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2021 m. veiklos planas – ilgalaikės LDSF 

veiklos strategijos dalis

 Šiuo metu ruošiama ilgalaikė (iki Paryžiaus olimpiados 2024 m.)LDSF veiklos 

strategija, kuri bus pristatyta bendruomenei iki 2021 m. spalio mėn.

 Dokumento parengimo tikslas - numatyti siektinas įgyvendinti strategines 

veiklos kryptis 2021 - 2024 m. periodui, kuriose atsispindėtų siektini 

Federacijos veiklos rezultatai skirtingose veiklos srityse.

 2021-2024 m. Federacijos veiklos strategija trumpai: Dviračių sportas pagal 

masiškumą Lietuvoje 2024 m. pabaigoje patenka tarp septynių 

populiariausių sporto šakų, o šios sporto šakos atstovai nuolat kiekvienais 

metais Europos, Pasaulio čempionatuose arba Olimpinėse žaidynėse 

iškovoja bent po vieną medalį.

 Strategijos įgyvendinimas apima 5 veiklos sritis: Masiškumo, Meistriškumo, 

Vadybos, Sporto infrastruktūros ir Bendruomenės telkimo.

 2021 m. Federacijos veiklos planas – būsimos strategijos įgyvendinimo 

veiklos dalis.



LDSF veiklos plano 2021 m. dalis Vadybos srityje

 Svarbu: Kompetetingų specialistų ir motyvuotų bendruomenės narių pajungimas į 

Federacijos valdymą, siekiant maksimalaus veiklos efektyvumo.

VK: 7 aktyvūs 
nariai

Veiklus 
Prezidentas

Techninis 
direktorius/konsultantas

Biuro vadybininkė
Renginių ir 

komunikacijos 
vadybininkas

Generalinis sekretorius 
– sporto vadybos ir 
sporto marketingo 

specialistas



LDSF veiklos plano 2021 m. dalis Vadybos srityje
Svarbiausi darbai/projektai – jau įgyvendinta:

 Kliento (bendruomenės nario) aptarnavimo standarto 
sukūrimas;

 Naujo aprangos tiekėjo rinktinėms pasirinkimas (pasirinkta: 
Belgijos „Bioracer“ - varžybinė, ispanų „Joma“  -
laisvalaikio apranga);

 Rinktinių aprūpinimas automobiliais sportinės veiklos 
procesui;

 Rėmėjų ir partnerių rinkodaros srityje sistemos sukūrimas ir 
paleidimas vykdymui: nuo Federacijos produkto, 
kuriančio vertę Rinkodaros partneriui sukūrimo iki 
paleidimo vykdymui;

 Praktikantų gabių sporto vadybos studentų pritraukimas, 
kurie prisidėtų prie Federacijos veiklos (pasirašyta sutartis 
su Vokietijoje studijuojančiu jaunuoliu, kuris atliks praktiką 
LDSF);

 Naujo modernaus biuro pasirinkimas ir sutartis dėl nuomos 
palankiomis sąlygomis.



LDSF veiklos plano 2021 m. dalis Vadybos srityje
Svarbiausi darbai/projektai – jau pradėta įgyvendinti:

 UCI tarptautinės dviratininko licencijos kortelės turėtojo 

vertės programos sukūrimas ir paleidimas vykdymui, į 

projektą įtraukiant MRU universiteto Marketingo magistro 

programos studentus (kaip socialinius partnerius);

 Naujos interneto svetainės sukūrimas;

 Rinktinių aptarnavimas ir vadyba, ruošiantis svarbiausiems 

metų sporto renginiams: Tokyo 2021, Europos ir Pasaulio 

čempionatams, UCI Treko Čempionų lygai;

 UCI Treko Čempionų lygos vieno iš 6 etapų organizavimas 

Panevėžyje – išskirtinis tarptautinis renginys, duosiantis 

stiprų impulsą dviračių sporto plėtojimui Lietuvoje;

 Ankstesnės Federacijos veiklos neužbaigtų darbų / klaidų 

šalinimas (pvz. Laiku nepriduotos Sporto rėmimo fondo 

ataskaitos, problemos dėl Federacijos vardu turimo turto, 

buhalterinės apskaitos tvarkymo reikalai, kita).



