės:

1.1. Dalyvavimas Europos, Pasaulio 
čempionatuose bei kitose tarptautinėse varžybose.

24800,00 2960,00 Nuosavos lešos 27760,00

Sportininkų 
iškovotos aukštos 
vietos (1-20) 
Europos bei 
Pasaulio 
čempionatuose ir 
kitose 
tarptautinėse 
varžybose

1.2. Suorganizuotas 2018 m. Europos automobilių 
kroso čempionato III etapas Vilkyčiuose

7800,00 1200,00 Nuosavos lešos 9000,00

Suorganizuotas 
vienas Europos 
automobilių 
kroso čempionato 
etapas, dalyvių 
skaičius apie 70-
100 sportininkų

32600,00 4160,00 36760,00
288240,00 259220,00 547460,00

2.2. Didelio meistriškumo sporto programos santrauka.

Pareiškėjo vardu:

PREZIDENTAS ROMAS AUSTINSKAS
(pareigų pavadinimas)                          A. V.                                                    (parašas)                                                                            (vardas, pavardė)
(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti) 

Lietuvos automobilių sporto federacija (toliau - LASF) kartu su savo nariais, organizuoja Lietuvos automobilių sporto varžybų čempionatus, taip pat bendradarbiaujant su kitų 
šalių automobilių sporto federacijomis organizuoja bendrus Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos automobilių sporto čempionatų etapus, į kuriuos stengsiasi pritraukti kuo 
daugiau didelio meistriškumo sportininkų, žiūrovų. LASF kartu su nariais planuoja 2018 m. organizuoti Europos automobilių kroso čempionato etapą Lietuvoje, automobilių 
sporto šakos įvairių disciplinų nacionalinius čempionatus, Baltijos taurių etapus, FIA Baltijos ralio taurės etapą, NEZ 4x4 automobilių sporto čempionatų etapus. 
Be tarptautinių ir nacionalinių varžybų vyksiančių Lietuvoje organizavimo, LASF skatina ir siekia sudaryti sąlygas Lietuvos sportininkams dalyvauti įvairių automobilių sporto 
disciplinų Europos ir Pasaulio čempionatuose, prisideda prie jų meistriškumo didinimo. LASF savo veikla taip pat siekia plėtoti automobilių sporto varžybų saugumą, 
populiarumą, prieinamumą, naujų sportininkų pritraukimą bei didinti Lietuvos sportininkų meistriškumą. Per kartingų sporto discipliną siekiama pritraukti naujus, jaunus 
sportininkus į automobilių sportą bei užtikrinti kartingo varžybų organizavimo ir vykdymo kokybę. Kartingo disciplina LASF siekia didinyi vaikų ir jaunimo užimtumą, ruošti 
sportininkus dalyvavimui Pasaulio, Europos čempionatuose bei kitose svarbiose tarptautinėse varžybose. Vaikų kryptingas ugdymas, motyvavimas ir įtraukimas į kartingo 
sportą nuo mokyklinio amžiaus yra naujos įvairių automobilių sporto šakos profesionalių sportininkų kartos pagrindas. Siekiant organizuoti kokybiškus ir saugius automobilių 
sporto renginius būtina kelti teisėjų, organizatorių, kitų specialistų kvalifikaciją, suteikti jiems naujausių žinių apie automobilių sporto aktualijas, moderniausias technologijas, 
vadybos principus. Būtina teisėjams suteikti galimybę pamatyti ir susipažinti su kitų šalių varžybų teisėjavimo metodika ir specifika, pasikeisti patirtimi su kitų šalių teisėjais.
Sėkmingai plėtoti automobilių sportą, reikia nuolat tobulinti žinias, dalyvauti tarptautiniuose seminaruose, kongresuose, konferencijose ir kitose renginiuose apie automobilių 
sportą.

 Iš viso:

Viso:

*Jeigu vykdant priemonę planuojama įsigyti tikslinę transporto priemonę, turi būti nurodytas šios transporto priemonės naudojimo 
tikslas.
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Viso:


