
  

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS 

MENŲ FAKULTETAS 

MENOTYROS KATEDRA 

 

 

 

Viktorija Radzevičienė 

LIETUVOS AVIACIJOS MUZIEJAUS IŠTEKLIŲ PRITAIKYMO 

GALIMYBĖS TURIZMO REIKMĖMS 

Magistro baigiamasis darbas 

Kultūros paveldo ir turizmo studijų programa, valstybinis kodas 621V72002 

Paveldo studijų kryptis  

 

 

 

 

 

Vadovas(-ė): dr. R. Simanaitienė                                       ................ ............... 
  (Mokslinis ir pedagoginis laipsnis, vardas, pavardė)                            (Parašas)       (Data) 

 

Apginta: Menų fakulteto dekanas(-ė) doc. I. Pukelytė      ................  .............. 
(Mokslinis ir pedagoginis laipsnis, vardas, pavardė)                               (Parašas)       (Data)  

 

 

 

Kaunas, 2013 



 2 

TURINYS 

Santrauka / 4 

Summary / 5 

ĮVADAS / 6 

1. LIETUVOS AVIACIJOS MUZIEJUS (LAM) IR JO EKSPONATAI / 11 

       1.1. Lietuvos Aviacijos muziejaus istorija / 11 

            1.2. Dabartinė LAM veikla / 12 

1.3. Lietuvos Aviacijos muziejų eksponatai ir jų kultūrinė vertė / 16 

                  1.3.1.  Antano Gustaičio memorialinis kambarys / 16 

                  1.3.2.  Stepono Dariaus ir Stasio Girėno karstai / 17 

                  1.3.3.  S. Dariaus ir S. Girėno mauzoliejaus kryžiai / 18 

                  1.3.4.   S. Dariaus ir S. Girėno transatlantinio lėktuvo „Lituanica“ replika / 19 

                  1.3.5.   Sklandytuvai Lietuvos Aviacijos muziejuje / 20 

                  1.3.6.  LAM eksponatai UNESCO Pasaulio paveldo sąraše / 24 

         1.4. Lietuvos Aviacijos muziejaus eksponatų apsaugos problemos / 26 

                  1.4.1. LAM saugyklose saugomų eksponatų sąlygos / 26 

                  1.4.2. Aviacinės technikos restauravimo ypatumai / 27  

2. S. DARIAUS IR S. GIRĖNO AERODROMAS / 29 

2.1. S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo istorija / 29 

2.2. Dabartinė S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo situacija / 32 

2.3. S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo kaip paveldo objekto problematika / 34 

3. UŽSIENIO VALSTYBIŲ ANALOGISKI AVIACIJOS MUZIEJAI IR LAM: PANAŠUMAI IR 

SKIRTUMAI / 39 

3.1. Latvijos Aviacijos muziejus Rygoje / 39 

3.2. Rusijos KOP Aviacijos muziejus Maskvoje „Monino“ / 41 

3.3. Lenkijos Aviacijos muziejus Krokuvoje / 43 

3.4. LAM aptartųjų muziejų kontekste / 45 

4. LAM VEIKLOS YPATYBĖS IR KRYPTYS PRITAIKANT TURIZMO SEKTORIUI / 47 

4.1. Valstybinė kultūros politika ir Lietuvos Aviacijos muziejus / 47 

4.2. Lietuvos Aviacijos muziejaus veiklos įgyvendinimo strategija / 50 

4.3. S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo ir LAM pritaikymas aviaciniam turizmui / 52 

4.4. Muziejaus perspektyva pateikiant turistinę informaciją virtualioje erdvėje / 55 



 3 

IŠVADOS / 59 

ŠALTINIŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS / 62 

PRIEDŲ IR ILIUSTRACIJŲ SĄRAŠAS / 73 

PRIEDAI / 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

SANTRAUKA 

Muziejai yra vienas svarbiausių kultūrinio turizmo išteklių.  Lietuvos Aviacijos muziejus, kaip 

ir daugelis kitų muziejų, rūpinasi kultūros paveldo išsaugojimu, pristatymu visuomenei ir jo gausinimu, 

užsiima edukacine veikla. Tačiau kaip ir visi muziejai susiduria su finansiniais sunkumais, taip pat 

visuomenės menku domėjimusi aviacijos istorija. Muziejai neturintys populiarumo visuomenėje, 

dažniausiai atlieka tik eksponatų, dokumentų rinkimo, saugojimo funkcijas.   

