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Karinių oro pajėgų
„geidžiamiausieji“
O kaip kitaip vadinti Aviacijos bazės Transporto eskadrilės lėktuvus, kuriems per pastaruosius metus užduočių padvigubėjo?
Tačiau unikaliausias darbas atiteko naujai „atgimusiam“ lėktuvui
L-410, kuriame sumontuota taikinio tempimo įranga. Iki šiol pasaulyje nė vienas lėktuvas L-410 to nedarė.
„Pensininkai“ ir „šviežienos“

KOP transporto
orlaiviais skraido ir
valstybės galvos.
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KOP aviacijos bazės Transporto eskadrilės
lėktuvai sukasi kaip bitės darbininkės: reikia
skraidinti karius ir krovinius, padėti parašiutininkams pasiekti dangų, žvalgyti Lietuvos jūros ekonominę zoną ir lakioti į užsienį vežant
ypač svarbius asmenis (beje, tokių skrydžių
pastaruoju metu itin padaugėjo, karo lėktuvų

paslaugomis naudojasi ir kariuomenės, ir Lietuvos vadovai bei aukšti pareigūnai). Įspūdinga lėktuvų An-26 darbų statistika. „2005 m.
buvo planuota, kad šie lėktuvai skraidys 660
val. per metus, išėjo 715 val. Vienai įgulai teko
178 skrydžio valandos. An-26 pernai pervežė
2000 karių ir 102 tonas krovinių. Šių metų pirmąjį ketvirtį buvo planuota, kad An-26 skraidys
162 val., bet per tris mėnesius jau priskraidė

190 val. Skraidant tokiais tempais, lakūnams
tenka dirbti tris pamainas per savaitę, kartais
viena kelionė gali tęstis tris paras, pvz., jei reikia nuskristi pasiimti taikdarių į Skopję“, – pasakojo Aviacijos bazės S-3 skyriaus viršininkas
mjr. Sergejus Buitvydas. Ne mažiau už transporto lėktuvus darbais užversti ir KOP sraigtasparniai Mi-8T. Pernai šiems orlaiviams buvo
planuota 1377 skrydžio valandos, priskraidė
1400 val., kiekvienai įgulai ore teko būti apie
158 valandas per metus.
Transporto eskadrilės „A“ grandies vienvaldžių lyderių kadencija lėktuvams An-26 artėja
prie pabaigos. „Turėjome tris lėktuvus, dabar
liko du, skraidyti gali vienas“, – trumpai situaciją apibūdino Aviacijos bazės vadas plk. ltn.
Audronis Navickas. Tačiau šių lėktuvų taip lengvai nurašyti aviatoriai neskuba. „Vienam lėktuvui An-26 pasibaigęs kalendorinis resursas,
bet Ministerijoje diskutuojame, kad jį vertėtų
pratęsti nuo 25 metų iki 30 ar 40. Gamykla gamintoja jau atsiuntė patvirtinimą, kad tokia galimybė yra. Mums lėktuvas An-26 iš tiesų reikalingas, nes darbų transporto eskadrilei skiriama daug. 2000 m. turėjome tiek pat lėktuvų,
bet užduočių buvo per pusę mažiau, jau tada
verkėme, kad vos verčiamės, dabar technikos
nepadaugėjo, bet kažkaip vežam, kantrūs lietuviai, tempia, kol vieną kartą stuburas lūš“, –
komentavo Aviacijos bazės vadas.
Kol sprendžiama, ar verta atitolinti An-26 išleidimą į pensiją, „A“ grandis ruošiasi šeimos
pagausėjimui: iki 2009 m. pabaigos čia atkeliaus trys itališki transporto lėktuvai C-27J

