
                             Lietuvos automobilių sporto federacijos 
STRATEGINIS PLANAS 

2023 – 2026 m. 
 

Automobilių sporto nauda ir įtaka visuomenei 

Tikslas Uždaviniai Priemonės Terminai 

Automobilių sporto 
populiarinimas 

Komunikacija 

Skleisti informacija apie 
automobilių sportą LASF 
tinklalapyje, LASF socialinės 
medijos kanaluose, sportininkų 
socialinės medijos kanaluose, 
radijuje, televizijoje 

2023-2026 m.  

Kurti istoriją apie automobilių 
sportą, pasitelkiant žinomus 
automobilių sporto veidus 

2023-2026 m. 

Skatinti automobilių sporto 
bendruomenės narius 
dalyvauti įvairiuose viešuose 
renginiuose, susijusiuose su 
automobilizmu, eismo 
saugumu ir kitomis sritimis  

2023-2026 m. 

Aukšto lygio 
automobilių sporto 

varžybos ir kiti 
renginiai 

Organizuoti automobilių sporto 
varžybas ir kitus renginius 
miestuose ar šalia jų, 
pritraukiant didelius kiekius 
žiūrovų. Kurti ir platinti vaizdo 
medžiagą apie varžybas. 
Inicijuoti tiesioginės varžybų 
transliacijas 

2023-2026 m. 

Aukšto lygio 
sportiniai 

automobiliai  

Dalyvavimui Lietuvos 
varžybose kviesti žymius 
sportininkus iš užsienio, 
vairuojančius aukšto lygio 
sportinius automobilius 

2023-2026 m. 

Organizuoti mokymus ir 
seminarus sportinių 
automobilių paruošimo 
temomis 

2023-2026 m. 

Dalintis informacija apie 
sportinių automobilių 
paruošimą ir su paruošimu 
susijusią dokumentaciją 

2023-2026 m. 
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STRATEGINIS PLANAS 

2023 – 2026 m. 
 

Automobilių sporto nauda ir įtaka visuomenei 

Tikslas Uždaviniai Priemonės Terminai 

Eismo saugumo 
didinimas 

Visuomenės 
švietimas eismo 

saugumo tematika 

Bendradarbiauti su LR 
Susisiekimo ministerija ir jai 
pavaldžiomis institucijomis, 
siekiant finansavimo eismo 
saugumo renginių 
organizavimui 

2023-2026 m. 

Automobilių sporto specialistus 
ir klubus įtraukti į su eismo 
saugumu susijusias programas, 
dalinantis sukaupta patirtimi 
automobilių vairavime  

2023-2026 m. 

Komunikuoti saugaus eismo 
temomis. Dalintis vaizdo 
medžiaga iš organizuotų eismo 
saugumo renginių. Kaip 
saugaus eismo ambasadorius 
įtraukti automobilių sporto 
žvaigždes į komunikacines 
kampanijas  

2023-2026 m. 

Pareigūnų 
ekstremalaus 

vairavimo mokymai 

Bendradarbiauti su LR Vidaus 
reikalų ministerija ir jai 
pavaldžiomis institucijomis, 
derinant ir organizuojant 
ekstremalaus vairavimo 
mokymus pareigūnams 
(policija, priešgaisrinė 
gelbėjimo tarnyba ir kt.) 

2023-2026 m. 

Bendradarbiauti su LR 
Sveikatos apsaugos ministerija 
ir jai pavaldžiomis 
institucijomis, derinant ir 
organizuojant ekstremalaus 
vairavimo mokymus greitosios 
medicinos pagalbos 
automobilių vairuotojams 

2023-2026 m. 

Įtraukti automobilių sporto 
specialistus ir klubus į 
ekstremalaus vairavimo 
mokymų programas, dalinantis 
sukaupta patirtimi automobilių 
sporto varžybose 

2023-2026 m. 
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2023 – 2026 m. 
 

Automobilių sporto nauda ir įtaka visuomenei 

Tikslas Uždaviniai Priemonės Terminai 

Jaunimo 
užimtumo 
problemų 

sprendimas 

Karjeros 
automobilių sporte 

galimybės 

Bendradarbiauti su LR 
Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerija, savivaldybėmis ir 
joms pavaldžiomis švietimo 
įstaigomis, organizuojant 
paskaitas automobilių sporto 
temomis.  
Inicijuoti automobilių sporto 
krypties mokymosi programų 
kūrimą profesinėse bei 
aukštosiose mokyklose 

2023-2026 m. 

Bendradarbiauti su 
savivaldybėmis ir joms 
pavaldžiomis švietimo 
įstaigomis, inicijuojant 
automobilių sporto būrelių ar 
klubų steigimą mokyklose 

2023-2026 m. 

