
Asociacijų ir viešųjų įstaigų veiklos 
programų finansavimo iš valstybės 
biudžeto asignavimų nuostatų
1 priedas 

ASOCIACIJOS (VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS) 
VEIKLOS PROGRAMOS FINANSAVIMO PARAIŠKA

Organizacija

Organizacijos vadovas

Pavadinimas : asociacija ANBO ESKADRILĖ
Adresas: Vilniaus g. 25a-1, Kaunas
Telefonas, faksas : +37065205355
El. paštas: arvydas@anboeskadrile.lt

Vardas, pavardė: Arvydas Šabrinskas
Ryšių duomenys: tel +37065205355,  
arvydas.sabri@gmail.com

Interneto svetainės, kur yra paskelbtas 
organizacijos metinis pranešimas ir 
metinių finansinių ataskaitų rinkinys, 
adresas

2015 metų veikla išdėstyta  puslapyje:
 www.anboeskadrile.lt

2015m. Soc.apsaugos ir darbo ministerijos projekto 
NOBP1-40 vykdymo atskaita :
http://www.anboeskadrile.lt/straipsniai/anbo-eskadrile-
2015-projektas-grazinkime-lietuvai-sparnus

Programos vadovas
(organizacijos narys)

Vardas, pavardė Arvydas Šabrinskas

Ryšių duomenys: tel +37065205355,  
arvydas.sabri@gmail.com

Programos pavadinimas PLIENO SPARNAI : Lietuvos kariuomenės ir karo 
aviacijos 100 metų jubiliejų pasitinkant

Programos pobūdis ir trumpas 
apibūdinimas, įgyvendinimo vieta

Programai vykdyti bus panaudojamas šiuo metu jau 
baigiamas atkurti ir pagaminti - pirmasis tarpukario 
Lietuvos karo aviacijos lietuviškas lėktuvas,  A.Gustaičio 
sukonstruotas ANBO II . Pasinaudojant šiuo lėktuvu bus 
sukurta programa/inscenizacija ateinančių  Lietuvos 
kariuomenės ir karo aviacijos 100 metų jubiliejų šventėms
populiarinti. Asociacijos ANBO ESKADRILĖ nariai 
dalyvaus programoje su savo sukonstruotais lėktuvais ir su
atkurtu ANBO II. Programos dalyvių apranga- tarpukario 
karo aviacijos lakūnų autentiškos uniformos.
Įgyvendinimo vieta – Karmėlavos aerouostas, karo 
aviacijos šventė “PLIENO SPARNAI”,  rugpiūčio mėn. 
Šventės organizatoriai- Krašto apsaugos ministerija , 
Karmėlavos aerouostas, Asociacija ANBO ESKADRILĖ.

Programos adresatas (į kokias 
visuomenės grupes orientuota 
programa) 

Programa orientuota į jaunimą nuo 16 metų, ypatingai 
vaikinus. Taip pat šeimas.

Įgyvendinimo terminai 2016.04.01 -2016.10.01

Prašoma suma 6365eur

Visa programai įgyvendinti reikalinga 
suma

14865eur

http://www.anboeskadrile.lt/


Organizacijos skiriami finansiniai ir 
kiti ištekliai programai įgyvendinti

6000eur
Asociacijos  narių asmeninės priemonės: automobiliai, 
savadarbiai lėktuvai, 

Įgyvendinant programą savanoriškai 
dirbantys asmenys

Asociacijos nariai, viso 10 žmonių

Kiti rėmėjai ir finansavimo šaltiniai, 
lėšų suma 

UAB Kargautas – 2500eur

Ar buvo gauta lėšų iš Krašto apsaugos 
ministerijos, kada ir kokių 

Negauta



INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ

Programos tikslai ir 
uždaviniai, tęstinumo 
perspektyva

Programos tikslas-  paruošti   asociacijos „ANBO ESKADRILĖ“ ir Krašto
apsaugos  ministerijos  bendradarbiavimo  pagrindus  ir   sukurti  pilietinės
visuomenės ugdymo bei jos sąmoningumo kėlimo modelį- per domėjimąsi
Lietuvos  kariuomenės  ir  karo  aviacijos  istoriją.  Šį  modelį  (  programą)
sukūrus,  atsiveria  galimybė įgyvendinti  pagrindinį  asociacijos  uždavinį  –
panaudojant  A.Gustaičio  gyvenimo  ir  kūrybos  istoriją  bei  atkuriant  jo
konstruotus  lėktuvus,  įtvirtinti  visuomenės  tikėjimą  savo  galimybėmis,
stiprinti  patriotiškumo  ir  tarpusavio  vienybės  bei  meilės  savo  tėvynei
jausmus.

