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Eil. 
Nr. Programos priemonės pavadinimas	 Vykdymo data	 Vykdymo vieta*	 Planinė vertinimo 

kriterijaus reikšmė	
Faktinė vertinimo 

kriterijaus reikšmė	 Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 2020 m. įvairaus amžiaus grupių 
Lietuvos automobilių sporto šakos 
įvairių disciplinų čempionatų ir kitų 
varžybų organizavimas  2020-06-01 / 12-31  Lietuva 

Suorganizuoti 2020 m. 
apie 15 automobilių 
sporto šakos įvairių 
disciplinų čempionatų  ir 
apie 15 kitų varžybų  

Suorganizuota 14 
automobilių sporto šakos 
daugiaetapių įvairių disciplinų 
Lietuvos čempionatų. Bei 16 
kitų automobilių sporto 
varžybų.   

  

 Pasiruošimas 2021 m. įvairaus amžiaus 
grupių Lietuvos automobilių sporto 
šakos įvairių disciplinų čempionatams ir 
kitoms varžyboms   2020-06-01 / 12-31  Lietuva 

Sėkmingai ir tinkamai 
pasiruošta suorganizuoti 
apie 12-15 2021 m. 
Lietuvos automobilių 
sporto šakos įvairių 
disciplinų čempionatų ir 
apie 10-15 kitų varžybų  

Pasiruošta suorganizuoti 14 
2021 m. Lietuvos automobilių 
sporto šakos Lietuvos 
čempionatų ir apie 12 kitų 
varžybų.    

Pasiruošta 
optimistiniam 
variantui, kad 
bus leidžiama 
organizuoti 
aukšto sportinio 
meistriškumo 
varžybas  



2	
	

  

 Federacijos atstovų dalyvavimas 
tarptautiniuose kongresuose, 
konferencijose, seminaruose, forumuose, 
komitetų posėdžiuose, asamblėjose  2020-06-01 / 12-31  Europa 

Sudalyvauta 1-3 
tarptautiniuose 
kongresuose,  1-2 
konferencijose, 
seminaruose, forumuose, 
1-2 komitetų 
posėdžiuose, 1-2 
asamblėjose  

Sudalyvauta 1 kongrese, 5 
seminaruose, 4 komitetų 
posėdžiuose, 2 asamblėjose.   

Visi renginiai 
vyko virtualiai 

dėl Covid-19 
grėsmių.  

  
  Įvairių mokymų, kursų organizavimas 
ir dalyvavimas parodose.  2020-06-01 / 12-31  Lietuva 

Suorganizuoti apie 1-5 
mokymai, kursai 
automobilių sporto 
dalyviams ir dalyvauta 1-
3 mugėse, parodose.  

Dalyvauta 1 parodoje 
„Lenktynių mechanika“. 
Suorganizuoti 1 mokymai 
sportininkams 2020-06-21.     

  

 Dalyvavimas Europos, Pasaulio 
čempionatuose bei kitose tarptautinėse 
varžybose  2020-06-01 / 12-31 Europa, Pasaulis 

Sportininkų iškovotos 
aukštos vietos (1-20) 
Europos bei Pasaulio 
čempionatuose ir kitose 
tarptautinėse varžybose  

Kajus Šikšnelis 20 vieta 
2020 m. Pasaulio kartingo 
čempionate OK klasėje. 
Kiti aktualus čempionatai 
atšaukti dėl Covid-19    

 

Suorganizuotas 2020 m. Europos 
automobilių kroso čempionato III etapas 
Vilkyčiuose 2020-06-12/14 Vilkyčiai, Lietuva 

Suorganizuotas vienas 
Europos automobilių 
kroso čempionato etapas, 
dalyvių skaičius apie 70-
100 sportininkų 

Dėl Covid-19 varžybos 
buvo atšauktos.  

       
       

 

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

PREZIDENTAS    EGIDIJUS JANAVIČIUS    
(vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas) A. V. 	

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

  
 

 