Organizuoti seminarus ir 
mokymus automobilių sporto 
temomis 

2023-2026 m. 

Komunikuoti apie jaunimo 
galimybes automobilių sporte, 
kaip sportininkų, kaip technikų, 
kaip teisėjų ir kt., pasitelkiant 
automobilių sporto žvaigždes 

2023-2026 m. 

Organizuoti aukšto lygio 
automobilių sporto varžybas, 
kurios pritrauktų jaunimą, kaip 
žiūrovus, dalyvius ar komandų 
narius  

2023-2026 m. 

Visomis priemonėmis siekti, 
kad Lietuvos automobilių 
sporto varžybose būtų 
varžomasi aukšto lygio 
sportiniais automobiliais, kurie 
žavėtų jaunimą ir taip 
pritrauktų tapti automobilių 
sporto bendruomenės nariais 

2023-2026 m. 
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STRATEGINIS PLANAS 

2023 – 2026 m. 
 

Automobilių sporto nauda ir įtaka visuomenei 

Tikslas Uždaviniai Priemonės Terminai 

Inžinierinių 
krypčių 

specialistų 
paruošimas 

Karjeros 
automobilių sporte 

galimybės 

Bendradarbiauti su LR 
Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerija ir jai pavaldžiomis 
švietimo įstaigomis, 
organizuojant paskaitas 
automobilių sporto temomis. 
Inicijuoti automobilių sporto 
krypties mokymosi programų 
kūrimą profesinėse bei 
aukštosiose mokyklose 

2023-2026 m. 

Organizuoti seminarus ir 
mokymus sportinių 
automobilių inžinerijos 
temomis 

2023-2026 m. 

Inicijuoti automobilių sporto 
būrelių ar klubų steigimąsi 
švietimo įstaigose ir 
savivaldybėse, taip pritraukiant 
jaunimą domėtis inžinerija 

2023-2026 m. 

Tikslas Uždaviniai Priemonės Terminai 

Lietuvos vardo 
garsinimas 

Aukšto 
meistriškumo 

automobilių sporto 
varžybų 

organizavimas 

Organizuoti nacionalines 
automobilių sporto varžybas ir 
čempionatus 

2023-2026 m. 

Organizuoti tarptautines 
automobilių sporto varžybas 

2023-2026 m. 

Visais įmanomais kanalais 
komunikuoti apie vykdomas 
nacionalines ir tarptautines 
automobilių sporto varžybas, 
pristatant jose dalyvaujančius 
Lietuvos sportininkus bei jų 
pasiekimus 

2023-2026 m. 

Lietuvos 
sportininkų 
dalyvavimas 

tarptautinėse 
varžybose 

Sudaryti Lietuvos automobilių 
sporto rinktinę ir dalyvauti 
Pasaulio automobilių sporto 
žaidynėse (FIA Motorsport 
games) 

2024 m. 

2026 m. 

Visais įmanomais kanalais 
komunikuoti apie tarptautinėse 
automobilių sporto varžybose 
dalyvaujančius Lietuvos 
sportininkus bei jų pasiekimus  

2023-2026 m. 
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2023 – 2026 m. 
 
 

Automobilių sporto varžybos ir kiti renginiai 

Tikslas Uždaviniai Priemonės Terminai 

Varžybų 
saugumo 

užtikrinimas 

Aukštos 
kvalifikacijos 

automobilių sporto 
specialistai 

(teisėjai, 
organizatoriai, 

inžinieriai, 
technikai, 

gelbėtojai ir kt.) 

Organizuoti seminarus ir 
mokymus teisėjavimo, 
marketingo ir inžinerijos, 
gelbėjimo temomis, kviečiantis 
konkrečių sričių specialistus 

2023-2026 m. 

Bendradarbiauti su LR 
Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerija ir jai pavaldžiomis 
švietimo įstaigomis, inicijuojant 
automobilių sporto krypties 
mokymosi programų kūrimą 
profesinėse bei aukštosiose 
mokyklose 

2023-2026 m. 

Kurti motyvacines programas 
automobilių sporto 
specialistams, skatinant juos 
dirbti ir tobulėti automobilių 
sporto srityje 

2023-2026 m. 

Tinkamai paruošta 
varžybų 

dokumentacija 

Ugdyti aukštos kvalifikacijos 
automobilių sporto 
specialistus, galinčius paruošti 
automobilių sporto vystymui 
reikalingą dokumentaciją 

2023-2026 m. 

Samdyti aukštos kvalifikacijos 
specialistus tinkamam 
automobilių sporto varžybų 
dokumentų paruošimui 

2023-2026 m. 

