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�VADAS 
Automobili� sportas – techninio sporto šaka, turinti gilias tradicijas Lietuvoje. Šis sportas 

ne tik skatina jaunimo užimtum�, aukšt� sportini� rezultat� siekim�, bet ir suteikia daug graži� 
emocij� ži�rovams ir dalyviams. Automobili� sporto vystymas Lietuvoje, �galina pl�sti 
bendradarbiavim� ir vystyti naujus projektus kartu su kitomis Europos šalimis. 
 

I. STRATEGIN� ANALIZ�  
1.1. Išorini� veiksni� (aplinkos) analiz�  
 
Politiniai-teisiniai veiksniai  

 Europos Komisija (ES) siekdama diskutuoti d�l klausim� susijusi� su sportu ir juos spr�sti 
�m�si iniciatyvos parengti ir išleisti Balt�j� knyg� d�l sporto (2007). Šios iniciatyvos tikslas – 
nustatyti strategines sporto vaidmens Europoje gaires, skatinti diskusijas d�l konkre�i� problem�, 
didinti sporto matomum� ES politikos formavimo procese ir informuoti visuomen� apie 
konkre�ius šio sektoriaus poreikius ir ypatumus (Europos Komisija, 2007).  

2000 m. gruodžio m�n. Europos Vadov� Tarybos deklaracijoje (Nicos deklaracija) 
pabr�žiama, kad už sporto reikal� tvarkym� vis� pirma yra atsakingos sporto organizacijos ir 
valstyb�s nar�s, o pagrindinis vaidmuo tenka sporto federacijoms. Patikslinama, kad sporto 
organizacijos turi vykdyti savo užduot� organizuoti ir skatinti savo sporto šakos sportin� veikl�, 
„tinkamai atsižvelgdamos � nacionalinius ir Bendrijos teis�s aktus“. Taip pat pažymima, kad „nors 
ir netur�dama joki� tiesiogini� gali� šioje srityje, imdamasi veiksm� pagal �vairias Sutarties 
nuostatas, Bendrija turi atsižvelgti � sportui b�dingas socialines, švietimo ir kult�ros funkcijas, 
siekdama, kad b�t� laikomasi ir paisoma etikos kodekso ir solidarumo, kurie b�tini sporto 
socialiniam vaidmeniui išsaugoti“ (Europos Komisija, 2007).  

Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ sakoma, kad siekiant užsibr�žtos valstyb�s 
pažangos vizijos viena iš pagrindini� sri�i�, kurioje turi vykti poky�iai, yra sumani visuomen�, 
apibr�žiant j� kaip laiming� visuomen�, kuri yra kiekvieno pilie�io id�joms [k�rybingumas], 
naujov�ms ir išš�kiams atvira [atvirumas], solidari, savivaldi ir politiškai brandi [atsakomyb�]. Šioje 
srityje siekiama didesnio asmeninio ir ekonominio saugumo ir veiklumo, tolygesnio pajam� 
pasiskirstymo, švarios aplinkos, užtikrinama socialin� ir politin� �trauktis, sudaromos pla�ios 
galimyb�s mokytis ir tobulinti savo geb�jimus, siekti geros žmoni� sveikatos. Aprašant sumanios 
visuomen�s esmines poky�i� iniciatyvas, išskiriamas besimokan�ios visuomen�s požymis, 
kuriame iškeliama iniciatyva remti gabi� vaik� akademin�, k�rybin� ir sporto neformal�j� ugdym� 
– sutelkti geriausius šalies mokytojus, mokslo, kult�ros ir sporto ekspertus, pritraukti užsienio 
specialist� (LR Seimas, 2012).  

Didel� valstyb�s d�mes� sportui rodo LR Seimo (2011) priimta 2011-2020 m. Valstybin� 
sporto pl�tros strategija. Šiame dokumente keliamas toks sporto pl�tros strateginis tikslas: „Sudaryti 
s�lygas vis� Lietuvos socialini� grupi� �traukimui � sporto veikl�, taip sprendžiant itin svarbius 
visuomen�s sanglaudos, gyvenimo kokyb�s gerinimo, gyventoj� sveikatos ir sveikos gyvensenos, 
didesnio darbingumo, laisvalaikio užimtumo uždavinius ir kartu sukuriant socialin� pagrind� didelio 
meistriškumo sportinink� rengimo sistemai“ (LR Seimas, 2011). Šis tikslas apibr�žia ir nacionalini� 
sporto šak� federacij� veiklos kryptis. Kaip apibr�žiama LR sporto �statyme (LR Seimas, 2018) 
sporto šakos federacija – naryst�s pagrindu �steigta nevyriausybin� organizacija, kuri tam tikroje 
teritorijoje (valstyb�s teritorijos administraciniame vienete ar visoje valstyb�s teritorijoje) yra 
atsakinga už tam tikr� sporto šak�: pl�toja t� sporto šak�, atstovauja jos atstov� interesams, nustato 
jai b�dingus reikalavimus ir (ar) užtikrina j� laikym�si, rengia ir �gyvendina �vairias tos sporto šakos 
populiarinimo priemones.  
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Valstybin� sporto pl�tros strategijoje (LR Seimas, 2011) išskiriamos tokios prioritetin�s 
sporto pl�tros kryptys:  

