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Gauta 2015-...-... Nr. NOBP4-
                                                                                                                                                                                                          (pildo departamentas)

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENIŲ PLĖTROS 2014-2016 METŲ
 VEIKSMŲ PLANAS (toliau – Programa)

Priemonė: Finansuoti konkurso būdu atrinktų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektus

Asociacija ANBO ESKADRILĖ ________________________________________________________ 
(pildo projekto vykdytojas)                 (organizacijos pavadinimas)

                                         Mažosios aviacijos panaudojimas nevyriausybinių organizacijų 
bendradarbiavimui stiprinti   .......................... .................    (toliau – projektas)________________________

        (projekto pavadinimas)

Socialinių paslaugų priežiūros departamentui
A.Vivulskio g. 16, LT-03115 Vilnius

2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  

Ataskaitos
užpildymo data

2015-12 -29 2015-04-27 Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis 
Nr. NOBP1-40

Projekto vykdymo
vieta

Adresas, telefonas
Vilniaus g.25a-1, Kaunas
tel. +37065205355

Projekto vykdymo
trukmė 

Nuo 2015-04-27 Iki 2015-12-31

Duomenys apie
ataskaitos rengėją

Vardas ir pavardė, pareigos Vadovas Arvydas Šabrinskas

Telefonas +37065205355

El. pašto adresas anbo@darbastalis.lt

 1. Projekto finansavimas.

 1.1 Finansavimo šaltiniai:

P r o j e k t o
f i n a n s a v i m o

š a l t i n i a i

2015 m. projekto lėšos, eurais ir centais
Planuotos pagal
SAD ministerijai

pateiktą 
 2015 m. NOBP

projektų atrankos
konkursui paraišką 

Gautos lėšos
 per 2015 metus 

Panaudotos lėšos
 per 2015 metus 

1 2 3 4

Iš viso (1+2+3+4+5), iš jų: 5771 2896 2836

1. valstybės biudžeto lėšos 5771 2896 2836
2. pareiškėjo lėšos

3. kitų rėmėjų lėšos

4. savivaldybės (4.1+4.2), iš jų skirtos:

4.1
  piniginės lėšos, Eur ir ct
 (už komunalinius patarnavimus, darbo 
užmokesčiui, kurui ir  pan.)

4.2   kita parama (nurodyti paramos rūšį ir jai 
skirtų lėšų sumą eurais )

5.
  
Europos Sąjungos lėšos



2. Projekto pagrindinis tikslas (įrašykite ir pažymėkite tinkantį langelį ×).

Įrašote projekto tikslą: Sustiprinti asociacijos „ANBO 
ESKADRILĖ“ institucinius gebėjimus užmezgant naujus 
ryšius su kitomis mažosios aviacijos bei kitų sričių 
nevyriausybinėmis organizacijomis, inicijuoti būsimus 
bendrus renginius ir projektus, skirtus miestų 
bendruomenėms ir skatinančius jų narių patriotiškumą,  
tarpukario istorijos pažinimą.

2.1 pasiektas X
2.2 nepasiektas

2.3

pasiektas dalinai

* Pasibaigus projekto vykdymui, jei užpildėte 2.2 arba 2.3 punktą, prašome įrašyti priežastis, kurios trukdė pasiekti 
projekto tikslą:
.................................................................................................................................................................... 
  
3. Projekto įgyvendinimo laikotarpis per 2015 m. ataskaitinį laikotarpį (įrašykite mėnesių skaičių): 

3.1 planuotas septyni  mėnesiai 
3.2 faktinis septyni mėnesiai 

4. Specialistai dalyvavę įgyvendinant projektą (įrašyti tik darbuotojų, kuriems už darbą buvo mokama iš 
valstybės biudžeto lėšų, skaičių):

Eil.
Nr.

Darbo pobūdis

Administracinis
personalas 

(tiesioginiai projekto vykdytojai)

Kiti projekto vykdytojai
 (lektoriai, užsiėmimų vadovai ir

kt.)

Iš viso 
(vykdytojų skaičius per

atsiskaitomąjį
laikotarpį)

4.1 4.2 4.3
4.4 Pagal darbo sutartį

4.5 Pagal autorinę sutartį

4.6 Pagal paslaugų teikimo sutartį

4.7 Savanoriai 1 ------- 1
  4.8 Iš viso: 1 1

5. Per 2015 m. ataskaitinį laikotarpį projekto vykdytojo surengtos organizacijos 
bendradarbiavimo mechanizmams stiprinti priemonės ir jose dalyvavusiųjų skaičius, iš jų: 

Eil.
Nr. Priemonės pavadinimas

Priemonių
skaičius

Dalyvių
skaičius

Trumpai pakomentuoti 
(nurodyti datą, vietą, mokymų ar diskusijų temą, apie ką

diskutuota ir kas nuspręsta ir pan.)