Šių  dienų  geopolitinėje  situacijoje  ypatingai  išryškėja  piliečių
bendruomeniškumo ir patriotizmo  problema. Ypatingai mūsų jaunoji karta
dažnai  neranda  vertybinių  orientyrų,  leidžiančių  jiems  save  identifikuoti
šiuolaikinėje  kosmopolitinėje  aplinkoje.  Kompiuterinės  technologijos
praplečia  nuotolinio  bendravimo  galimybes,  bet  stipriai  sumažina  tikrąjį
pažinimą  ir  savęs  atradimą,  nes  nėra  galimybės  savęs  palyginti  su  šalia
esančiais,  tikrais,  apčiuopiamais,  atraktyviais  pavyzdžiais.  Aviacija,  kaip
techninės  kūrybos  ir  dvasios  polėkio  pavyzdys,  aviatoriai  ir
aviakonstruktoriai, kaip specifinė ir daug kam patraukli bendruomenė – turi
ypatingą galią  suburti  skirtingų pažiūrų žmones iš  skirtingų  grupių,  ypač
jaunimą.
Įvykdytas projektas padės sukurti pilnavertį  pilietiškumo ugdymo modelį
(programą), kuris remtųsi Lietuvos karo aviacijos istorija, jos pasiekimais ir
šių pasiekimų demonstravimu įvairiose aviacinėse ir miestų šventėse.
 Nors pagrindinis programos tikslas- aviacijos šventė „PLIENO SPARNAI“,
bet programos metu sukurtas produktas bus naudojamas dalyvaujant visuose
Lietuvoje ateityje vyksiančiuose, su aviacija ir krašto apsauga susijusiuose
renginiuose,  iki  įvyks paskutiniai  renginiai,  skirti  lietuvos kariuomenės ir
karo aviacijos 100 metų jubiliejui.

Laukiami programos 
rezultatai (auditorija, 
dalyviai, žiūrovai, 
leidinių tiražas, sklaida 
visuomenėje ir pan.)

Vykdant programą bus pabaigtas , paruoštas ir išbandytas pagrindinis 
projekto instrumentas - pirmasis tarpukario Lietuvos karo aviacijos 
lietuviškas lėktuvas,  A.Gustaičio sukonstruotas ANBO II.

Bus sukurta programa- inscenizacija, skirta krašto apsaugos ir visuomenės 
bendradarbiavimo šventėms. Tai aviaspektaklis su lėktuvo ANBO II ir kitų 
savadarbių lėktuvų skrydžiais ,  uniformuotų tarpukario lakūnų mini 
spektakliais ir bendravimu su publika.

Bus sukurtas trumpas 5-7 minučių filmas apie ANBO II atgimimą ir jo 
vaidmenį  tarpukario karo aviacijos istorijos kontekste. Tai bus jau trečiasis 
filmas – tęsinys apie Antaną Gustaitį ir jo sukonstruotus lėktuvus.

Karo aviacijos šventėje “PLIENO SPARNAI”, kuris vyks Karmėlavos 
aerouoste, 2016 metų rugpiūčio mėn., bus pirmą kartą parodyta sukurtoji 
programa Kauno ir Lietuvos žmonėms. Pirmą kartą viešai pakils į orą 
atkurtas A.Gustaičio lėktuvas ANBO II

Šventės metu bus dalinama informacinė medžiaga apie šlovingą tarpukario 
Lietuvos kariuomenės ir karo aviacijos istoriją . Vyks aktualių 
klausimų/atsakymų šou ir prizų įteikimas. Šventės dalyviai galės 
fotografuotis prie lėktuvo ANBO II , apsirengę pasiūtomis tarpukario karo 



aviacijos uniformomis.