1. Sporto vaidmens visuomen�je didinimas (suvokimo, kad sveika gyvensena, sportavimas yra 
neatsiejami nuo gyvenimo kokyb�s, skatinimas ir sporto prestižo, jo bendruomenin�s funkcijos 
stiprinimas).  
2. Teisin� ir administracin� pertvarka horizontaliam sporto reglamentavimui užtikrinti (kad sporto 
pl�tra b�t� siekiama didesn�s visuomen�s sanglaudos ir gyvenimo kokyb�s gerinimo, o sporto 
finansavimo politikoje b�t� atsižvelgiama � jo ugdom�j� ir kit� �vairiapusi� socialini� funkcij� 
�gyvendinim� nepriklausomai nuo sporto veiklos subjekto nuosavyb�s formos ir (arba) jo 
institucin�s priklausomyb�s).  
3. Žmogišk�j� ištekli� pl�tra did�jan�iam socialiniam sporto vaidmeniui užtikrinti 
(decentralizuotas sporto organizatori� rengimas, planingas kit� sporto specialist� rengimas m�g�j� 
ir profesionaliajam sportui; savivaldybi� institucijose ir �staigose bei valstyb�s institucijose 
dirban�i� sporto specialist� �traukimas � Nacionalin�s sporto visiems pl�tros programos 
�gyvendinim�).  
4. Bazin�s sporto infrastrukt�ros m�g�jams ir didelio meistriškumo sportininkams pl�tra 
(teritorinio planavimo derinimas su sporto veiklos poreikiais, švietimo �staig� sporto infrastrukt�ros 
atnaujinimas, valstyb�s ir savivaldybi� institucij� prioritet� d�l investicini� sporto srities projekt� 
nustatymas ir palanki� s�lyg� infrastrukt�rai kurti ir sporto paslaugoms teikti).  
5. Valstybin�s sporto institucijos gali� ir kompetencijos didinimas sporto pl�trai užtikrinti, jos 
statuso stiprinimas valstyb�s valdymo sistemoje (valstyb�s sporto politikai formuoti, organizuoti, 
koordinuoti ir jos �gyvendinimui kontroliuoti steigiama Sporto ministerija).  

2018 m. spalio 18 d. LR Seimas pri�m� nauj�j� LR Sporto �statym� (Nr. XIII-1540), kuriame 
sportas apibr�žiamas kaip „visos asmens fizin�s veiklos formos, kuriomis siekiama ugdyti ir 
tobulinti fizines ir psichines jo savybes bei �g�džius ar stiprinti sveikat�“. Šiame �statyme, kurio 
dauguma nuostat� �sigaliojo nuo 2019 m. sausio 1 d., atsisakyta k�no kult�ros, patikslinta trenerio 
ir �vesta instruktoriaus s�voka, �teisintas K�no kult�ros ir sporto departamento prie LR Vyriausyb�s 
prijungimas prie Švietimo ir mokslo ministerijos ir atitinkamai pakeistas jos pavadinimas � Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerij�.  
 
Ekonominiai-finansiniai veiksniai  

  Pagal Finans� ministerijos Lietuvos �kio 2017-2020 m. perspektyv� vertinim� Lietuvos 
bendrasis vidaus produktas (BVP) augo, o ekonomikos augim� l�m� tiek � vidaus rink�, tiek � 
eksport� orientuot� ekonomini� veikl� rezultatai.  

