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Eil. 

Nr. 
Programos priemonės pavadinimas Vykdymo data 

Vykdymo 

vieta* 
Planinė vertinimo kriteri-

jaus reikšmė 
Faktinė vertinimo kriterijaus 

reikšmė 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2022 M. ĮVAIRAUS AMŽIAUS GRU-

PIŲ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ 

SPORTO ŠAKOS ĮVAIRIŲ DISCIP-

LINŲ ČEMPIONATŲ IR KITŲ VAR-

ŽYBŲ ORGANIZAVIMAS: 
     

1 

Winter Rally Cup I etapas ir Ignalina 

Rally Cup I etapas, I 2022-01-29 Ignalinos r. 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempio-

natų  ir apie 15 kitų varžybų. Suorganizuotos vienos varžybos  



 
 

2 Rally Cup Visaginas 2022-05-07 Ignalina 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempio-

natų  ir apie 15 kitų varžybų Suorganizuotos vienos varžybos  

3 2022 m. Lietuvos Baja Taurės I etapas 2022-04-02 Prienai 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempio-

natų  ir apie 15 kitų varžybų. Suorganizuotos vienos varžybos  

4 2022 m. Lietuvos Baja Taurės II etapas 2022-06-19 Raseinių r. 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempio-

natų  ir apie 15 kitų varžybų Suorganizuotos vienos varžybos  

5 2022 m. Lietuvos Baja Taurės III etapas 2022-07-27/30 Varėna 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempio-

natų  ir apie 15 kitų varžybų Suorganizuotos vienos varžybos  

6 

2022 m. Lietuvos Baja Taurės IV etapas  

Perimetras  2022-08-20 Šilutės r. 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempio-

natų  ir apie 15 kitų varžybų Suorganizuotos vienos varžybos  

7 2022 m. Lietuvos Baja Taurės V etapas 2022-10-22 Panevėžys 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempio-

natų  ir apie 15 kitų varžybų Suorganizuotos vienos varžybos  

8 

2022 m. Lietuvos Baja čempionato 

I etapas 2022-04-23/24 Švenčionys 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempio-

natų  ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

9 

2022 m. Lietuvos Baja čempionato  

II etapas 2022-07-27/30 Varėna 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempio-

natų  ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

10 

2022 m. Lietuvos Baja čempionato  

III etapas 2022-09-10/11 Švenčionys 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempio-

natų  ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

11 

2022 m. Lietuvos automobilių Bekelės 

čempionato I etapas 2022-05-28/29 Pabradė 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempio-

natų  ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  



 
 

12 

2022 m. Lietuvos automobilių Bekelės 

čempionato II etapas 2022-06-24/26 

Vilkyčiai, 

Gargždai 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempio-

natų  ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

13 

2022 m. Lietuvos automobilių Bekelės 

čempionato IV etapas 2022-08-27/28 Uoginiai 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempio-

natų  ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

14 

2022 m. Lietuvos automobilių slalomo 

čempionato I etapas 2022-04-24 Kauno r. 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempio-

natų  ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

15 

2022 m. Lietuvos automobilių Slalomo 

čempionato II etapas 2022-06-05 Kupiškis 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempio-

natų  ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

16 

2022 m. Lietuvos automobilių slalomo 

čempionato III etapas 2022-08-15 Linkuva 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempio-

natų  ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

17 

2022 m. Lietuvos automobilių slalomo 

čempionato IV etapas 2022-09-10 Panevėžys 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempio-

natų  ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

18 

2022 m. Lietuvos automobilių slalomo 

čempionato V etapas 2022-10-01 Panevėžys 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempio-

natų  ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

19 

2022 m. Lietuvos slalomo čempionato VI 

etapas 2022-10-22 Kelmė 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempio-

natų  ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

20 

2022 m. Lietuvos Street Race čempio-

nato I etapas 2022-05-08 Varėna 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempio-

natų  ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

21 

2022 m. Lietuvos Street Race čempio-

nato II etapas 2022-05-29 Kuršėnai 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempio-

natų  ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  



 
 