Profesionalus 
inventorius ir 

įranga 

Įsigyti medicininę įrangą ir 
priemones nukentėjusiųjų 
automobilių sporto avarijų 
metu gelbėjimui (kaklo įtvarai, 
neštuvai, medikamentai ir kt.) 

2023-2026 m. 

Įsigyti gelbėjimo įrangą ugnies 
gesinimui bei nukentėjusiųjų 
evakuacijai į avarijas patekusių 
automobilių (ugnies gesinimo 
įranga, plėstuvai, metalo 
karpymo įranga ir kt.) 

2023-2026 m. 

Visomis priemonėmis siekti, 
kad Lietuvos automobilių 
sporto varžybose būtų 
varžomasi tik su kokybiškais ir 

2023-2026 m. 
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2023 – 2026 m. 
 

saugiai paruoštais 
automobiliais 

Automobilių sporto varžybos ir kiti renginiai 

Tikslas Uždaviniai Priemonės Terminai 

Lygiaverčio ir 
sąžiningo 

konkuravimo 
užtikrinimas 
automobilių 

sporto varžybų 
metu 

Aukštos 
kvalifikacijos 

disciplinų komitetų 
nariai, teisėjai ir 

techniniai ekspertai 

Organizuoti seminarus ir 
mokymus teisėjavimo ir 
inžinerijos temomis 

2023-2026 m. 

Tinkamai paruošti varžybų 
dokumentaciją (čempionatų 
reglamentai, varžybų 
papildomi nuostatai, 
automobilių techniniai 
reglamentai) 

2023-2026 m. 

Įsigyti įrankius ir įrangą 
techniniam sportinių 
automobilių patikrinimui 

2023-2026 m. 

Kurti motyvacines programas 
automobilių sporto 
specialistams, skatinant juos 
dirbti ir tobulėti automobilių 
sporto srityje 

2023-2026 m. 

Tikslas Uždaviniai Priemonės Terminai 

Automobilių 
sporto 

masiškumas 

Didinti automobilių 
sporto 

prieinamumą 

Diegti ir atnaujinti elektronines 
automobilių sporto 
administravimo sistemas 

2023-2026 m. 

Nuolatos tobulinti varžybų 
dokumentaciją, siekiant 
ištaisyti klaidas ir prisitaikyti 
prie rinkos pokyčių 

2023-2026 m. 

Organizuoti seminarus ir 
mokymus įvairiomis su 
automobilių sportu 
susijusiomis temomis 

2023-2026 m. 

Inicijuoti automobilių sporto 
klubų kūrimąsi 

2023-2026 m. 

Organizuoti aukšto lygio 
automobilių sporto varžybas ir 
kitus renginius   

2023-2026 m. 

Organizuoti automobilių sporto 
varžybas ir kitus renginius, 
prieinamus kiekvienam 
vairuotojui naudojančiam 
standartinius automobilius 

2023-2026 m. 
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2023 – 2026 m. 
 

Komunikuoti automobilių 
sporto temomis pasitelkiant 
visus turimus komunikacinius  
kanalus 

2023-2026 m. 

Automobilių sporto varžybos ir kiti renginiai 

Tikslas Uždaviniai Priemonės Terminai 

Dalyvavimas 
tarptautinėse 
automobilių 

sporto 
varžybose 

Lietuvos 
automobilių sporto 

rinktinės 
sudarymas 

Parengti Lietuvos automobilių 
sporto rinktinės sudarymo 
nuostatus, bei jais 
vadovaujantis sudaryti Lietuvos 
rinktinę 

Iki 2024 m. birželio 

Dalyvavimas 
Pasaulio 

automobilių sporto 
žaidynėse 

Rėmėjų ir partnerių paieška. 
Aktyvi komunikacija prieš 
žaidynes ir po jų 

2023 m. spalis 

Sportininkų 
skatinimas 
dalyvauti 

tarptautinėse 
varžybose 

Parengti Lietuvos automobilių 
sportininkų, dalyvaujančių 
tarptautinėse varžybose, 
finansavimo aprašą 

iki 2023 m. vasario 

Tarptautinių 
automobilių 

sporto varžybų 
organizavimas 

Europos kroso 
čempionato 

organizavimas 

Projekto finansavimui iš 
valstybės biudžeto teikimas. 
Rėmėjų ir partnerių paieška. 
Komunikacija 

2023-2026 m. 

Baltijos šalių ralio 
kroso čempionato 

organizavimas 

Vesti diskusijas su Latvijos ir 
Estijos federacijomis dėl 
bendro Baltijos šalių ralio kroso 
čempionato organizavimo 

nuo 2024 m. 