5.1

Bendri organizacijos renginiai dialogo su vietos 
savivaldos ir (ar) valstybės institucijomis 
bendradarbiavimo mechanizmams stiprinti, iš 
jų: 

5.1.1.
susitikimai su savivalda, valstybinėmis 
institucijomis

5.1.2. tikslinės diskusijos (apvalūs stalai)

... ...

5.2 Bendri renginiai su kitomis 
nevyriausybinėmis organizacijomis 
bendradarbiavimo mechanizmų 
kūrimui ir stiprinimui bei partnerystės
plėtojimui

6 45 PRIEMONĖ Nr1:
2015.06.20  ,  Biržų  aerodromas,  aeroklubo
patalpos. 
 Asociacijos veiklos pristatymas Biržų aeroklubo
nariams  ir  B.Oškinio  vaikų  sklandymo
mokyklos  Biržų  eskadrilės  mokiniams.
Diskutuota apie galimybes bendradarbiauti tarp
susitikusių  organizacijų.  Nuspręsta  pasirašyti
bendradarbiavimo  sutartį  tarp  Asociacijos
ANBO ESKADRILĖ ir Biržų Aeroklubo.
        B.Oškinio  vaikų sklandymo mokyklos
Biržų  eskadrilės  mokiniai  supažindinti  su
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savadarbiais  lėktuvais  ir  jų  konstravimo
ypatybėmis.  Mokiniams  surengti  pažintiniai
skrydžiai šiais lėktuvais. Nuspręsta paremti šios
mokyklos  veiklą  ir  pasirašyti  tarpusavio
bendradarbiavimo sutartį.

PRIEMONĖ Nr2:
2015.07.03  ,  Kauno  Aviacijos  muziejaus
patalpose.
Asociacijos veiklos pristatymas Kauno aviacijos
veteranų , senovinių orlaivių asociacijos , Kauno
aviacijos  muziejaus  ir  kitiems  aviacijos
entuziastams.  Parodyta  A.Gustaičio  lėktuvo
ANBO  II  atstatymo  eigą,  diskutuota  apie
galimybę plėsti asociacijos žinomumą  aviacijos
veteranų tarpe.    

PRIEMONĖ Nr3: 
 2015.07.04  ,  Marijampolės  raj.  ,  Sasnavos
aerodromas, Marijampolės aeroklubo patalpos.
Asociacijos  savanoriai  atliko  demonstracinius
skrydžius  su  savo  savadarbiais  lėktuvais.
Asociacijos nariai pristatė savo veiklos gaires ir
papasakojo apie    A.Gustaičio lėktuvo ANBO II
atstatymo eigą. Diskutuota apie bendrą veiklą ,
siekiant  organizuoti  aviacines  šventes  vietos
bendruomenėms.  Nuspręsta  pasirašyti
bendradarbiavimo sutartį tarp asociacijos ANBO
ESKADRILĖ ir Marijampolės aeroklubo.

PRIEMONĖ Nr4:
2015.07.08  ,  Pociūnų  aerodromas,  Prienų
rajonas.
Susitikime su Vilniaus Šv. Kristoforo ir  Kauno
Rotary  klubų  nariais  asociacijos  nariai  pristatė
savo  veiklos  gaires  ir  papasakojo  apie
A.Gustaičio  lėktuvo  ANBO  II  atstatymo  eigą.
Diskutuota apie tokių projektų svarbą Lietuvos
visuomenei ir nuspręsta ateityje surengti daugiau
susitikimų su Lietuvos Rotary bendruomene.

PRIEMONĖ Nr5:
2015.07.25 , S.Dariaus ir S.Girėno aerodromas,
Veiverių  132,  Kaunas.  Aerodromo  100  metų
jubiliejaus šventė.
Šventės dalyviams asociacijos savanoriai atliko
demonstracinį  skrydį  su  savo  savadarbiais
lėktuvais.  Asociacijos  vadovas   pristatė  savo
veiklos gaires ir papasakojo apie    asociaciją bei
A.Gustaičio  lėktuvo  ANBO  II  atstatymą.
Šventės  metu  asociacijos  nariai  kvietė  įvairių
nevyriausybinių organizacijų narius į savo įkurtą
palapinę  ,  kurioje  paskojo  apie  savo  veiklą  ir
kvietė  prisidėti  bei  bendradarbiauti,  siekiant
panašių  tikslų.  Buvo  dalinama  vizualinė
medžiaga,  demonstruojama  atstatomo  lėktuvo
dalys ir brėžiniai.

