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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.  

 Europos Intermediate kategorijos akro-
batinio skraidymo čempionatas, Rumu-
nija  Neįvyko   

Dalyvaus 2 sportinin-
kai, užimta 1-10 vietos    

Dėl Covid-19 
pandemijos 

renginysnukeltas 
į 2021 m.  

2.  
 Pasaulio standartinės kategorijos akro-
batinio skraidymo čempionatas, Čekija  Neįvyko   

Dalyvaus 3 sportinin-
kai, užimta 1-10 vieta    

Dėl Covid-19 
pandemijos 

renginys nukel-
tas į 2021 m.  

3.  
Pasaulio kosminių modelių čempionatas, 
Rumunijoje Neįvyko  

Dalyvaus 6 sportinin-
kai, užimta 1-15 vieta  

Dėl Covid-19 
pandemijos 

renginys buvo 
atšauktas 

4.  Pasaulio F5J čempionatas, Vengrija Neįvyko  
Dalyvaus 3 sportinin-
kai, užimta 1-12 vieta  

Dėl Covid-19 
pandemijos 

renginys buvo 
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atšauktas 

5.  Pasaulio F2 čempionatas, Lenkija Neįvyko  
Dalyvaus 12 sporti-

ninkų, užimta 1-10 vieta  

Dėl Covid-19 
pandemijos 

renginys buvo 
atšauktas 

6.  
Pasaulio F9U dronų čempionatas, Kini-
joje Neįvyko  

Dalyvaus 3 sportinin-
kai, 60-80 vieta  

Dėl Covid-19 
pandemijos 

renginys buvo 
atšauktas 

7.  
Europos F1 LS čempionatas, Šiaurės 
Makedonijos respublika Neįvyko  

Dalyvaus 9 sportinin-
kai, užimta 1-12 vieta  

Dėl Covid-19 
pandemijos 

renginys buvo 
atšauktas 

8.  
PTE "Black Cat Cup 2020" F2D avia-
modeliais Neįvyko  

Dalyvaus 40 sporti-
ninkų  

Dėl Covid-19 
pandemijos 

renginys buvo 
atšauktas 

9.  Lietuvos F9U dronų čempionatas Neįvyko  40 sportininkų  

Dėl Covid-19 
pandemijos 

renginys buvo 
atšauktas 

10.  
Dalyvavimas Pasaulio karšto oro balionų 
čempionate, Slovėnija Neįvyko  

Dalyvaus 103 sporti-
ninkai, užimta 1-10 vieta  

Dėl COVID-
19 situacijos 

renginys perkel-
tas į 2022 m. 

11.  
Dalyvavimas Pasaulio karšto oro balionų 
moterų čempionate, Lenkija Neįvyko  

Dalyvaus 48 sporti-
ninkės, užimta 1-10 vieta  

Dėl COVID-
19 situacijos 

renginys buvo 
atšauktas 

12.  
Dalyvavimas Pasaulio karšto oro balionų 
jaunimo čempionate Neįvyko  

Dalyvaus 50 sporti-
ninkų, 1-10 vieta  

Dėl COVID-
19 situacijos 

renginys buvo 
atšauktas 

13.  
FAI parašiutų pasaulio čempionatas - 
Mondialis Neįvyko  

Dalyvaus 5 sportinin-
kai, užimta 10-18 vieta 
komandinėje įskaitoje  

Dėl Covid-19 
pandemijos 

renginys buvo 
atšauktas 

14.  
European Skydiving League (ESL), Fi-
nals 2020 varžybos Neįvyko  

Dalyvaus 4 sportinin-
kai, pasiektas vidurkis 

>=10  

Dėl Covid-19 
pandemijos 

renginys buvo 
atšauktas 

15.  
Pasaulio sklandymo čempionatas – 18m, 
20m, atvira klasės Neįvyko  

Dalyvaus 4 sportinin-
kai, užimta 3-8 vieta  

Dėl Covid-19 
pandemijos 
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renginys buvo 
atšauktas 

