
Per 2020 m. sezoną:

- aplankyta 14 aerodromų;

- sudalyvauta 13 sportinių varžybų;
- atlikome plačios apimties LAK narių

apklausą, kuri padėjo išsigryninti lūkesčius

LAK atžvilgiu ir priemones, kurios padėtų

pagerinti atitinkamus veiklos aspektus;

- Vidinė ir išorinė informacijos sklaida -

vienas iš 2020 m. įgyvendintų prioritetų --->

 

"Pirma - bendruomenė"

1990
The Atlantic Group of Builders began

taking on projects from small homes to

medium-sized supermarkets. Their

clients consisted mostly of friends of

the family who immediately offered

their full support.

- Sušaukti 5 oficialūs LAK tarybos posėdžiai

- Įvyko bent trigubai tiek neformalių LAK

tarybos pasitarimų

- Nuo 2021 m. pradž. kiekvieną sekmadienį

vyksta trumpas būsimos savaitės darbų

aptarimai

 
Iniciatyvinės LAK tarybos narių grupės

pastangomis atkurta LAK techninės komisijos

veikla!

Lietuvos aeroklubo prezidentės
Eglės Paužuolienės veiklos

ataskaita
(2020-06-01 - 2021-03-01)

Parengti raštai su pasiūlymais Aviacijos,

Sporto įstatymui, Aukšto meistriškumo

sporto programos tvarkos aprašui,

siūlymas skirti papildomų balų

sportininkams, stojantiems į aviacines

specialybes, prašymas dėl sportininkų

skiepijimo ir kt. 

- Parengti ir derinimui LAK tarybos viduje

pateikti LAK įstatų pakeitimai; LAK rinktinių

sudarymo tvarka; LAK sportinių licencijų

taisyklių pakeitimo projektas

 "Nepastebėjau, kaip prabėgo 274 d.

Lietuvos aeroklube. Daug iššūkių 2020 m.

kilo dėl LAK personalo pokyčių, taip pat
ŠMSM atliktos LAK patikros. Laiko

laipsniškai įsigilinti į LAK veiklą nebuvo, teko
nerti stačia galva. Tačiau ir tai turi savų

pliusų - dar kartą įsitikinau, kokia
įtraukianti ir ypatinga yra aviacijos sritis! 
Reziumuojant - tai viena sudėtingiausių,

labiausiai užgrūdinusių ir viena įdomiausių
patirčių gyvenime. Įrodymas, kad dažnai

"neįmanoma" yra tik mūsų galvose, o
turėdamas aiškų tikslą ir atkakliai

dirbdamas gali išties nemažai nuveikti."

Stiprintas bendradarbiavimas su strateginiais

partneriai:

- Transporto kompetencijų agentūra
- Lietuvos transporto saugos administracija
- Tech. sporto šakų atstovais: Lietuvos automobilių

sporto federacija, Lietuvos motociklų sporto

federacija, Lietuvos motorlaivių federacija, Lietuvos

vandens motociklų sporto federacija

- Informaciniais partneriais: AP idėjos, Kylam,

Laikaski.lt
- Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla
- Lietuvos aviacijos muziejumi, Lietuvos
energetikos ir technikos muziejumi

 Išorinė komunikacija
- reguliarus informacijos skelbimas apie LAK

veiklą FB paskyroje (sekėjų skaičius išaugo 501

žmonėmis) ir interneto svetainėje 

- sukurtas naujas modernus LAK puslapis -

aeroclub.lt

- pradėta reguliariai skelbti #LAKnaujienlaiskis,

vizualus varžybų kalendorius

Vidinė komunikacija
- glaudus ir nuolatinis LAK Tarybos

bendradarbiavimas

 

"LAK - atviras, skaidrus, profesionalus, bendruomeniškas, kvalifikuotas, dėmesingas aviatorių atstovas,
patikimas valstybės institucijų partneris. Bendras interesas aukščiau individualių, dėmesys jaunosios kartos ugdymui,

sportininkų lavinimui, aviacinės informacijos sklaidai. Siekiamybė, po truputį tampanti realybe."
E. Paužuolienė

Aviatorių interesai atstovauti

susitikimuose su Švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos, Lietuvos sporto

centro, LRS Jaunimo ir sporto reikalų
komisijos atstovais;

LAK prisidėjo koordinuojant aviatorių

pasirodymą Laisvės kelio akcijoje;
Suorganizuotas "Moterys aviacijoje"

renginys.
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