PRIEMONĖ Nr6:
2015.08.27 Kėdainių B.Oškinio vaikų skladymo
stovyklos aerodromas.
Jauniesiems  sklandymo  stovyklos  lakūnams
asociacijos  savanoriai  atliko  demonstracinius
skrydžius  su  savo  lengvaisiais  lėktuvais.
Asociacijos nariai  pristatė savo veiklos gaires ,
papasakojo  apie     asociaciją  bei  A.Gustaičio
lėktuvo ANBO II  atstatymą.  Asociacijos  nariai
apdovanojo  geriausius  sklandymo  stovyklos
dalyvius  atminimo  dovanomis.  Su  B.Oškinio
vaikų sklandymo mokyklos vadovais  nuspręsta
pasirašyti  ilgalaikio  bendradarbiavimo  sutartį,
siekiant  propaguoti  tarp  vaikų  -  tarpukario
Lietuvos  aviacijos  tradicijas  ir  skatinti  jų
patriotiškumą.

5.3 Dalyvavimo bendradarbiavimo 
mechanizmų stiprinimui veikla, iš jų:

5.3.1.
specialūs kursai atstovavimo gebėjimams
stiprinti

5.3.2. tinklapio kūrimas ir jo palaikymas
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5.3.3.
skrajučių, brošiūrų, plakatų leidyba ir 
platinimas

1 Pagaminta  viso:  Reklaminiai  asociacijos
lankstinukai  -500vnt.,  Kalendoriai  –  100vnt.,
Reklaminiai  tušinukai  su  asociacijos  logo-
150vnt. 

 PRIEMONĖ Nr1:
Padalinti  lankstinukai-100vnt.,  tušiniai  su
asociacijos  logo-50vnt  ,  kalendoriai  su
asociacijos  logo  ir  A.Gustaičio  lėktuvų
nuotraukomis- 50vnt.

PRIEMONĖ Nr2:
Padalinta:lankstinukų-20,kalendorių-5,tušinukų-
10
PRIEMONĖ Nr3:
Padalinta:lankstinukų-40,kalendorių-
10,tušinukų-20
PRIEMONĖ Nr4:
Padalinta:lankstinukų-16,kalendorių-2,tušinukų-
2
PRIEMONĖ Nr5:
Padalinta:lankstinukų-303,kalendorių-
27,tušinukų-62
PRIEMONĖ Nr6:
Padalinta:lankstinukų-20,kalendorių-5,tušinukų-
5

... ...

Iš viso (5.1+5.2+5.3): 7 45

6. Per 2015 m. ataskaitinį laikotarpį projekto vykdytojo surengtos organizacijos finansiniam 
savarankiškumui stiprinti priemonės ir jose dalyvavusiųjų skaičius, iš jų: 

Eil.
Nr. Priemonės pavadinimas

Priemonių
skaičius

 

Dalyvių
skaičius

Trumpai pakomentuoti 
(nurodyti datą, vietą, kursų ar diskusijų temą, 

apie ką diskutuota ir kas nuspręsta ir pan.)

6.1 Specialūs kursai organizacijos finansiniam 
savarankiškumui stipinti

6.2 Tikslinės diskusijos (apvalūs stalai)

6.3 ....

... ...

--- -
       Iš viso:

7. Per 2015 m. ataskaitinį laikotarpį organizuotos paslaugų teikimo galimybių studijos, naujų 
paslaugų ir produktų kūrimas, ekonominės veiklos planavimas ir įgyvendinimas: 

7.1 Paslaugų teikimo galimybių studijos

Temos pavadinimas

Apmokėta iš Programos
 projektui skirtų lėšų, 

eurais ir centais

Apmokėta iš projekto vykdytojo
ar kitų projektų lėšų,

eurais ir centais

7.1.1

7.1.2

... ... --- ---
                 Bendras paslaugų teikimo galimybių studijų skaičius: __-__

                                                                                          Iš viso: - -

7.2 Sukurta ir įgyvendinta naujų paslaugų ir produktų

Suplanuotos ekonominės veiklos pavadinimas Ekonominės veiklos įvykdymas (nurodyti datą)
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7.2.1

7.2.2

... ... ---
                 Bendras ekonominių veiklų įvykdymo skaičius: ___-___

7.3 Lėšų paieška ir kitų organizacijos finansinio stiprinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas

Rėmėjo/rėmimo formos pavadinimas Iš rėmėjų gauta lėšų suma, eurais ir centais

7.3.1

7.3.2

... ... ---
                 Bendras rėmėjų skaičius: __-__  Iš viso: -

8. Per 2015 m. ataskaitinį laikotarpį iš viso įvykdytų projekto priemonių skaičius __7___ ir 

jose dalyvavusių asmenų skaičius ___45___, iš jų dalyvavusių savanorių skaičius – ____.