Atsižvelgdama � palankius ekonomikos raidos rezultatus LR Vyriausyb� siekdama skatinti 
sistemin� visuomen�s fizin� aktyvum� savo programoje numato sporto reform�, kurioje siekiama 
kurti skaidri� k�no kult�ros ir sporto srities valdymo ir finansavimo sistem�. Reformos tikslas – 
�gyvendinti Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s programos �gyvendinimo plano 
priemon� – „Skaidrios k�no kult�ros ir sporto srities valdymo ir finansavimo sistemos suk�rimas, 
taikant efektyvius k�no kult�ros ir sporto finansavimo kriterijus ir orientuojantis � visuomen�s 
fizinio aktyvumo skatinim�“. �vedamas programinis didelio meistriškumo sporto finansavimas 
valstyb�s biudžeto l�šomis, t.y. valstyb�s biudžeto l�šomis bus finansuojama didelio meistriškumo 
pl�tojimo programa(-os). K�no kult�ros ir sporto r�mimo fondo l�šomis finansuojami tik gyventoj� 
fizinio aktyvumo skatinimo bei sporto inventoriaus ir �rangos �sigijimo projektai.  

Šia reforma siekiama skatinti nacionalines sporto šakos federacijas diegti gero valdymo 
principus, efektyviau kovoti su dabartin�mis sporto gr�sm�mis (dopingo vartojimu, korupcija, 
susitarimais d�l varžyb� baigties), didinti ši� organizacij� savarankiškum�, skaidrum� ir veiklos 
efektyvum� (LR Seimas, 2016). Taikant efektyvius sporto finansavimo kriterijus bei programinius 
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biudžeto skirstymo metodus, bus skatinama nacionalini� sporto šak� federacij� konkurencija. 
Vyriausyb� planuoja finansuoti valstyb�s biudžeto l�šomis pagal aiškius, skaidrius, viešai 
skelbiamus, su sporto šakos federacijomis suderintus finansavimo kriterijus, nacionalini� sporto 
šak� federacij� didelio sportinio meistriškumo pl�tros programas, susijusias su sportinink� 
pasirengimu ir dalyvavimu varžybose, �vairi� amžiaus grupi� nacionalini� �empionat� 
organizavimu ir pan.  
  
Socialiniai veiksniai  

Populiar�jant automobili� sportui Lietuvoje, vis daugiau žmoni� �sijungia � š� sport�, 
bendramin�iai buriasi � automobili� sporto m�g�j� klubus. Viena iš Federacijos funkcij� yra 
Lietuvos �empionat� ir kit� rengini� vykdymas. � automobili� sport� stengiamasi �traukti ne tik 
jaunesnius asmenis, bet ir automobili� sporto veteranus, kuriems organizuojamos specialios 
varžybos. 

 

Technologiniai veiksniai  
Ger�jant ekonominei situacijai Lietuvoje, atsiranda galimyb� grei�iau atnaujinti automobili� 

park�. 
Dideliais tempais pl�tojantis modernioms informacin�ms technologijoms, j� naudojimas 

automobili� sporte did�ja. 
2018 m. atidaryta Kauno skyriaus „Simuliatori� akademija“. Tai jau tre�ioji akademija vos 

per daugiau nei metus atidaryta šaunios jaunos komandos iniciatyva. Šiose patalpose turi galimyb� 
tiek sezono, tiek ne sezono metu treniruotis visi sportininkai, padedant profesionali� šios 
akademijos instruktori�. 

2018 spalio 26 d. Tarptautin�s automobili� federacijos (Federation Internationale 
Automobile, toliau-FIA) organizuotame regioniniame sporto kongrese „Simuliatori� akademijos“ 
direktorius Laurynas 	erneckas skait� pranešim� apie E-sport� Lietuvoje ir pasiektus rezultatus 
su virtuali� žiedini� lenktyni� �empionatu „Neste Dream2Drive“. Pranešimas susilauk� daug kit� 
FIA nari� d�mesio ir pripažinimo, kad Lietuvoje e-sportas yra gerokai paženg�s, nei kitose FIA 
nar�se. 
 

1.2. Vidaus situacija  
 
Teisin� baz�  
  LASF yra ribotos civilin�s atsakomyb�s viešasis juridinis asmuo, savo veikl� grindžia  
laikydamasi  LR konstitucijos, Civilinio kodekso, LR Asociacij� �statymo, LR K�no kult�ros ir  
sporto �statymo, LR Vyriausyb�s nutarim�,  kit� LR teis�s normini� akt�, FIA �stat�, FIA sporto 
kodekso ir jo pried�, Lietuvos automobili� sporto kodekso (toliau - LASK), bei LASF �stat�.  
 