16.  
Pasaulio sklandymo čempionatas - klu-
binė, standartinės, 15m klasės Neįvyko  

Dalyvaus 8 sportinin-
kai, užimta 3-10 vieta  

Dėl Covid-19 
pandemijos 

renginys buvo 
atšauktas 

17.  XXI FAI skraidyklių Europos čemp. Neįvyko  

Dalyvaus 2 sportinin-
kai iš LT, užimta 15-25 

vieta  

Dėl Covid-19 
pandemijos 

renginys buvo 
atšauktas 

18.  
XVI FAI parasparnių (maršrutai) Euro-
pos čemp. Neįvyko  

Dalyvaus 2 sportinin-
kai iš Lietuvos, užimta 

50-75 vieta  

Dėl Covid-19 
pandemijos 

renginys buvo 
atšauktas 

19.  
VII FAI parasparnių tikslaus nusileidi-
mo Europos čemp. Neįvyko  

Dalyvaus 3 sportinin-
kai iš Lietuvos, užimta 

50-75 vieta  

Dėl Covid-19 
pandemijos 

renginys buvo 
atšauktas 

20.  

Parodomoji parasparnių akrobatinių 
skrydžių virš vandens bei tikslaus nusi-
leidimo ant plausto programa Neįvyko  

Dalyvaus 20 sporti-
ninkų iš Lietuvos bei kitų 

šalių  

Dėl Covid-19 
pandemijos 

renginys buvo 
atšauktas 

21.  Pasaulio lėktuvų ralio čempionatas Neįvyko  
Dalyvaus 4 sportinin-

kai, užimta 25-35 vieta 

 

Dėl Covid-19 
pandemijos 

renginys nukel-
tas į 2021 m. 

22.  
 FAI pasaulio akrobatinio sklandymo 
čempionatas, Lenkija  Neįvyko   

Dalyvaus 5 sportinin-
kai, užimta 8-20 vieta    

Dėl Covid-19 
pandemijos 

renginys buvo 
atšauktas  

23.  
Lietuvos akrobatinio sklandymo čem-
pionatas Neįvyko  

Dalyvaus 15 sporti-
ninkų  

Dėl Covid-19 
pandemijos 

renginys buvo 
atšauktas 

24.  
Tikslaus tupdymo aviakonstruktorių 
taurės varžybos Neįvyko  

Dalyvaus 20 sporti-
ninkų  

Neįvyko dėl 
lėšų trūkumo 

25.  A. Gustaičio taurės varžybos Neįvyko  
Dalyvaus 15 sporti-

ninkų  
Neįvyko dėl 

lėšų trūkumo 

26.  
Akrobatinio skraidymo rinktinės stovyk-
la 

2020.09.12-2020.09.24  Kyviškės Dalyvaus 8 dalyviai Dalyvavo 8 dalyviai 
  

27.  