9. Per 2015 m. ataskaitinį laikotarpį organizuota projekto vykdytojo savanoriška veikla: 

Eil.
Nr.

Savanoriškos veiklos
pavadinimas

Savanorių skaičius Iš viso
pagal savanoriškos veiklos

sutartis
 dirbtų valandų skaičius 

per mėn.

Iš viso
iš jų, pagal sudarytas

savanoriškos veiklos sutartis

9.1 Projekto administravimas 1
9.2

...

Iš viso: 1

10. Ar pirkimai  buvo  vykdomi  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo
reikalavimų, atliekant viešųjų pirkimų procedūras?:

Eil.
Nr. Atsakymą pažymėkite „X“

Įrašykite Supaprastintų viešųjų pirkimų ir mažos vertės
 pirkimų taisyklių (toliau – Taisyklės) patvirtinimo organizacijoje
datą ir jų paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje (CVPIS) datą

10.1 Taip Taisyklių patvirtinimo organizacijoje data:  20..-..-.. ;
Taisyklių paskelbimo CVPIS data:               20..-..-..

10.2 Ne* X

* Patvirtiname, kad organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas nėra perkančioji organizacija.

11. Informacijos sklaida ir projekto veiklos viešinimas: 

Eil.
Nr.

    Informacijos
sklaidos ir
viešinimo
priemonės

pavadinimas

Kiek kartų
buvo viešinta

 per
atsiskaitomąjį

laikotarpį 

Iš viso 
iš projekto lėšų

apmokėta suma,
eurais ir centais

Trumpai pakomentuoti 
(nurodyti datą – kada buvo viešinama, koks 

temos pavadinimas ir trumpai parašyti skelbiamą aktualiją)

11.1 Leidyba (biuleteniai ir kt. leidinys) 6
150 II  ketvirtyje  pagaminta  500vnt.  asociacijos

reklaminių  lankstinukų.  Per  šešias  priemones
išdalinta .......499vnt.

11.2 Interneto paslaugos

11.3 Televizijos programos

11.4 Radijo programos

11.5 Laikraščiai, žurnalai 1 150 IV  ketvirtyje  užsakytas  ir  sukurtas  asociacijos
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veiklos viešinimo straipsnis portalui 15min.lt ,  1vnt

11.6

Kitos visuomenės 
informavimo priemonės 
(pvz., garso ir vaizdo 
studijų produkcija ir pan.)

6

6

150

275

580

490

II ketvirtyje pagaminta 150vnt. reklaminių tušinių su
asociacijos  logo.  Per  šešias   priemones
išdalinta .....129vnt.

II  ketvirtyje   pagaminta  100vnt.  kalendorių.  Per
šešias priemones išdalinta .....99vnt.

IV ketvirtyje užsakytas ir sukurtas filmas asociacijos
veiklos viešinimui, patalpintas youtube.com , 1 vnt.

IV  ketvirtyje  užsakytas  ir  sukurtas  reklaminis
asociacijos lėktuvo modelis, 1 vnt.

       Iš viso: 1795

12. Pasiekti rezultatai.

PROJEKTAS ĮGYVENDINTAS PAGAL NUMAYTAS VEIKLOS PRIEMONES

13. Problemos ir galimi jų sprendimo būdai.

PROBLEMŲ NEBŪTA

14. Išvados, pastabos ir pasiūlymai dėl projekto veiklos. 
PROJEKTAS ĮGYVENDINTAS PAGAL NUMAYTAS VEIKLOS PRIEMONES

Pastaba.   Esant galimybei pridėkite turimą rašytinę ir vaizdinę medžiagą apie projekto įgyvendinimą.

Organizacijos vadovas
 .......Vadovas..........................
(tikslios organizacijos-vykdytojos 

vadovo pareigos)
_________________

(parašas)

Arvydas Šabrinskas
_______________________

(vardas, pavardė)
A.V.

 
Projekto vadovas

_________________
(parašas)

Arvydas Šabrinskas
_______________________

(vardas, pavardė)
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