Organizacin� strukt�ra  

 Lietuvos automobili� sporto federacija, (toliau - LASF) yra savanoriška asociacija, naryst�s 
pagrindu vienijanti Lietuvos Respublikoje �registruotus juridinius asmenis, kultivuojan�ius, 
propaguojan�ius ar remian�ius automobili� sport�. LASF yra Tarptautin�s automobili� federacijos 
(toliau – FIA) nar�. LASF savo veikl� grindžia viešumo, savivaldos, kolektyvinio sprendim� 
pri�mimo (vadovavimo) ir vadovaujan�i� organ� rinkimo, b�tino periodiškumo atsiskaitymo 
federacijos nariams, kolegialumo ir asmenin�s atsakomyb�s už pareig� ir pavedim� atlikim� 
principais. 

Suvažiavimas yra aukš�iausias LASF organas, turintis visas visuotinio susirinkimo teises.  
Suvažiavime balso ir si�lym� teis� turi tik Tikrieji nariai. Suvažiavime taip pat be balso teis�s gali 
dalyvauti LASF Tarybos nariai, garb�s nariai ir r�m�jai.  

LASF valdymo organai: 
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LASF Prezidentas (vienasmenis valdymo organas, administracijos vadovas) 
Taryba (kolegialus valdymo organas):  

Prezidentas,  
Viceprezidentai, 
Patar�jai. 

LASF vykdymo organai: 
LASF Administracija 
Sporto disciplin� komitetai: 

Ralio komitetas;  
Žiedini� lenktyni� komitetas;  
Kroso komitetas;  
Drift‘o (šonaslydžio) komitetas;  
Drag‘o (traukos lenktyni�) komitetas;  
4×4 komitetas;  
Kit� automobili� sporto disciplin� komitetas;  
Kartingo komitetas;  
kiti Tarybos nutarimu sudaryti sporto disciplin� komitetai.  

 
Varžyb� vykdymo komitetai:  

Saugaus varžyb� organizavimo (SVO) komitetas;  
Teis�j� komitetas; 
Technini� reikalavim� komitetas;  
Kiti Tarybos nutarimu sudaryti varžyb� vykdymo komitetai. 

 Kiti komitetai: 
  Senjor� komitetas;  

Savanori� komitetas;  
kiti Tarybos nutarimu sudaryti komitetai.  

 
Drausm�s ir prieži�ros organai:  

Apeliacinis teismas;  
Etikos ir drausm�s komisija;  
Revizijos komisija;  
Kiti Suvažiavimo nutarimu sudaryti Drausm�s ir prieži�ros organai.  

 
Žmoni� ištekliai  

 Federacijoje administracijoje dirba 3 etatiniai darbuotojai.  

 
Planavimo sistema  

 Federacija savo veikl� planuoja rengdami �vairius dokumentus: strateginis planas (4 metams), 
metin� veiklos programa ir projektai, metinis varžyb� kalendorinius, nuostatai ir reglamentas, 
biudžeto metinis planas, rinktini� s�rašai, sportinink� rengimo ilgalaikiai ir trumpalaikiai planai ir 
kt.  
 
Finansiniai ištekliai  

 LASF gaunamas l�šas sudaro: valstyb�s biudžeto l�šos skirtos varžyb� Lietuvoje vykdymui ir 
rinktini� delegavimui � pasaulio, Europos �empionatus ir kt. tarptautines varžybas bei l�šos skirtos 
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rinktini� rengimui min�toms varžyboms. Valstyb�s biudžeto l�šos kiekvienais metais skiriamos 
�vertinus federacij� veikl� pagal Sporto �statyme numatytus kriterijus.  

Kasmet sudaromas metinis biudžeto planas, kuriame planuojamos gauti l�šos ir išlaidos. L�š� 
poreikis apskai�iuojamas, atsižvelgiant � numatyt� rengini� kalendori�; numatomus rinktini� 
delegavimus � pasaulio, Europos �empionatus, taur�s varžybas ir kt. tarptautines varžybas; l�šas 
reikalingas dalyvavimui konferencijose, seminaruose, kvalifikacijos k�limo kursuose.  

Papildom� l�š� gaunama iš r�m�j�, kurios panaudojamos �vairi� program� vykdymui,  
tarptautini� varžyb� organizavimui šalyje.  
  