Baltijos šalių 
žiedinių lenktynių 

čempionato 
organizavimas 

Tęsti bendradarbiavimą su 
Latvijos kompanija „X SPORTS“, 
dėl Lietuvos žiedinių lenktynių 
čempionato etapų integravimo 
Baltijos žiedinių lenktynių 
čempionate 

2023-2026 m. 

Automobilių 
sporto 

infrastruktūros 
gerinimas 

Automobilių sporto 
kompleksų 
vystymas 

Bendradarbiauti su valstybės 
institucijomis ir savivaldybėmis, 
siekiant vystyti automobilių 
sporto infrastruktūrą 

2023-2026 m. 

Siekti automobilių sporto 
masiškumo, tuo užtikrinant 
automobilių sporto kompleksų 
pakankamą užimtumą 

2023-2026 m. 

Vykdyti eismo saugumo 
renginius, tuo užtikrinant 

2023-2026 m. 
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2023 – 2026 m. 
 

automobilių sporto kompleksų 
pakankamą užimtumą darbo 
dienomis ir pasibaigus 
automobilių sporto sezonui  

 

Automobilių sporto administravimas 

Tikslai Uždaviniai Priemonės Terminai 

Automobilių 
sporto 

administravimo 
kokybės 

gerinimas 

Tinkami paruošta 
varžybų 

dokumentacija 

Bendradarbiauti su 
automobilių sporto 
specialistais, komitetais, 
bendruomene ir nuolatos 
tobulinti varžybų 
dokumentaciją, siekiant 
ištaisyti klaidas ir prisitaikyti 
prie rinkos pokyčių 

2023-2026 m. 

Aukšto 
kompetencijų lygio 
automobilių sporto 

specialistų 
parengimas 

Organizuoti ir dalyvauti 
seminaruose ir mokymuose 
automobilių sporto temomis. 
Siųsti Lietuvos automobilių 
sporto specialistus į stažuotės 
užsienyje  

2023-2026 m. 

Deleguoti Lietuvos automobilių 
sporto specialistus į 
Tarptautinės automobilių 
federacijos komisijas bei kitas 
struktūras 

2023-2026 m. 

Deleguoti Lietuvos automobilių 
sporto specialistus darbui 
Tarptautinėse automobilių 
sporto varžybose 

2023-2026 m. 

Dirbti su esamais teisėjais 
formuojant reikalingas 
brigadas ir ieškant motyvacinių 
priemonių 

2023-2026 m. 

Kurti motyvacines programas 
automobilių sporto 
specialistams, skatinant juos 
dirbti ir tobulėti automobilių 
sporto srityje   

2023-2026 m. 

Federacijos procesų 
skaitmenizavimas 

Atnaujinti e-LASF narių ir 
licencijų administravimo 
sistemą 

Iki 2023 m. balandžio 

Atnaujinti LASF tinklalapį, 
siekiant palengvinti 

Iki 2023 m. liepos 
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2023 – 2026 m. 
 

informacijos ir dokumentų 
paieškas bei prieinamumą, 
ypač akcentuojant patogiai 
veikiančios mobiliosios versijos 
būtinumą 

Įdiegti elektroninę 
egzaminavimo sistemą 

Iki 2023 m. vasario 

Automobilių sporto administravimas 

Tikslai Uždaviniai Priemonės Terminai 

LASF pajamų 
didinimas 

Finansavimo 
šaltinių paieškos 

Teikti paraiškas valstybės 
finansavimui gauti, 
įgyvendinant aukšto 
meistriškumo sporto 
programas 

2023-2026 m. 

Didinti automobilių sporto 
masiškumą 

2023-2026 m. 

Didinti LASF narių, juridinių 
asmenų skaičių 

2023-2026 m.  

Atlikti komunikacijos 
monitoringą bei ieškoti rėmėjų 
ir partnerių automobilių sporto 
programos vystymui 

2023-2026 m. 

Tvarumas ir 
ekologija 

Tvarių sprendimų 
įdiegimas 

Skaitmenizavimas (elektroninių 
automobilių sporto 
administravimo sistemų 
diegimo plėtra, perėjimas prie 
elektroninių licencijų bei 
sportinių automobilių 
techninių pasų, saugos lankų 
sertifikatų) 

2023-2026 m. 

Optimizuoti administravimo 
procesus (elektroninės 
licencijos, elektroninės 
sistemos) 

2023-2026 m. 

Skatinti automobilių sporto 
varžybose naudoti biodegalus 

2023-2026 m. 

Skatinti ekologiškų medžiagų 
naudojimą (trofėjų gamyba) 

2023-2026 m. 

 