Šiame darbe pristatoma Lietuvos Aviacijos muziejaus istorija, dabartinė jo veikla bei muziejaus 

eksponatai, jų kultūrinė vertė. Taip pat kalbama apie vieną iš LAM išteklių – S. Dariaus ir S. Girėno 

aerodromą, jo, kaip paveldo objekto problematiką, galimas sąsajas su LAM. Darbe nagrinėjami 

užsienio valstybių analogiški aviacijos muziejai, jų veikla lyginama su Lietuvos Aviacijos muziejumi. 

Paskutiniame darbo skyriuje kalbama apie LAM ir aerodromo bendradarbiavimą, siekiant populiarinti 

aviacinį kultūrinį turizmą. Lietuvos Aviacijos muziejuje sukaupti eksponatai atspindi visą Lietuvos 

aviacijos raidą.  

Darbo problema — LAM muziejaus ir jo išteklių panaudojimo galimybių nustatymas turizmo 

potencialui ir edukacijai. Tyrimo objektas - Lietuvos aviacijos muziejaus ištekliai ir S. Dariaus ir S. 

Girėno aerodromas, jų panaudojimas turizmo reikmėms. 

Darbo tikslas ištirti ir įvertinti Lietuvos aviacijos muziejaus istorinę kultūrinę vertę bei 

patrauklumą turistiniu aspektu. Taip pat siekiama pažvelgti į pasirinkto muziejaus veiklos specifiką, 

palyginti su kai kurių Europos šalių miestų pasirinktų muziejų pavyzdžiais. Tokiu būdu siekiama rasti 

sprendimų įvairovės, derinant turistinį patrauklumą bei apsaugant istorinius kultūros paveldo objektus.  

Sisteminant ir analizuojant literatūroje ir šaltiniuose esančius duomenis, naudotas aprašomasis — 

analitinis metodas. Taip pat buvo taikomas komparatyvistinis (lyginamasis) metodas. Lyginami 

tarpusavyje užsienio valstybių bei Lietuvos aviacijos muziejai. Išsiaiškinant muziejaus bei aerodromo 

istorinę vertę, taikomas istorinis metodai: surinktų šaltinių kritika ir analizė. Renkant informaciją, buvo 

pasitelktas interviu metodas. 
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SUMMARY 

Museums are some of the most important cultural tourism resources. Like most museums, the 

Lithuanian Aviation Museum takes care of the preservation of the cultural heritage, its presentation to 

the public, cherishing, and is engaged in the education activities. However, like all museums, it is faced 

with financial difficulties, and poor public interest in the aviation history. Museums that have no 

popularity in society usually only perform the functions of the collection and storage of exhibits and 

documents. 

This work presents the history of the Lithuanian Aviation Museum, its current activities, and 

the Museum's exhibits, along with their cultural value. Also, it describes one of the LAM resources – 

the airfield of S. Darius and S. Girėnas, its cultural value, and the potential association with the LAM. 

The work analyses similar aviation museums in foreign countries, comparing their activities with the 

Lithuanian Aviation Museum. The last chapter is dedicated to the cooperation between the LAM and 

the airfield in order to promote the aviation cultural tourism. Exhibits of the Lithuanian Aviation 

Museum reflect the entire development of the Lithuanian aviation.  

The work problem is linking the LAM museum and its resources with the tourist potential and 

education. The subject matter of the research in this work is the opportunities of using the resources of 

the Lithuanian Aviation Museum, and in this particular case, the S. Dariaus and S. Girėno aerodrome, 

for tourism. 

The objective of the work was to investigate and assess the historical and cultural value of the 

Lithuanian Aviation Museum and its tourist value. The work also is aimed at the overview of the 

specifics of that selected museum, comparing it with examples of other selected museums in some 

European countries. This way, it is possible to find a variety of solutions by combining the tourist 

attraction potential as well as the protecting the objects of historical cultural heritage.  

The descriptive-analytical method was used through the structuring and analysis of data found 

in literature and sources. The comparative method was also applied. Aviation museums in other 

foreign countries and in Lithuania were compared. The historical method was applied to examine the 

historical value of the museum and the aerodrome: criticism and analysis of the sources collected. The 

interview method was applied for the collection of information. 
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ĮVADAS 

Mūsų praeitis glūdi ne tik istorijos puslapiuose, dainose ar tradicijose, ją atspindi ir žmonijos 

rankomis sukurti materialūs daiktai — inžinerinės, techninės bei technologinės minties kūriniai.
1
 

Akivaizdu, kad pastaruoju metu kultūros paveldo sąvoka žymiai prasiplėtė, ją subrandino procesas, 

susijęs su šiuolaikinės visuomenės raida, vertėmis ir poreikiais. Jei praeityje dėmesys dažniausiai buvo 

telkiamas į pavienius meno kūrinius ar didžiuosius paminklus, tai šiandien kalbama apie kuo 

įvairiausius iš praeities išlikusius materialius artefaktus, taip pat ir apie nematerialųjį (dvasinį) paveldą. 