Ryši� (informaciniai ir komunikavimo) ištekliai  

Efektyviam Federacijos ryši� su visuomene užtikrinimui Federacija turi t�sti 
bendradarbiavim� su �mone „Visetas“, kuri rengia pranešimus spaudai, nuolatos atnaujina interneto 
svetain� (www.lasf.lt). Sukurtos LASF paskyros populiariausiuose socialiniuose tinkluose: 
Facebook ir Instagram.  
  
Vidaus kontrol�s sistemos  

LASF etatiniai darbuotojai už savo veikl� atsiskaito LASF Prezidentui ir Tarybai, o Taryba 
už savo veikl� atsiskaito LASF Nari� Suvažiavime. LASF veiklos kontrol� taip pat vykdo LASF 
Nari� Suvažiavime išrinkta LASF Revizijos komisija. Tikr�j� nari�  Revizijos komisijos narius ir 
Pirminink� keturi� met� laikotarpiui renka ir atšaukia Suvažiavimas. Revizijos komisij� sudaro trys 
Revizijos komisijos nariai (�skaitant Revizijos komisijos Pirminink�).  

Revizijos komisija yra kolegialus LASF veiklos prieži�r� atliekantis organas, kuris tikrina, 
ar LASF valdymo ir vykdom� organ� priimti sprendimai atitinka LR �statymus, LASF nari� 
suvažiavimo nutarimus, Lietuvos automobili� sporto kodekso ir kit� LASF patvirtint� dokument� 
reikalavimus.  
  

1.3. SSGG analiz�  
 
1.3.1. Stipryb�s ir silpnyb�s  

 Stipryb�s:  Silpnyb�s:  

• Automobili� sportas – technin� sporto šaka  
• Stiprios sporto šakos tradicijos  
• Aukšti sportiniai pasiekimai  
• Geri tarptautiniai ryšiai  
• Produktyvus bendradarbiavimas su sporto 

organizacijomis  

• Kokybiškas varžyb� vykdymas  
• Planingas didelio meistriškumo 

sportinink� rengimas  
• Tarptautini� rengini� organizavimas 

Lietuvoje 
• Operatyvi informacin� sklaida  
• Nuolatinai ir sistemingai vedami rezultatai  
• Leidžiamos knygos apie automobili� 

sport� ir sportinink� pasiekimus 

• Ribotos l�šos  
• Neaugantis sportuojan�i�j� student� 

skai�ius  
• Nepakankamas darbas pritraukiant 

savanorius  

• N�ra sudaryt� ilgalaiki� sutar�i� su 
r�m�jais  

• Metodin�s medžiagos tr�kumas  
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1.3.2. Galimyb�s ir gr�sm�s  

 Galimyb�s:  Gr�sm�s:  

• Auganti ekonomika  
• Pasikeit�s finansavimo modelis  
• Naujas Sporto �statymas  
• Naujos technologijos  
• KKSD prijungimas prie ŠMM  
• Galimyb� tobulinti savo kvalifikacij� 

užsienio šalyse arba kviestis specialistus 
iš užsienio šali�  

• Pasikeit�s finansavimo modelis  
• Naujas Sporto �statymas  
• Didel� emigracija  
• Pasenusi technika 
• Didel� biurokratin� našta 
• KKSD prijungimas prie ŠMM  
     Vyresnio amžiaus specialistams išlik�s 
užsienio kalbos barjeras siekiant tobul�ti  

 

 
 

II. MISIJA, VIZIJA IR VERTYB�S  
 

2.1. Misija  
 

Vienyti savo narius, siekiant pl�toti ir populiarinti automobili� sport� Lietuvoje, 
organizuojant �vairias automobili� sporto varžybas, siekiant aukš�iausi� sportini� rezultat�, 
geriausiai atstovauti Lietuvai tarptautin�se sporto varžybose, vykdyti nacionalinius bei tarptautinius 
automobili� sporto projektus skatinan�ius tobul�ti ir siekti aukš�iausi� organizacijos veiklos 
standart�.  
 

2.2. Vizija  
 

Populiarinant automobili� sport� Lietuvoje ir vystant �vairias jo šakas, did�s šiuo sportu 
užsiiman�i� žmoni� skai�ius, nes bus �traukiamos skirtingo amžiaus ir pajam� žmoni� grup�s. 
Aktyviau reklamuojant automobili� sport�, bus pritraukiamas didesnis r�m�j� skai�ius, tod�l bus 
galima atnaujinti sporto bazes ir �rang�. Atnaujinus sportini� automobili� park� bus galima 
konkurencingiau varžytis tarptautin�se varžybose. Tobulinant sportinink� teorines žinias ir 
praktinius �g�džius, didinant organizuojan�i� automobili� sporto renginius asmen� kompetencij�, 
did�s automobili� sporte dalyvaujan�i� asmen� meistriškumas. Bus išvystytas glaudus tarptautinis 
bendradarbiavimas ir vykdomi bendri projektai su kaimynin�mis šalimis. 
  