22 

2022 m. Lietuvos Street Race čempio-

nato III etapas 2022-06-26 Kaunas 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempio-

natų  ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

23 

2022 m. Lietuvos Street Race čempio-

nato IV etapas 2022-07-24 Kuršėnai 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempio-

natų  ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

24 

2022 m. Lietuvos Street Race čempio-

nato V etapas 2022-08-28 Varėna 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempio-

natų  ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

25 

2022 m. Lietuvos Street Race čempio-

nato VI etapas 2022-09-24 Druskininkai 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempio-

natų  ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

26 

2022 m. Lietuvos Drag lenktynių čem-

pionato I etapas 2022-05-20/21 Kazlų Rūda 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempio-

natų  ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

27 

2022 m. Lietuvos Drag lenktynių čem-

pionato II etapas 2022-07-09/10 Kazlų Rūda 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempio-

natų  ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

28 

2022 m. Lietuvos Drag lenktynių čem-

pionato IV etapas 2022-08-27/28 Kazlų Rūda 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempio-

natų  ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

29 

2022 m. Lietuvos Drag lenktynių čem-

pionato V etapas 2022-09-14/25 Kazlų Rūda 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempio-

natų  ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

30 Alytaus miesto Dragas 2022 2022-06-26 Alytus 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempio-

natų  ir apie 15 kitų varžybų Suorganizuotos vienos varžybos  

31 Legalus Dragas Raseiniai 2022 2022-07-31 Raseiniai 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempio-

natų  ir apie 15 kitų varžybų Suorganizuotos vienos varžybos  



 
 

32 Ultim&Dragas Palanga 2022 2022-07-14/15 Palanga 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempio-

natų  ir apie 15 kitų varžybų Suorganizuotos vienos varžybos  

33 

2022 m. Lietuvos automobilių kroso (A 

lyga) čempionato I etapas 2022-05-21/22 Pavilkijys 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempio-

natų  ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

34 

2022 m. Lietuvos automobilių kroso (B 

lyga) čempionato I etapas 2022-05-21/22 Pavilkijys 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempio-

natų  ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

35 

2022 m. Lietuvos automobilių kroso (A 

lyga) čempionato II etapas  2022-07-02/03 Vilkyčiai 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempio-

natų  ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

36 

2022 m. Lietuvos automobilių kroso (B 

lyga) čempionato II etapas 2022-07-02/03 Vilkyčiai 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempio-

natų  ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

37 

2022 m. Lietuvos automobilių kroso (A 

lyga) čempionato III etapas 2022-07-23/24 Ukmergė 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

38 

2022 m. Lietuvos automobilių kroso (B 

lyga) čempionato III etapas 2022-07-23/24 Ukmergė 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

39 

2022 m. Lietuvos automobilių kroso  (A 

lyga) čempionato IV etapas 2022-09-03/04 Plungė 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

40 

2022 m. Lietuvos automobilių kroso  (B 

lyga) čempionato IV etapas 2022-09-03/04 Plungė 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

41 

2022 m. LIetuvos automobilių kroso (A 

lyga) čempionato V etapas 2022-09-17/18 Kupiškis 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  



 
 

42 

2022 m. LIetuvos automobilių kroso (B 

lyga) čempionato V etapas 2022-09-17/18 Kupiškis 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

43 2022 m. Gravel Challenge" I etapas 2022-06-11 

Ukmergės au-

tokroso trasa 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempio-

natų  ir apie 15 kitų varžybų Suorganizuotos vienos varžybos  

44 

2022 m. Lietuvos automobilių Žemaiti-

jos kroso taurės I etapas 2022-05-28/29 Plungė 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų Suorganizuotos vienos varžybos  

45 

2022 m. Lietuvos automobilių Aukštaiti-

jos kroso Taurės I etapas 2022-06-18/19 Kupiškis 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų Suorganizuotos vienos varžybos  

46 

2022 m. Lietuvos automobilių Žemaiti-

jos taurės II etapas 2022-06-25/26 Telšiai 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų Suorganizuotos vienos varžybos  

47 

2022 m. Aukštaitijos kroso taurės 

II etapas 2022-07-09/10 Biržai 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų Suorganizuotos vienos varžybos  

48 

2022 m. Aukštaitijos kroso taurės  

III etapas 2022-07-30/31 Ramygala 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų Suorganizuotos vienos varžybos  

49 

2022 m. Lietuvos-Latvijos ralio kroso 

čempionato IV etapas 2022-08-06/07 Vilkyčiai 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų Suorganizuotos vienos varžybos  

50 

2022 m. Žemaitijos kroso taurės  

III etapas 2022-08-07 Akmenė 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų Suorganizuotos vienos varžybos  

