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(ataskaitos sudarymo data ir numeris) 

  
       

Eil. 
Nr. 

Programos priemonės pavadinimas Vykdymo data Vykdymo vieta* Planinė vertinimo kri-
terijaus reikšmė 

Faktinė vertinimo kriteri-
jaus reikšmė Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Pasaulio F1D čempionatas Rumunijoje Neįvyko  
Dalyvaus 3 sportinin-
kai, užimta 5-15 vieta  

Dėl Covid-19 
pandemijos 

renginys buvo 
atšauktas  

2. 
 4-a FAI „Indoor Skydiving“ pasaulio 
taurė ir 2-as Europos čempionatas  Neįvyko   

Dalyvaus 4 sportinin-
kai, pasiektas vidurkis 

>=16.0    

Dėl Covid-19 
pandemijos 

renginys buvo 
atšauktas  

3. 
 44-as CISM parašiutų pasaulio čempio-
natas  Neįvyko   

Dalyvaus 6 sportinin-
kai, užimta 10-15 vieta, 

vidurkis >=17    

Dėl Covid-19 
pandemijos 

renginys buvo 
atšauktas  

4. Sklandymo varžybos Pribina Cup 2020 Neįvyko  
Dalyvaus 6 sportinin-
kai, užimta 5-10 vieta  

Dėl Covid-19 
pandemijos 

renginys buvo 
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atšauktas 

5. 
Tarptautinės sklandymo varžybos FCC 
Gliding 2019 Prievidza Neįvyko  

Dalyvaus 6 sportinin-
kai, užimta 5-10 vieta  

Dėl Covid-19 
pandemijos 

renginys buvo 
atšauktas 

6. 
Dalyvavimas ir aukšti rezultatai pasaulio 
ultralengvųjų orlaivių čempionatuose Neįvyko  

12 sportininku, 5-10 
vieta  

Dėl Covid-19 
pandemijos 

pasaulio ultra-
lengvųjų orlai-

vių čempionatai 
buvo atšaukti 

7. Lietuvos F3P čempionatas  Neįvyko  
Dalyvaus 20 sporti-

ninkų  

Dėl Covid-19 
pandemijos 

renginys buvo 
atšauktas 

8. 
"F3A Klaipėda Cup 2020" pasaulio tau-
rės etapas  Neįvyko  

Dalyvaus 40 sporti-
ninkų  

Dėl Covid-19 
pandemijos 

renginys buvo 
atšauktas 

9. 
Karšto oro balionų varžybos Kaišiado-
ryse Neįvyko  

Dalyvaus 20 sporti-
ninkų  

Dėl Covid-19 
pandemijos 

renginys buvo 
atšauktas 

10. Skrydžių saugos kursų organizavimas Neįvyko  
Dalyvaus nuo 50 daly-

vių  

Dėl įvesto ka-
rantino renginys 

buvo atšauktas 

11. Sklandytuvo įsigijimas     

Programai į-
gyvendinti skir-

tos valstybės 
biudžeto lėšų 

sumos neužteko 
net minimaliems 

sklandytuvo 
įsigijimo kaš-

tams pasidengti, 
todėl sklandytu-

vo nepirkome. 

12. 

Parašiutininkų treniruotės aerodinami-
niame vamzdyje 

2020.01.10-12, 
2020.02.07-09, 
2020-03.13-15 
 

Varšuva (Lenkija) 
Dalyvaus 9 sportinin-

kai  
Dalyvavo 9 sportininkai  

Treniruotės 
vykdomos regu-
liariai kas mėne-

sį ir prieš var-
žybas 

13. Parašiutininkų treniruotės atliekant  2020.05.06 Pociūnai,  Dalyvaus 16 sportininkų     Dalyvavo 16 sportininkų  Treniruotės 
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šuolius parašiutu iš 4-km aukščio  Sasnava      vykdomos  
kiekvieną sa-
vaitgalį esant 

tinkamoms oro 
sąlygoms  

14. 
Wind Games 2020 varžybos 2020.01.25-2020.02.01 

Empuriabrava (Is-
panija) 

Dalyvaus 4 sportinin-
kai, pasiektas vidurkis 

>= 16.0 

Dalyvavo 4 sportininkai, 
pasiektas vidurkis  16.9  

 

15. 
XXI Lietuvos atviras parasparnių tiks-
laus nusileidimo čemp. 2020.02.15 – 2020.02.16  

Dalyvaus 50 Lietuvos 
bei kitų šalių sportinin-

kai, lietuviams užimti 1-
5 vietos 

Dalyvavo 54 Lietuvos bei 
kitų šalių sportininkai, lietuvių 

užimtos 4-48 vietos 

Dėl Covid-19 
pandemijos dalis 

planuotų Lietu-
vos sportininkų 
negalėjo daly-

vauti ir neįvyko 
dalis planuotų 

treniruočių.  

16. 
Seminarai apie maršrutinių skrydžių 
strategiją bei taktiką, saugumą kalnuose    

Dalyvaus 120 sporti-
ninkų, iš jų 25 iš Lietu-
vos; padėti tobulėti; už-

tikrinti saugumą  

Seminaras 
buvo planuotas 

Makedonijoje 
Lietuvos paras-

parnių čempio-
nato metu. Var-
žybas perkėlus į 

Lietuvą, semina-
ras neįvyko  

17. 

Neakivaizdinės parasparnių (maršrutai) 
bei skraidyklių varžybos Lietuvos teri-
torijoje LSPSF Taurei laimėti 2020.03.01 – 2020.06.30 Lietuvos teritorija 

Dalyvaus 85 sporti-
ninkai; nustatyti įvairių 
kategorijų nugalėtojus 

Dalyvavo 74 sportininkai, 
nustatyti įvairių kategorijų 

nugalėtojai 

Apdovanoji-
mai bus teikiami 

metinės konfe-
rencijos metu. 

18. Atsarginių parašiutų perpakavimas 2020.03.01-2020.04.30 
Lietuvos LSPSF klu-
bai 

Dalyvaus 300 sporti-
ninkų  visoje Lietuvoje; 
užtikrinti skrydžių sau-

gumą 

Dalyvavo 300 sportininkų iš 
visos Lietuvos, užtikrintas 

skrydžių saugumas   

19. Lietuvos čempionatų organizavimas 2020.06.20 Barysiai Apie 100 svečių 

Dalyvavo 10 sportininkų; 
Dėl Covid-19 pandemijos 

organizuota be svečių 

Lietuvos ultra-
lengvųjų orlai-
vių čempionato I 
etapas. 
 

20. 
Tarptautinis FAI piešinių konkursas. 
Nacionalinis etapas  2020.01.31-2020.03.07 Kėdainiai 

Planuojama dalyvaus 
500 Lietuvos mokyklų 

vaikų 
Dalyvavo 484 Lietuvos 

mokyklų vaikų  
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*Pildoma tik tuo atveju, kai įgyvendinant programos priemonę organizuojamas sporto renginys. 
 
 
 

Prezidentė  

  
  

Eglė Paužuolienė  
(vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas) A. V.  

(jei vykdytojas antspaudą privalo turėti)  
(vardas, pavardė, parašas)  
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