„Spartan“, dar vadinami „mažaisiais Herkulesais“. Pirmas Aviacijos bazę pasieks šių metų
gruodžio viduryje. „Dabar dvi įgulos ir techninis personalas, iš viso 12 žmonių, išsiųsti į Italiją pasimokyti skraidyti su naujais lėktuvais.
Jie išeina teorinį ir praktinį rengimą. Lietuvai
skirtas lėktuvas jau surinktas, išbandytas, atliekami paskutiniai darbai. Naujiems lėktuvams
jokių papildomų angarų statyti nereikės, Zokniuose esanti infrastruktūra puikiausiai tinka,
tik reikės paruošti vietas švartavimui, bet tai
minimalios investicijos. Naujieji lėktuvai praplės Lietuvos karo aviacijos skrydžių geografiją“, – pasakojo plk. ltn. A. Navickas.
Tuo tarpu eskadrilės „B“ grandis vienos
„šviežienos“ jau sulaukė. „Turime du lėktuvus
L-410, iš kurių vienas neseniai buvo suremontuotas, tai kainavo apie 5 mln. litų, jame sumontuota daug naujos įrangos, padedančios
lakūnams saugiau skraidyti ir vykdyti naują užduotį – padėti Oro gynybos bataliono kariams
treniruotis šaudyti į oro taikinius. Antro lėktuvo
taip pat laukia kapitalinis remontas, kuris planuojamas kitais metais, jei liks lėšų“, – sakė
Aviacijos bazės vadas. Šiai grandžiai taip pat
priklauso seni mieli An-2, dažnai vadinami „kukurūznikais“, kuriuos aviatoriai apibūdina kaip
gana ekonomiškus ir patikimus, su jais į padanges skraidinami kariuomenės parašiutininkai. Iki išėjimo į pensiją jiems dar liko apie 700
skrydžio valandų.
Tačiau Transporto eskadrilę sudaro ne tik
technika, bet ir žmonės. Ar darbų gausa ir ne
per didžiausi atlyginimai nepraretino jų gretų?
„Po įstojimo į ES, „smegenų“ nutekėjimas aktualus, bet ne tragiškas. Kas norėjo, jau išėjo,
ir dabar yra apie tai mąstančių, bet atsiradus
naujai technikai gal pasiliks, be to, nuo spalio
padidėjo atlyginimai, tai taip pat skatina pasilikti. Be to, karinių transporto lėktuvų skrydžių
specifika skiriasi nuo civilių, kuriuose lakūnai
yra paprasčiausi vairuotojai, užsimovę baltas
pirštines nuvairuoja lėktuvą iš Vilniaus į, pavyzdžiui, Stokholmą, ir atgal. Tuo tarpu čia lakūnai
patys planuoja skrydžių maršrutus, kurie
daug įvairesni: vieną dieną esi šiaurėje, kitą –
pietuose. Karo lakūno gyvenimas turi daugiau spalvų, manau, tai daug ką sulaiko nuo
pabėgimo kitur, – svarstė Aviacijos bazės vadas plk. ltn. A. Navickas. – Su jaunimu situacija nelabai gera, nes ne itin nori tarnauti Karinėse oro pajėgose. Iš tiesų per mažai juos
agitavome, bendravome. Be to, šiuolaikiniams žmonėms visko reikia „čia ir dabar“.
Jiems neįdomu, kad kariuomenėje galės
skraidyti iki 55 metų, gaus socialinių garantijų, galės dalyvauti misijose, mat geriau aviakompanijose iš karto gauti į rankas 6000 Lt, o
ne 2500-3000 Lt kariuomenėje. Manau, su-

Aviacijos bazės vadas
plk. ltn. A. Navickas.
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materialėjome, nėra pilietinio ugdymo“.
Iš tiesų, karo lakūnams tarnyboje spalvų tikrai nestinga. Pavyzdžiui, L-410 įgulai pirmajai
pasaulyje reikėjo įsigudrinti šiuo lėktuvu tampyti oro taikinius.

L-410 naujienos
Kpt. Romas Azarevičius, Transporto eskadrilės „B“ grandies vyr. lakūnas, per savo
karjerą priskraidė 3700 valandų. Teko pilotuoti lėktuvus An-2, „Cessna“, An-26 ir L-410.
Pastarasis lėktuvas patiko labiausiai. Būtent
L-410 lakūnu instruktoriumi šiuo metu dirba
kpt. R Azarevičius. Jau per pirmus mėnesius
po remonto teko nemažai nuveikti. „Lėktuvas „plėšomas“ į visas puses. Kadangi yra
daugiafunkcinis, tenka atlikti įvairių užduočių: nespėjame įsidėti taikinių buksyravimo
sistemos, jau reikia išimti ir skraidinti žmones, vos parskrendame, vėl reikia treniruotis

Naujai suremontuotas KOP L-410 jau per
pirmus mėnesius dėl
darbų gausos buvo
„plėšomas“ į visas
puses.
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su taikinio įranga. Jeigu ir antras L-410 skraidytų, darbo užtektų abiem. Šis lėktuvas gali
atlikti daug darbų: perveža karius ir krovinius
nedideliais atstumais (iki 1000 km), skraidina ypač svarbius asmenis, desantuoja parašiutininkus, naudojamas jūros ekonominės
zonos žvalgybai ir per Oro gynybos bataliono pratybas tempia oro taikinį“, – vienu atsikvėpimu išbėrė kpt. R. Azarevičius.
Anot lakūno, L-410 yra labai ekonomiškas
lėktuvas, kuro sąnaudos nedidelės, vidutinis
greitis – 300 km/val. Lėktuvas gali gabenti
15 keleivių arba 12 parašiutininkų arba karių
su pilna ekipuote. Įgulą sudaro trys žmonės:
lėktuvo kapitonas, antras pilotas ir borto
(arba taikinio) operatorius. Pirmasis ir kol