Akrobatinio skraidymo skrydžių saugos 
kursai 2020.10.23-2020.11.14   

Kaunas  Dalyvaus 20 dalyvių Dalyvavo 35 dalyviai 
Kursai vykdy-
ti savaitgaliais 

esant tinkamam 
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orui 

28.  
Lietuvos akrobatinio skraidymo čem-
pionatas ir AGAI taurės varžybos 

2020.09.25-2020.09.27 Kyviškės Dalyvaus  10 dalyvių Dalyvavo 19 dalyvių 
 

29.  Lietuvos F1D modelių čempionatas 2020.09.12  Anykščiai 
Dalyvaus 20 sporti-

ninkų Dalyvavo 3 sportininkai 

Dalis sporti-
ninkų buvo rizi-
kos grupėje, dėl 

to nedalyvavo 

30.  Lietuvos kosminių modelių čempionatas 2020.10.03  Marijampolė 
Dalyvaus 70 sporti-

ninkų Dalyvavo 26 sportininkai 

Dalis sporti-
ninkų buvo rizi-
kos grupėje, dėl 
to nedalyvavo, 

dėl įvestų judė-
jimo ribojimų, 

varžybose neda-
lyvavo sporti-

ninkai iš užsie-
nio šalių 

31.  Lietuvos F3K ir F5J čempionatas 2020.06.20-21 Alytus 
Dalyvaus 45 sporti-

ninkai Dalyvavo 23 sportininkai  

Dalis sporti-
ninkų buvo rizi-
kos grupėje, dėl 
to nedalyvavo, 

dėl įvestų judė-
jimo ribojimų, 

varžybose neda-
lyvavo sporti-

ninkai iš užsie-
nio šalių 

32.  Atviras F2 aviamodelių čempionatas 2020.09.05 Vilnius 
Dalyvaus 30 sporti-

ninkų Dalyvavo 9 sportininkai  

F2B klasės 
etapas. Iš viso 

F2 klasės čem-
pionate dalyva-
vo 18 sportinin-
kų. Dalis sporti-
ninkų buvo rizi-
kos grupėje, dėl 
to nedalyvavo. 

33.  Atviras F2 aviamodelių čempionatas 2020.09.12 Panevėžys 
Dalyvaus 30 sporti-

ninkų Dalyvavo 9 sportininkai 

F2D klasės 
etapas. Iš viso 

F2 klasės čem-
pionate dalyva-

vo 17. 18 sporti-
nin17kų. Dalis 

sportininkų bu-
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vo rizikos gru-
pėje, dėl toneda-

lyvavo 

34.  Lietuvos F1 LS čempionatas 2020.07.18-19 Madžiūnai 
Dalyvaus 45 sporti-

ninkai Dalyvavo 49 sportininkai  

35.  
Karšto oro balionų Lietuvos čempiona-
tas Kėdainiuose 2020.09.03-2020.09.06 Birštonas 

Dalyvaus 35 sporti-
ninkai Dalyvavo 18 sportininkų 

Dėl palankes-
nių čempionato 

organizavimo 
sąlygų renginys 

perkeltas į 
Birštoną; Dėl 

COVID-19 pan-
demijos į renginį 
negalėjo atvykti 

užsieniečiai 

36.  
Parašiutininkų treniruotės aerodinami-
niame vamzdyje 2020.07.14-2020.11.29 Varšuva (Lenkija) 

Dalyvaus 9 sportinin-
kai  Dalyvavo 9 sportininkai  

Esant galimy-
bėms treniruotės 
vykdomos regu-
liariai kas mėne-

sį ir prieš var-
žybas 

37.  
 Parašiutininkų treniruotės atliekant 
šuolius parašiutu iš 4-km aukščio 2020.07.19-2020.08.02 Pociūnai, Sasnava 

Dalyvaus 16 sporti-
ninkų  Dalyvavo 16 sportininkų  

Treniruotės 
vykdomos  

kiekvieną sa-
vaitgalį esant 

tinkamoms oro 
sąlygoms 

38.  Lietuvos parašiutų sporto čempionatas     2020.09.07-2020.09.09 Sasnava 
Dalyvaus >= 40 spor-

tininkų  Dalyvavo 26 sportininkai  

Dėl įvestų ju-
dėjimo ribojimų, 
varžybose neda-

lyvavo sporti-
ninkai iš užsie-

nio šalių  

39.  
Lietuvos sportinės (MIX) klasės čempio-
natas 2020.08.02-2020.08.15 Pociūnai 

Dalyvaus 28 sporti-
ninkai Dalyvavo 28 sportininkai  

40.  
Lietuvos klubinės klasės sklandymo 
čempionatas 2020.07.11-2020.07.26 Biržai 

Dalyvaus 30 sporti-
ninkų  Dalyvavo 33 sportininkai  

41.  Baltijos taurė + EGC prieščempionatinis 2020.08.22-2020.08.30 Pociūnai 
Dalyvaus 30 sporti-

ninkų  Dalyvavo 20 sportininkai 

Dėl įvestų ju-
dėjimo ribojimų, 
varžybose neda-

lyvavo sporti-
ninkai iš užsie-

nio šalių 
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42.  Žemaitijos taurė 2020.06.06-2020.06.14  Akmenė 
Dalyvaus 20 sporti-

ninkų  Dalyvavo 19 sportininkų  

43.  
LR aviacijos veteranų sklandymo var-
žybos 2020.07.25 Alytus 

Dalyvaus 60 sporti-
ninkų Dalyvavo 36 sportininkai 

Dalis sporti-
ninkų buvo rizi-
kos grupėje, dėl 
to nedalyvavo. 