2.3. Vertyb�s  
 

• Profesionalumas  
• Veiklos skaidrumas ir atsakomyb�  
• Komandinis darbas  
• Nuolatinis tobul�jimas  
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III. STRATEGIN�S IŠVADOS (TIKSLAI) 
 

1. Didinti automobili� sporto masiškum�, populiarinant ir vystant �vairias automobili� sporto 
šakas. 

2. Pasiekti ženkli� tarptautini� sportini� laim�jim�, didinant automobili� sportu užsiiman�i� 
asmen� meistriškum�. 

3. Pl�toti tarptautin� bendradarbiavim� ir bendr� projekt� vykdym� su kaimynin�mis šalimis.  
 

  

IV. PROGRAM� TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  
  

1. Gerinti didelio meistriškumo sportinink� pasirengimo aukš�iausio rango varžyboms s�lygas 
ir skirti nuolatin� d�mes� jauniesiems talentams.  

2. Kelti  teis�j� kvalifikacij�.  
3. Pl�toti tarptautin� bendradarbiavim� ir bendr� projekt� vykdym� su kaimynin�mis šalimis.  
4. Efektyvinti organizacijos valdym�, �gyvendinant automobili� sporto pl�tros program�.  

 

4.1. Skatinti automobili� sporto pl�tr� ir masiškum�  
  
Uždaviniai:  

1. Užmegzti glaudesnius ryšius LASF nariais ir sporto bendruomene.  
2. Pl�sti bendradarbiavim� su sportuojan�iais ne�galiaisiais ir j� organizacijomis.  
3. Didinti federacijos nari� ir sportuojan�i�j� skai�i�.  
4. Populiarinti automobili� sport�, parengiant ir suaktyvinant automobili� sporto reklamines 

kampanijas, ieškant r�m�j� bei atnaujinant sporto bazes ir �rang�. 
5. Siekiant didinti automobili� sporto masiškum�, kurti palanki� aplink� ir galimyb� sportuoti 

jaunimui. 
6. Organizuoti varžybas jaunimui, sporto veteranams ir šeimoms. 

 

4.2. Gerinti didelio meistriškumo sportinink� pasirengimo aukš�iausio rango 
varžyboms s�lygas ir skirti nuolatin	 d�mes	 jauniesiems talentams  
  
Uždaviniai:  

1. Parengti nacionalin� ilgalaikio sportinink� rengimo program�.  
2. Sudaryti maksimaliai geras s�lygas talentingiems sportininkams ruoštis aukš�iausio rango 

varžyboms  
3. Bendradarbiaujant su sporto mokslo atstovais sukurti talenting� jaun�j� sportinink� 

atrankos sistem�.  
4. Užtikrinti talentingiems sportininkams galimybes dalyvauti tarptautin�se reitingin�se 

varžybose.  
 

4.3. Kelti teis�j� kvalifikacij�  
  
Uždaviniai:  

1. Rengti kasmetinius teis�j� kvalifikacijos kursus Lietuvoje.  
2. Deleguoti Varžyb� vykdymo komitet� atstovus � tarptautinius kursus ir seminarus 

užsienyje.  
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4.4. Efektyvinti organizacijos valdym�  
  
Uždaviniai:  

1. Tobulinti strategin� valdym� ir steb�sen�.  
2. Kelti federacijos darbuotoj� vadybines kompetencijas.  

 
 

 

 

�GYVENDINANT LASF TIKSLUS IR UŽDAVINIUS SIEKSIU 

 

•  Sukurti ger� kolektyvo mikroklimat�.  

•  �siklausyti � esamas problemas.  

•      Išgirsti kiekvieno LASF nario pasi�lym�. 

•  Bendradarbiauti su kaimynini� šali� federacij� atstovais. 

•  Glaudžiai bendradarbiauti su valstybin�mis institucijomis. 

•  Teikti pasi�lymus sporto projekt� valdyme ir federacijos �vaizdžio formavime.   

•      Atnaujinti bendradarbiavim� su student� atstovyb�mis. 

•      Remti ir globoti automobili� sporto senjor� veikl�. 
 