Kultūros paveldą sudaro skirtingų rūšių ir tipų objektai, kurie yra susiję su įvairiausiomis apsupties 

formomis. Tai ne tik reikšmingi paminklai, istorinės teritorijos ir parkai, bet ir žmogaus sukurta 

aplinka. Vieną iš šios gausios įvairovės kultūros palikimo sričių galima būtų įvardinti Lietuvos 

aviacijos istoriją atspindinčius ir reprezentuojančius LAM muziejinius rinkinius. 

Lietuvių tautos kūrybiniai laimėjimai paliko reikšmingą pėdsaką technologijos, pramonės, 

inžinerijos, mokslų bei technikos srityse. Akivaizdu, kad nuo seno žmonės suvokė medžiagų ir 

energijos patvarumą, suprato technikos ir technologijos procesus. Jie savo rankomis kūrė technikos 

mechanizmus, tobulino technikos dizainą, išrado gamybinių procesų atlikimo būdus ir priemones. 

Technikos paveldo ištakos Lietuvoje siekia seniausius laikus.
2
 Gyvi techninius laimėjimus atspindintys 

kūriniai, suvaidinę didelį vaidmenį Lietuvos krašto gyvenime, techninės minties raidoje, reikšmingi ir 

šiandien, juk per tai, ką mums palieka praeitis, pažįstame save. 

Atgavusi valstybingumą 1918 m. jauna lietuvių karta sparčiai ir produktyviai dirbo įvairiose 

srityse, tame tarpe ir technikos. Atsirado prielaidos savos aviacijos kūrimui. Tarpukaryje ėmė reikštis 

gabus aviakonstruktorius Vytautas Dobkevičius, baigęs mokslus Paryžiuje ir plačiai išgarsėjęs savo 

lėktuvais DOBI-I
3
 ir DOBI-II

4
. Pastarąjį bandydamas Kauno aerodrome konstruktorius žuvo. Kauno 

aerodrome, kur šiuo metu įkurtas LAM, stebuklus darė Leonardas Peseckas, savo degantį lėktuvą 

nutupdęs stovėdamas ant sparno. Čia savo konstrukcijos lėktuvus ANBO statė ir bandė Antanas 

Gustaitis. Kai kurie ANBO modeliai prilygo garsiajam vokiečių naikintuvui Meseršmit. Čia, Aleksote 

buvo laukta ir Atlanto nugalėtojų S. Dariaus ir S. Girėno. Visus šiuos pasiekimus „sunaikino“ 1940 m. 

                                                 
1
 Stasiukaitienė, Ona. Technikos paveldas Lietuvoje. Vilnius: Versus, 2008.  

2
Ibid, p.184. 

3
 Savo pirmąjį lėktuvą Lietuvos karo aviacijos 1-osios eskadrilės vadas leitenantas Jurgis Dobkevičius statė privačiai ir savo 

lėšomis, todėl jokių dokumentų Karo aviacijos archyvuose apie šio lėktuvo statybą nebuvo. Lėktuvas pradėtas konstruoti 

1921 m. Tai vienvietis medinės konstrukcijos mikrolėktuvas su mažo galingumo varikliu. Plačiau: G.Ramoška, Plieno 

sparnai, 1994, nr. 2. [žiūrėta 2012 rugsėjo 8 d.]. Prieiga per internetą:  http://www.plienosparnai.lt/page.php?44  
4
 DOBI-II skirtingai nuo DOBI-I buvo gaminamas oficialiai kaip karo aviacijos dirbtuvių gaminys. Tad archyvuose išliko 

dokumentai apie jį. Šis lėktuvas pradėtas statyti 1923 m. sausio 4 d. Tai dvivietis medinės konstrukcijos aukštasparnis 

monoplanas, kurio sparnai paremti profiliuotos V formos spyriais. Plačiau: G.Ramoška, Plieno sparnai, 2008, nr. 5. [žiūrėta 

2012 rugsėjo 8 d.]. Prieiga per internetą:  http://www.plienosparnai.lt/page.php?10 [žiūrėta 2012 rugsėjo 8 d.]. 

http://www.plienosparnai.lt/page.php?44
http://www.plienosparnai.lt/page.php?10
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birželio 15 d. įvykdyta Sovietų Sąjungos agresija. Aneksijos metais represuoti Lietuvos aviatoriai, 

sunaikinta dauguma aviacinės technikos, likviduota aviacijos pramonė, aerodromus užėmė okupantų 

kariuomenė.  