51 

2022 m. Aukštaitijos kroso taurės IV e-

tapas 2022-08-20/21 Uoginų trasa 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų Suorganizuotos vienos varžybos  



 
 

52 

2022 m. Lietuvos automobilių Žemaiti-

jos kroso taurės IV etapas 2022-08-27 Gargždai 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų Suorganizuotos vienos varžybos  

53 

2022 m. Lietuvos automobilių Aukštaiti-

jos kroso taurės V etapas 2022-10-02 Ukmergė 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų Suorganizuotos vienos varžybos  

54 

2022 m. Automobilių sezono uždarymo 

šventė 2022-10-09 Kupiškis 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų Suorganizuotos vienos varžybos  

55 2022 m. Gravel Challenge II etapas 2022-08-20 Ukmergė 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų Suorganizuotos vienos varžybos  

 56  2022 m. Gravel Challenge III etapas  2022-09-25 Marijampolė 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų  Suorganizuotos vienos varžybos   

 57 

 2022 m. Weekend Grand Race" 

 I etapas  2022-04-24 

Marijampolės 

autokroso 

trasa 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų  Suorganizuotos vienos varžybos   

 58 

 2022 m. Weekend Grand Race"  

II etapas  2022-05-15 

Sungailiškių 

autokroso 

trasa 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų  Suorganizuotos vienos varžybos   

 59 

 2022 m. Weekend Grand Race" 

 III etapas  2022-06-18/19 

Marijampolės 

autokroso 

trasa 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų  Suorganizuotos vienos varžybos   

 60 

 2022 m. Weekend Grand Race"  

IV etapas  2022-07-30 

Marijampolės 

autokroso 

trasa 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų  Suorganizuotos vienos varžybos   

61 

2022 m. Weekend Grand Race"  

V etapas 2022-09-11 Ukmergė 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų Suorganizuotos vienos varžybos  



 
 

62 

2022 m. Weekend Grand Race"  

VI etapas 2022-10-16 Ukmergė 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų Suorganizuotos vienos varžybos  

63 

2022 m. Lietuvos automobilių ralio 

sprinto čempionato I etapas 2022-05-13/14 Lazdijų r. 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

64 2022 m. Lietuvos mini ralio I etapas 2022-05-13/14 Lazdijų r. 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

65 

2022 m. Lietuvos automobilių ralio 

sprinto čempionato II etapas 2022-07-02  Juodupė 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

66 

2022 m. Lietuvos mini ralio čempionato 

II etapas 2022-07-02 Juodupė 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

67 

2022 m. Lietuvos automobilių ralio čem-

pionato II etapas 2022-07-08/09 Kelmės r. 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

68 

2022 m. Lietuvos automobilių ralio čem-

pionato III etapas 2022-07-22/23 Mažeikų r. 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

69 

2022 m. Lietuvos automobilių ralio 

sprinto čempionato III etapas 2022-08-05  Kražiai 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

70 

2022 m. Lietuvos mini ralio čempionato 

III etapas 2022-08-05 Kražiai 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

71 

2022 m. Lietuvos automobilių ralio čem-

pionato IV etapas 2022-08-13/14 Rokiškio r. 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

72 

2022 m. Lietuvos mini ralio čempionato 

IV etapas 2022-08-26/27 Vaiguva 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  



 
 

73 

2022 m. Lietuvos automobilių ralio 

sprinto čempionato IV etapas 2022-09-09/10 Elektrėnai 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

74 

2022 m. Lietuvos automobilių ralio čem-

pionato V etapas 2022-09-09/10 Elektrėnai 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

75 

2022 m. Lietuvos mini ralio čempionato 

V etapas 2022-09-17 Plungės r. 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

76 

2022 m. Lietuvos automobilių ralio čem-

pionato VI etapas 2022-09-30/10-01 Utenos r. 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

77 

2022 m. Lietuvos automobilių ralio 

sprinto čempionato V etapas 2022-09-30/10-01 Utenos r. 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

78 

Ralis "Aplink Lietuvą 2022" Lietuvos 

Respublikos Prezidento taurei laimėti 2022-06-17/19 Lietuva 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų Suorganizuotos vienos varžybos  

79 2022 m. Ralis Kauno ruduo 2022 2022-10-07/08 Kaunas 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų Suorganizuotos vienos varžybos  