44.  

Lietuvos atviras skraidyklių čempiona-
tas, kelių etapų, su galimybe varžytis 
Europos kalnuose  2020.08.06-2020.08.09 Utena 

Dalyvaus 10 Lietuvos 
bei kitų šalių sportininkų; 
nustatyti įvairių kategori-

jų nugalėtojus 
Dalyvavo 10 sportininkų, 

nustatyti nugalėtojai 

Dėl epidemio-
loginės situaci-

jos negalėjo 
dalyvauti sporti-

ninkai iš užsie-
nio, įvyko vie-
nas etapas Lie-

tuvoje. 

45.  

Lietuvos atviras parasparnių (maršru-
tai) čempionatas kalnuose (bendros su 
kitų šalių sportininkais tarptautinės 
varžybos) 2020.08.08-2020.08.16 Panevėžio rajonas 

Dalyvaus 120 sporti-
ninkų, iš jų 25 iš Lietu-

vos; užimti 1-50 vietą 

Dalyvavo 21 pilotas, iš jų - 
16 Lietuvos pilotų, užimta 1-

21 vieta  

Dėl epidemio-
loginės situaci-

jos varžybos 
perkeltos  iš 

Makedonijos į 
Lietuvą ir di-

džioji dalis pla-
nuotų dalyvių iš 
užsienio atvykti 

negalėjo. 

46.  
Parasparnių (maršrutai) atviros Lietu-
vos Lygumų Lygos varžybos, kelių etapų 2020.07.01-2020.09.06 Lietuvos teritorija 

Dalyvaus 70 Lietuvos 
bei kitų šalių sportininkų; 
nustatyti įvairių kategori-

jų nugalėtojus 

Antrame pusmetyje  įvyko 3 
etapai (vienas pirmame), kiek-

viename etape dalyvavo nuo 
20 iki 39 pilotų 

Dėl epidemio-
loginės situaci-
jos, kai kurios 
varžybos buvo 
patvirtintos vė-
lai, todėl daly-

vavo mažiau 
pilotų negu pla-
nuota, ypatingai 
iš užsienio vals-

tybių. 

47.  

Neakivaizdinės parasparnių (maršrutai) 
bei skraidyklių varžybos Lietuvos teri-
torijoje LSPSF Taurei laimėti 2020.07.01-2020.11.21 Lietuvos teritorija 

Dalyvaus 85 sporti-
ninkai; nustatyti įvairių 
kategorijų nugalėtojus 

Dalyvavo 74 sportininkai, 
nustatyti įvairių kategorijų 

nugalėtojai 

Dėl epidemio-
loginės situaci-

jos dalyvavo 
mažiau dalyvių. 

Apdovanoji-
mai bus teikiami 

metinės konfe-
rencijos metu. 
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48.  

Parasparnių pavojingų situacijų ore 
imitacija (SIV, SIV-Pro saugumo kursai) 
virš vandens 

 
2020.07.03-2020.07.06 Dreverna 

Dalyvaus 10 sporti-
ninkų; atpažinti pavojin-
gą režimą, išeiti iš pavo-

jingos situacijos 

 
Dalyvavo 6 žmonės, vykdy-
tos imitacijos kaip atpažinti 

pavojingą režimą, kaip išeiti iš 
pavojingų situacijų 

 
 

Dėl epidemio-
loginės situaci-

jos susirinko 
mažiau nei pla-
nuota sportinin-

kų. 

49.  

Skraidyklių ir parasparnių (maršrutai ir 
tikslus nusileidimas) Europos šalių na-
cionaliniai čempionatai, Taurės (FAI 2 
kategorijos tarptautinės varžybos) 2020.08.22-2020.08.27 Slovėnija 

Dalyvaus 15 sporti-
ninkų iš LT; iškovoti 

teisę dalyvauti Europos 
bei Pasaulio čempiona-
tuose ateityje; užimti 1-

15 vietą 
Dalyvavo 3 pilotai, užimtos 

17- 73 vietos 

Dėl epidemio-
loginės situaci-

jos dauguma 
varžybų neįvy-

ko. 