Visos, aukščiau išvardintos veiklos dėka, tikimasi maksimalių emocinių 
rezultatų šventės dalyviams ir net organizatoriams. Šventės dalyviai aktyviai
įsitrauks į vykdomą programą ir tai paskatins juos labiau domėtis mūsų 
šalies gynybos istorija, kels patriotiškumo jausmus ir stiprins pasitikėjimą 
savo valstybe bei norą ją ginti. 
Ši ir būsimos šventės bei programos viešinimo priemonės padės pasiekti 
iškeltus tikslus.

Programos įgyvendinimo
planas ir terminai

- Lėktuvo dažymas karo aviacijos spalvomis ir simboliais  2016.04.01-05.01
- Aviaprogramos kūrimas                                                     2016.04.01-06.01
- Lėktuvo variklio remontas ir bandymai                             2016.04.01-05.01
- Lėktuvo registracija ir bandymai, 50 valandų                    2016.05.01-07.01
- Tarpukario karo lakūnų uniformų siuvimas , 2vnt.            2016.05.01-07.01
- Bukletų,1000vn, kalendorių,50vn,tušinių,200vn gamyba  2016.06.01-07.01
- Aviacinės programos ruošimas ir tobulinimas                   2016.07.01-07.30
- Pirmas straipsnis internetiniame portale                             2016.07.01-
07.15
- Antras straipsnis internetiniame portale                             2016.08.01-08.10
- Straipsnis laikraštyje “Kauno Diena”                                 2016.08.01-08.10
- Karo aviacijos šventė “PLIENO SPARNAI”                    2016.08.10-08.20
- Vykdomo projekto siužetų filmavimas                              2016.04.01-08.30
- Filmo sukūrimas ir demonstravimas                                  2016.09.01-10.01
                          

Programos viešinimo 
planas

Projekto vykdymo metu bus filmuojama būsimo filmo medžiaga ir jo 
fragmentai kartu su sukurtu straipsniu bus panaudota internetinėje 
žiniasklaidoje – du straipsniai - , liepos mėn. ir rugpjūčio mėn.

Prieš renginį „PLIENO SPARNAI“ bus publikuotas straipsnis „Kauno 
dienoje“ apie asociacijos bendradarbiavimą su Krašto apsaugos ministerija 
ir jos pasiruošimą šventei, rugpjūčio mėn. pradžia.

Bus sukurta , atspausdinta ir platinama renginio „PLIENO SPARNAI „ metu
- 1000vnt. bukletų su informacija apie tarpukario Lietuvos karo aviaciją ir 
artėjantį jos 100 metų jubiliejų.

Bus sukurtas ir pagamintas 2017metų kalendorius su dvylika žymiausių 
tarpukario lietuvos karo aviacijos lakūnų ir jų istorijomis. Kalendoriai bus 
dovanojami, kaip prizai ir padėkos ženklai, Viso 50vnt.

Bus sukurtas logo ir pagamintas reklaminis tušinis, informuojantis apie 
artėjantį karo aviacijos 100 metų jubiliejų. 200vnt.

Šventės “PLIENO SPARNAI” metu filmuoti kadrai bus pagrindiniai 
kuriamo filmo akcentai . Fimas patalpinamas youtube ir, esant galimybei, 
parodomas per LRT. 



DETALI VISOS PROGRAMOS IŠLAIDŲ SĄMATA

Eil. nr. Išlaidų pavadinimas
Mato
vnt.