80 

2022 m. Lietuvos Drifto čempionato I e-

tapas 2022-05-21 Kuršėnai 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

81 

2022 m. Lietuvos Drifto Street lygos tau-

rės II etapas 2022-06-11/12 Marijampolė 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

82 

2022 m. Lietuvos Drifto čempionato II 

etapas 2022-06-17/18 Kačerginė 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

83 

2022 m. Lietuvos Drifto Semi-Pro lygos 

pirmenybių I etapas 2022-06-17/18 Kačerginė 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  



 
 

84 

2022 m. Lietuvos Drifto Semi-Pro lygos 

pirmenybių II etapas 2022-07-02/03 Alytus 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

85 

2022 m. Lietuvos Drifto Street lygos  

taurės III etapas 2022-07-02/03 Alytus 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

86 

2022 m. Lietuvos Drifto čempionato III 

etapas 2022-07-22/23 Kuršėnai 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

87 

2022 m. Lietuvos Drifto Street lygos  

taurės III etapas 2022-07-22/23 Kuršėnai 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

88 

2022 m. Lietuvos Drifto Semi-Pro lygos 

pirmenybių III etapas 2022-08-13/14 Kuršėnai 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

89 

2022 m. Lietuvos Drifto Street lygos tau-

rės IV etapas 2022-08-27/28 Klaipėda 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

90 

2022 m. Lietuvos Drifto Semi-Pro lygos 

pirmenybių IV etapas 2022-09-03 

Baltstogė, 

Lenkija 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

91 

2022 m. Lietuvos Drifto Semi-Pro lygos 

pirmenybių V etapas 2022-09-17/18 Molėtai 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

92 

2022 m. Lietuvos Drifto Street lygos pir-

menybių V etapas 2022-09-17/18 Molėtai 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

93 2022 m. Arena Drift Cup III etapas 2022-08-20 Marijampolė 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų Suorganizuotos vienos varžybos  

94 2022 m. Arena Drift Cup IV etapas 2022-09-24 Marijampolė 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų Suorganizuotos vienos varžybos  



 
 

95 

2022 m.  Lietuvos ir Baltijos šalių žiedi-

nių lenktynių čempionato etapas 2022-09-03/04 Kačerginė 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų Suorganizuotos vienos varžybos  

95 

2022 m. Automobilių ilgų distancijų 

"Aurum 1006 km powered y Hankook" 

žiedinės lenktynės 2022-07-13/16 Palanga 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų Suorganizuotos vienos varžybos  

97 

2022 m. Lietuvos žiedinių lenktynių 

čempionato I etapas 2022-05-28 Kačerginė 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

98 

2022 m. Lietuvos Time Attack čempio-

nato II etapas 2022-05-28 Kačerginė 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

99 

2022 m. Lietuvos žiedinių lenktynių 

čempionato II etapas 2022-07-09 Kačerginė 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

100 

2022 m. Lietuvos Time Attack čempio-

nato II etapas 2022-07-09 Kačerginė 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

101 

2022 m. Lietuvos Time Attack čempio-

nato III etapas 2022-09-17 Kačerginė 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

102 

2022 m. BMW Lietuvos Kartingo Čem-

pionato I etapas 2022-04-23 Vilnius 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

103 

2022 m. BMW Lietuvos Kartingo Čem-

pionato II etapas 2022-05-28 Šiauliai 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

104 

2022 m. BMW Lietuvos Kartingo Čem-

pionato III etapas 2022-06-25 Šiauliai 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

105 

2022 m. BMW Lietuvos Kartingo Čem-

pionato IV etapas 2022-08-16 Smalininkai 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  



 
 

106 

2022 m. BMW Lietuvos Kartingo Čem-

pionato V etapas 2022-09-10 Šiauliai 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

107 

2022 m. BMW Lietuvos Kartingo Čem-

pionato VI etapas 2022-10-08 Anyksčiai 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų 

Suorganizuotas čempionato  

etapas  

108 

2022 ROTAX MAX Lithuania challenge 

I etapas 2022-04-23 Vilnius 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų Suorganizuotos vienos varžybos  

109 

2022 ROTAX MAX Lithuania challenge 

II etapas 2022-06-04 Šiauliai 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų Suorganizuotos vienos varžybos  

110 

2022 ROTAX MAX Lithuania challenge 

III etapas 2022-06-25 Šiauliai 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų Suorganizuotos vienos varžybos  

