https://www.youtube.com/watch?v=9fg8LDDljBo

Asociacija ANBO ESKADRILĖ
Kod 302564860 , Adresas: Vilniaus g. 25a-1, Kaunas
Telefonas, faksas : +37065205355 , El. paštas: arvydas@anboeskadrile.lt , www.anboeskadrile.lt
Projektas „Sugrąžinkime Lietuvai sparnus“
Projekto įgyvendinimo forma: A.Gustaičio lėktuvo ANBO III atstatymas ir jo panaudojimas lietuvio identitetui stiprinti.
Lėktuvo atstatymas 2018.06.01 - 2020.06.16 . Projekto vykdymas 10 metų.
Projekto įgyvendinimo vieta: Pociūnų aerodromas, Aleksoto S.Dariaus ir S.Girėno aerodromas, kiti Lietuvos aerodromai, tinkami šiam lėktuvui
Projekto biudžetas: 149900 Eur (šimtas keturiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai eurų)
Anbo Eskadrilės skiriama suma : 20000 Eur ( dvidešimt tūkstančių eurų)
PROJEKTO TIKSLAS
Projektas orientuotas į plačiają pilietinę visuomenę, siekiant atgaivinti istorinę atmintį. Ypatingas dėmesys skiriamas jaunimui, skatinant jų
pilietiškumą, stiprinant siekį pažinti savo istoriją ir ryžtą ginti savo valstybę.
PROJEKTO UŽDAVINIAI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Surinkti istorinę ir techninę medžiagą A. Gustaičio konstrukcijos, pirmo lietuviško serijinio karo aviacijos lėktuvo ANBO III gamybai.
Prisilaikant istorinės medžiagos , suprojektuoti lėktuvą.
Įtraukti visuomenę į trūkstamų lėšų surinkimo vajų.
Lėktuvo gamybos eigoje ir jam skrendant, dalyvauti kasmetinėse aviacijos ir miestų šventėse.
Sukurti projekto eigos viešinimo ir tarpukario aviacijos tradicijų demonstravimo planą.
Pristatyti visuomenei skrendantį lėktuvą ANBO III kartu su jau atkurtais ANBO I , ANBO II.
Sukurti pilnavertį pilietiškumo ugdymo modelį (programą), kuris remtųsi Lietuvos karo aviacijos istorija, jos pasiekimais ir šių pasiekimų
demonstravimu įvairiose aviacinėse , miestų šventėse ir, bendradarbiaujant su Lietuvos aviacijos muziejum, vykdyti moksleivių pažintinę programą
„Sparnuota Lietuva“.
Laikyti ir eksponuoti lėktuvą Lietuvos aviacijos muziejuje, išlaikyti tinkamą skraidyti ir naudoti projekto tikslui siekti. Pasibaigus
techniniam resursui, padovanoti lėktuvą Lietuvos aviacijos muziejui.
ORGANIZACIJOS RESURSAI
Asociacija ANBO eskadrilė – tai aviacijos entuziastų grupė, susibūrusi svarbiam tikslui - atstatyti Antano Gustaičio sukonstruotus lėktuvus ANBO,
padėti tiems, kurie rūpinasi Lietuvos tarpukario aviacijos paveldu, organizuoti renginius, panaudojant savadarbę ir atkurtą senovinę aviaciją.
Šiandien mūsų yra vienuolika. Visi mes lakūnai ir dideli savo tėvynės patriotai.
Mes jau atstatėme ANBO II. Greitai pakils į orą ir ANBO I. Mūsų darbai įrodo kad mes galime įvykdyti ir šį projektą- atstatyti ANBO III. Tada
Lietuva turės tris atkurtus lėktuvus, minimalią eskadrilės grandį, kurios pagalba galėsime garsinti Lietuvos , kaip aviacinės šalies vardą.
Puslapyje www.anboeskadrilė.lt galima paremti tiesioginiu pavedimu, skraidiname žmones per šventes ir gautas lėšas skiriame ANBO lėktuvų
atstatymui.
Asociacijos ANBO ESKADRILĖ vadovas Arvydas Šabrinskas :