50.  

Paskaitos Lietuvos moksleiviams bei 
studentams apie skrydžius parasparniais 
/ skraidyklėmis su galimybe patirti 
skrydžio jausmą virtualios realybės 
skrydžio simuliatoriaus pagalba 2020.09.01 Vilnius 

8 jaunimo įstaigų lan-
kymas 

Dėl epidemiologinės situa-
cijos paskaitos neįvyko. 

Įranga per-
duota į Energe-
tikos ir techni-
kos muziejaus 
ekspoziciją, ja 

gali naudotis 
visos jaunimo 

įstaigos  

51.  
Parasparnių bei skraidyklių pradedan-
čiųjų pilotų vasaros stovyklos 

 
2020.08.06-2020.08.18 Valkininkai 

Dalyvaus 30 naujų pi-
lotų; 30 Para-Pro bei 

Safe-Pro licencijų išda-
vimas 

 
Dalyvavo 30 pilotų, išduota  
30 Para-Pro bei Safe-Pro li-

cencijų  

52.  

Parasparnių Lietuvos Lygumų Lyga 
jauniesiems pilotams – Jaunųjų pilotų 
Lyga (maršrutai, tikslus nusileidimas) 2020.07.25-2020.07.26 Klaipėda 

Dalyvaus 20 jaunųjų 
pilotų Dalyvavo 10 jaunųjų pilotų 

Dėl epidemio-
loginės situaci-

jos varžybos 
buvo patvirtin-
tos vėlai, todėl 
dalyvavo ma-

žiau pilotų negu 
planuota. 

53.  Lietuvos čempionatų organizavimas 2020.08.15  Ignalina Apie 100 svečių 

Dalyvavo 13 sportininkų; 
Dėl Covid-19 pandemijos 

organizuota be svečių 

Lietuvos ult-
ralengvųjų 

orlaivių čem-
pionato II eta-

pas.  

54.  

Tinkamas pasirengimas ultralengvųjų 
orlaivių čempionatams, sportininkų sto-
vyklų ir treniruočių organizavimas 2020.10.10   Rokiškis 20 sportininkų 30 sportininkų   

55.  
Mėgėjiškos konstrukcijos orlaivių LR 
pirmenybės  

2002.07.17-2002.07.18 
 

Tauragė, Kartena 
 20 sportininkų 20 sportininkų 

Renginys or-
ganizuotas 
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dviem etapais (I 
etapas)  

56.  
Mėgėjiškos konstrukcijos orlaivių LR 
pirmenybės 2020.08.13-2020.08.14 Utena, Biržai 20 sportininkų 19 sportininkų 

Renginys or-
ganizuotas 

dviem etapais (II 
etapas) 

57.  Lietuvos lėktuvų ralio čempionatas 2020.08.22 Paluknys 
Dalyvaus 30 sporti-

ninkų Dalyvavo 18 sportininkų 

Dėl Covid-19 
pandemijos dalis 
sportininkų atsi-
sakė arba nega-

lėjo dalyvauti 

58.  
 Akrobatinio sklandymo treniruočių 
stovykla 2020.10.24-2020.10.26 Rojūnų aerodromas 

Dalyvaus 12 sporti-
ninkų  Dalyvavo 6 sportininkai  

Dėl Covid-19 
pandemijos dalis 
sportininkų atsi-
sakė arba nega-

lėjo dalyvauti 

59.  
 Jono Pyragiaus taurės sklandymo var-
žybos (LSOA)  2020.08.21-2020.08.28 Pociūnai 

Dalyvaus 10 sporti-
ninkų  Dalyvavo 4 sportininkai  

Dėl Covid-19 
pandemijos dalis 
sportininkų atsi-
sakė arba nega-

lėjo dalyvauti 

60.  
 Lietuvos senovinių orlaivių asociacijos 
regata  2020.09.18 Pociūnai 

Dalyvaus apie 40 
žmonių  Dalyvavo apie 40 žmonių   

 
*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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