111 

2022 ROTAX MAX Lithuania challenge 

IV etapas 2022-08-06 Smalininkai 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų Suorganizuotos vienos varžybos  

112 

2022 ROTAX MAX Lithuania challenge 

V etapas 2022-09-10 Šiauliai 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų Suorganizuotos vienos varžybos  

113 

2022 ROTAX MAX Lithuania challenge 

VI etapas 2022-10-08 Anyksčiai 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų Suorganizuotos vienos varžybos  

114 

2022 m. Žiemos taurės I etapas 

2022-01-09 Anyksčiai 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų Suorganizuotos vienos varžybos  

115 2022 m. Žiemos taurės II etapas 2022-01-30 Vilnius 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų Suorganizuotos vienos varžybos  

116 2022 m. Žiemos taurės III etapas 2022-02-27 Smalininkai 

Suorganizuoti 2022 m. apie 

15 automobilių sporto šakos į-

vairių disciplinų čempionatų  

ir apie 15 kitų varžybų Suorganizuotos vienos varžybos  



 
 

 

LASF TEISĖJŲ, DARBUOTOJŲ, ATS-

TOVŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS      

1 

Teisėjų ir sportininkų mokymosi ir žinių 

tikrinimo platformos, licencijavimo sis-

temos atnaujinimas 2022 m.  1 vnt. 1 vnt.  

2 

Federacijos atstovų dalyvavimas tarp-

tautiniuose kongresuose, konferencijose, 

seminaruose, forumuose, komitetų posė-

džiuose, asamblėjose 2022 m.  

Sudalyvauti 1-3 tarptauti-

niuose kongresuose,  1-2 kon-

ferencijose, seminaruose, foru-

muose, 1-2 komitetų posė-

džiuose, 1-2 asamblėjose 

Sudalyvauta 2 kongresuose, 2 

konferencijose, 2 seminaruose, 4 

komitetų posėdžiuose, 1 asamblė-

joje  

 

PASIRUOŠIMAS IR DALYVAVIMAS 

2022 METŲ EUROPOS ČEMPIONA-

TUOSE IR KITOSE TARPTAUTI-

NĖSE VARŽYBOSE, EUROPOS AU-

TOMOBILIŲ KROSO ČEMPIONATO 

ETAPO ORGANIZAVIMAS      

1 

Dalyvavimas Europos, Pasaulio čempio-

natuose bei kitose tarptautinėse var-

žybose 2022 m. birželis-gruodis Pasaulis 

Sportininkų iškovotos aukš-

tos vietos (1-20) Europos bei 

Pasaulio čempionatuose ir ki-

tose tarptautinėse varžybose 

 

FIA MOTORSPORT GAMES: 

Markas Šilkūnas 14 vt., Adrijus 

Rimkevičius 6 vt., Evelina Drilin-

gienė/Vytis Pauliukonis 10 vt., 

Benediktas Čirba 4 vt., Eimantas 

Navikauskas/Jonas Gelžinis 8 vt., 

Julius Adomavičius 12 vt., Tauras 

Gudinavičius 20 vt., 

2022 m. 24 h Europos čempio-

natas: 

Juta racing 3 vt., RD Sign-Šiauliai 

racing team 2 vt., GSR Mo-

torsport 8 vt., Noker racing team 

9 vt. 

2022 m. Europos dirfto čempio-

natas: 

Benediktas Čirba  

10 vt., Lietuva 5 vt. 

2022 m. Rally-Raid Pasaulio 

čempionatas: 

Rokas Baciuška  1 vt. 

2022 m. Europos kroso čempio-

natas: 

Tomas Zavarskis 16 vt., Lietuva 

13 vt.  



 
 

2 

Suorganizuotas 2022 m. Europos auto-

mobilių kroso čempionato II etapas Vil-

kyčiuose 2022-06-12/13 Vilkyčiai 

Suorganizuotas vienas Eu-

ropos automobilių kroso čem-

pionato etapas, dalyvių skai-

čius apie 70-100 sportininkų Dalyvavo 76 sportininkai  

 

*Pildoma tik tuo atveju, kai įgyvendinant Programos priemonę organizuojamas sporto renginys. 

 

 

 

 Prezidentas   Egidijus Janavičius    

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

(vardas, pavardė, parašas)  
  

 