kas vienintelis šias pareigas po mokslų Čekijoje eina vyr. srž. Darius Bartkus. Tiek jam,
tiek kpt. R. Azarevičiui visiškai nauja patirtis
– oro taikinio tempimas – buvo naujas, įdomus, bet „perkandamas“ riešutėlis.
Lietuvos KOP L-410 yra pirmasis pasaulyje tokio tipo lėktuvas, kuriame sumontuota
oro taikinio tempimo įranga. „Visa sistema
sveria 320 kg, pats taikinys – apie 80 kg.
Plieninio troso ilgis yra apie 4,5 km, jis nuvytas iš septynių gyslų ir yra 1,8 mm storio. 6
metrų ilgio medžiaginis taikinys yra vienkartinis. Taikinys traukiamas elektriniu būdu,
yra procesorius ir elektros variklis. Kad nebūtų srovės šuolių ar srovė nebūtų stipresnė
ir neveiktų lėktuvo, dar yra akumuliatorinė
baterija. Procesorius reikalingas tam, kad
parodytų parametrus, pvz., srovę, distanciją. Taip pat yra vaizdo kamera, rodanti vaizdą 50 m atstumu iki lėktuvo. Taikinio išleidimo greitis reguliuojamas hidrauliniu ir mechaniniu stabdžiais. Trosas eina per gervę.
Pavojingiausias tarpas – 50 m iki lėktuvo,
nes reikia žiūrėti, kad taikinys su trosu nekliudytų lėktuvo aukštumos vairų, ypač, kai
taikinys suvyniojamas atgal (jis į lėktuvą ore
nebetempiamas, tik prišvartuojamas, su juo
ir tūpiama). Esant būtinybei, trosą galima
nukirpti vieno mygtuko paspaudimu“, – pasakojo vyr. srž. Darius Bartkus. Beje, kad ši
įranga tilptų lėktuve, reikia išimti visas sėdynes – turi likti plikos grindys ir vieta taikinio operatoriui.
Per pratybas oro taikinys tampomas 300
km/val. greičiu 300 m aukštyje, atstumas
tarp lėktuvo ir taikinio – 3200 metrų. „Man
skrydis tempiant oro taikinį yra nauja ir įdomi patirtis. Visų pirma atskrendame į skrydžio zoną, kurioje išskyrus mus nieko nėra,
tuomet borto operatorius išmeta taikinį. Patys sudėtingiausi pilotavimo etapai – kai taikinys išleidžiamas arba surenkamas, nes
skrendi bene mažiausiu leistinu greičiu ir
tempi 4 km trosą su 6 m ilgio taikiniu“, – pasakojo kpt. R. Azarevičius. Pirmosios oro
taikinio tempimo treniruotės parodė, kad
įgula su šia užduotimi puikiai susitvarko.
Beje, oro taikinio tempimo įranga dar ne
vienintelė naujiena L-410. Po remonto jame
atsirado ir šis tas daugiau. „Iki tol lėktuvo
aklo tūpimo sistema galėjo surinkti ne visus
tūpimo sistemų dažnius, dabar yra vienas
kitą dubliuojantys mechaninis indikatorius
ir elektroninis horizontalios padėties indikatorius. Sugedus vienam, lieka kitas. Įdėtos
ir dvi naujos navigacinės sistemos GNS
(angl. – Global Navigation System), šiek
tiek pažangesnės už GPS, nes informaciją
gauna ne tik iš palydovų, bet iš savo duo-

Suremontuoto L-410
kabinoje: už šturvalo –
kpt. R. Azarevičius, šalia – borto operatorius
vyr. srž. D. Bartkus.

menų bazės, radijo švyturių ir tolimačių, taigi dirba kompleksiškai. Taip pat įtaisytas ir
meteorologinis radaras, naujas atsakiklis,
dispečeriui apie lėktuvą pateikiantis kur kas
daugiau duomenų, įdėtas papildomas tolimatis. Galiu pasakyti, kad skrisdamas šiuo
lėktuvu jaučiuosi puikiai“, – prie šturvalo sėdėdamas šypsojosi kpt. R. Azarevičius.
Beje, šiam lakūnui bene pats didžiausias L410 privalumas tai, kad lėktuve nėra autopiloto – skrenda pats pilotas.
Ne mažiau šio lėktuvo pilotus, Zoknių bazės lakūnus ir kitus aviatorius džiugina dar
viena naujovė – užbaigtas remontuoti pagrindinis kilimo-tūpimo takas, kurio bendra

remonto darbų suma siekė 56 mln. litų. Rekonstruoto pagrindinio tako ilgis – 3500 m,
skaičiuojamasis plotis – 45 m. Iš viso buvo
rekonstruota 280 000 kv. m kilimo-tūpimo
tako dangos, jo galuose įrengta 13 500 kv.
m ploto betono danga, įrengti privažiavimo
takai, atlikti grunto lyginimo, riedėjimo takelių rekonstrukcijos ir ženklinimo darbai,
įrengtas drenažas, lietaus nuotekų tinklai,
nutiesti elektros ir komunikacijų kabeliai.
Ilona Skujaitė
J. Gvildžio ir srž. R. Kovo nuotr.
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