Kaina Kiekis Suma (eurais)

1 Lėktuvo  dažymo  karo  aviacijos

spalvomis ir simboliais paslaugos

vnt 2500 1 2500

2 Lėktuvo  variklio  remonto  ir

bandymų paslaugos

vnt 3800 1 3800

3 Lėktuvo registracija ir bandymai val 50 50 2500
4 Aviaprogramos sukūrimo paslaugos vnt 500 1 500
5 Straipsnio  internetiniam  portalui

sukūrimo ir publikavimo paslaugos

vnt 100 2 200

6 5-7 min filmo sukūrimo paslaugos vnt 1500 1 1500
7

8

9

10

11

12

13

14

Informacinių  bukletų  sukūrimo  ir

spausdinimo paslaugos

Kalendoriaus sukūrimo paslaugos

Reklaminių  tušinių  pagaminimo

paslaugos 

Tarpukario  aviacijos  karo  lakūnų

uniformų siuvimo paslaugos

Straipsnio  laikraštyje  „Kauno

Diena“  sukūrimo  ir  publikavimo

paslaugos

Kuras  lėktuvams  aviaprogramos

treniruotei

Kuras  lėktuvams  šventinei

programai “PLIENO SPARNAI”

Techninės  įrangos  ir  medžiagų

nuomos  paslaugos   šventės

“PLIENO  SPARNAI”  programai

vykdyti(  garso  technika,  dūmų,

ugnies, pirotechnikos įranga) 

vnt

vnt

vnt

vnt

vnt

ltr

ltr

vnt

0.40

5.90

2.2

550

200

1

1

800

1000

50

100

2

1

500

350

1

400

295

220

1100

200

500

350

800

Iš viso: 14865



Kuriai programos daliai pagal išlaidų sąmatą įgyvendinti prašoma Krašto apsaugos ministerijos lėšų 

Eil. nr. Išlaidų pavadinimas
Mato
vnt.

Kaina Kiekis Suma eur)

1 Lėktuvo  dažymo  karo  aviacijos

spalvomis ir simboliais paslaugos

vnt 2500 1 2500

7

8

9

10

11

12

13

14

Informacinių  bukletų  sukūrimo  ir

spausdinimo paslaugos

Kalendoriaus sukūrimo paslaugos

Reklaminių  tušinių  pagaminimo

paslaugos 

Tarpukario  aviacijos  karo  lakūnų

uniformų siuvimo paslaugos

Straipsnio  laikraštyje  „Kauno

Diena“  sukūrimo  ir  publikavimo

paslaugos

Kuras  lėktuvams  aviaprogramos

treniruotei

Kuras  lėktuvams  šventinei

programai “PLIENO SPARNAI”

Techninės  įrangos  ir  medžiagų

nuomos  paslaugos   šventės

“PLIENO  SPARNAI”  programai

vykdyti(  garso  technika,  dūmų,

ugnies, pirotechnikos įranga) 

vnt

vnt

vnt

vnt

vnt

ltr

ltr

vnt

0.40

5.90

2.2

550

200

1

1

800

1000

50

100

2

1

500

350

1

400

295

220

1100

200

500

350

800

Iš viso 6365

Tvirtinu,  kad  paraiškoje  pateikta  informacija  yra  tiksli  ir  teisinga.  Įsipareigoju  pasirašęs
veiklos  programos  finansavimo  sutartį  informuoti  Krašto  apsaugos  ministeriją,  kaip  vykdoma
programa, ir pateikti galutinę ataskaitą. Taip pat pasižadu gavęs lėšų programai įgyvendinti iš kitų
šaltinių apie tai tuojau pat informuoti Krašto apsaugos ministeriją.

Organizacijos vadovo parašas....……………….......................                Data....2016.01.25...............

A. V. 



PAPILDOMA INFORMACIJA IR DOKUMENTAI

Prie užpildytos paraiškos pridedami šie dokumentai:

1.  išrašas  iš  Juridinių  asmenų  registro  apie  organizacijos  teisinį  statusą,  veiklą  bei  vadovą
(elektroninis sertifikuotas registro išrašas), patvirtintas tikrumo žyma;

2. patvirtinta organizacijos įstatų kopija;
3. praėjusių finansinių metų veiklos ataskaita arba tikslus interneto svetainės, kurioje yra viešai

paskelbta organizacijos veiklos ataskaita, adresas;
4.  dokumentas,  kuriame  pateikta  informacija  apie  programos  vadovo  ir  kitų  asmenų,

dalyvaujančių programos įgyvendinimo veikloje, kvalifikaciją, panašaus pobūdžio programų vykdymo
patirtį;

5. jeigu turima, rekomendacijos (konkrečios srities specialistų ar kitų kompetentingų asmenų).
__________________________
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