LDSF veiklos plano 2021 m. dalis Vadybos srityje
Svarbiausi darbai/projektai – dar bus pradėta 

įgyvendinti:

 Federacijos logotipo perkūrimas ir firminio 

„Brandbook“ sukūrimas;

 Sutarties tarp rinktinės nario ir Federacijos 

parengimas, kurioje apibrėžta šalių lūkesčiai ir 

įsipareigojimai;

 Federacijos Techninio direktoriaus/ konsultanto 

suradimas, kuris maksimaliai efektyviai formuotų 

meistriškumo krypties vykdymą;

 Sporto renginio organizavimo kokybės standarto 

sukūrimas, sutarties ir bendradarbiavimo sąlygų 

potencialiam organizavimo partneriui 

parengimas.



LDSF veiklos plano 2021 m. dalis Masiškumo srityje

Svarbiausi darbai/projektai:

 Aplikavimas Sporto rėmimo fondui dėl projektų 

dviračių sporto populiarinimui masiškumo srityje 

įgyvendinimo;

 Projekto apie dviračių sporto populiarinimą 

moksleiviams idėjos sukūrimas, potencialaus 

Partnerio verslo įmonės paieška dėl jo 

įgyvendinimo.



LDSF veiklos plano 2021 m. dalis Meistriškumo srityje

Svarbiausi darbai/projektai:

 Skirtingų disciplinų šalies čempionatų organizavimas (pasitelkiant vietinius Partnerius) –

numatoma 12 renginių;

 Techninio direktoriaus parengta Meistriškumo srities strateginė veiklos vystymo programa;

 Rinktinių narių atrankos kriterijų parengimas, kurie atitiktų maksimalaus efektyvumo ir 

skaidrumo principus; 

 13 – 18 m. dviračių sporto talentų ugdymo ilgalaikės programos parengimas, finansavimo 

galimybių suradimas ir paleidimas vykdymui;

 Nuolatinis trenerių kompetencijos kėlimas: tarptautinių ugdymo partnerių paieška, seminarų 

organizavimas;

 Naujų trenerių pritraukimo programos sukūrimas ir paleidimas vykdymui (ne vėliau kaip 2022 

m. pradžioje);

 Jaunių rinktinių išplėtimo į A ir B rinktines idėjos įgyvendinimas, siekiant dar labiau išplėsti 

rinktinės narių skaičių ir padidinti sėkmingą jaunių integraciją į Jaunimo rinktines (2021 m. 

pradėti nuo vaikinų jaunių).  



LDSF veiklos plano 2021 m. dalis Bendruomenės telkimo srityje

Svarbiausi darbai/projektai:

 Veteranų reikalų komiteto įkurimo inicijavimas;

 Verslo atstovų dviračių sporto mylėtojų klubo 

įkūrimo inicijavimas;

 Savanorių prijaučiančių dviračių sportui ir 

renginiams sutelkimas;

 Žurnalistų, aktyviausiai rašančių ir palaikančių 

apie dviračių sportą, Kalėdinio renginio 

organizavimas.



LDSF veiklos plano 2021 m. dalis Sporto infrastruktūros vystymo srityje

Svarbiausi darbai/projektai:

 Santykių su Panevėžio „Cido“ arenos administracija 

normalizavimas ir nuolatinis bendradarbiavimas, 

siekiant Treke rengti dviračių sporto renginius, gauti 

maksimaliai palankias sąlygas treniruotėms treko 

atstovams;

 Daugiafunkcinio dviračių treniruočių centro 

Klaipėdoje idėjos vystymas ir lobizmas;

 BMX trąsos įrengimo Vilniuje lobizmas ir idėjos 

pristatymas Vilniaus miesto savivaldybei;

 Atskirų miestų dviračių infrastruktūros įrengimo 

lobizmas (esant galimybei – pokalbiai su atskirų 

miestų vadovais);

 „Draugiškiausio dviratininkams“ šalies miesto rinkimai 

(bendradarbiaujant su Miestų savivaldybių 

asociacija ir su LR Susisiekimo ministerija).



Jūsų palaikymas – mūsų darbo sėkmės garantas.

Iš anksto dėkojame.

LDSF vardu 

Stasys Petrauskas

Generalinis sekretorius