 Lietuvos Aviacijos muziejuje sukaupti eksponatai atspindi visą Lietuvos aviacijos raidą. 

Didžioji jų dalis yra Lietuvos aviacijos istorijos paminklai. Ekspozicijose rodomos ne tik nuotraukos ir 

dokumentai, kurie byloja apie Lietuvos aviacijos istorijos praeitį, bet ir skraidantys aviacinės technikos 

aparatai. Ir nors praktiškai visi LAM eksponatai neturi kultūros paveldo statuso, tačiau jie yra saugomi 

valstybės kaip muziejinės vertybės, turinčios kultūrinę vertę. Dalis skraidančių eksponatų yra 

pakankamai jauni, neturintys 50 metų amžiaus cenzo, bet ateityje — potencialūs pretendentai į 

Lietuvos kultūros paveldą. 

Darbo problema — LAM muziejaus ir jo išteklių panaudojimo galimybių nustatymas turizmo 

potencialui ir edukacijai. Tyrimo objektas — LAM ištekliai ir S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas, jų 

panaudojimas turizmo reikmėms. 

Darbo tikslas ištirti ir įvertinti Lietuvos aviacijos muziejaus istorinę kultūrinę vertę bei 

patrauklumą turistiniu aspektu.  

Įgyvendinant išsikeltą tikslą, suformuluoti šie uždaviniai: 

1) pristatyti Lietuvos aviacijos muziejaus istoriją, dabartinę jo veiklą bei muziejaus 

eksponatus, atskleisti jų kultūrinę vertę; 

2) išanalizuoti S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo istoriją, įvardinti jo, kaip paveldo 

objekto kultūrinę problematiką; 

3) išnagrinėti užsienio valstybių analogiškus aviacijos muziejus, jų veiklą bei palyginti 

su LAM; 

4) pateikti pasiūlymus kaip pritaikyti ir sujungti LAM ir aerodromo veiklą, plėtojant 

kultūrinį turizmą. 

Tyrimo aktualumas grindžiamas tuo, kad LAM yra vienintelis tokio pobūdžio muziejus 

Lietuvoje. Šalia jo yra itin vertingas objektas — aerodromas, kurį realiai galima aktyviau naudoti 

turizmui. LAM ir aerodromo aktyvesnis tarpusavio bendravimas skatintų aviacijos istorijos 

populiarinimą ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautinėje erdvėje. Tokiu būdu būtų skatinamas ir turizmo 

sektorius. 

Darbo struktūrą sudaro: įvadas, keturi skyriai, išvados, šaltinių ir literatūros sąrašas, priedai. 

Pagrindinė dėstomoji medžiaga suskirstyta į keturis skyrius: „Lietuvos aviacijos muziejus ir jo 

eksponatai“, „S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas ir jo analizė“, „Užsienio valstybių analogiški 
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aviacijos muziejai ir LAM: panašumai ir skirtumai“, „LAM veiklos ypatybės ir kryptys pritaikant 

turizmo sektoriui“. 

Pirmajame skyriuje kalbama apie Lietuvos Aviacijos muziejaus istoriją bei pristatoma jos 

dabartinė situacija. Pristatomi Lietuvos Aviacijos muziejaus eksponatai, atskleidžiama jų kultūrinė 

vertė. Analizuojamos LAM paveldo objektų tvarkybos ir saugojimo tendencijos.  

Antrajame darbo skyriuje nagrinėjama S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo istorija ir dabartinė 

situacija, su kokiomis problemomis susiduria aerodromas kaip paveldo objektas. Trečiajame darbo 

etape pristatoma užsienio valstybių aviacijos muziejų panašumai ir skirtumai Lietuvos Aviacijos 

muziejaus  kontekste. Ketvirtame skyriuje pristatomos galimybės kaip populiarinti LAM, aviacijos 

istoriją.  

Sisteminant ir analizuojant literatūroje ir šaltiniuose esančius duomenis, naudotas aprašomasis 

— analitinis metodas. Taip pat buvo taikomas komparatyvistinis (lyginamasis) metodas. Lyginami 

tarpusavyje užsienio valstybių bei Lietuvos aviacijos muziejai. Išsiaiškinant muziejaus bei aerodromo 

istorinę vertę, taikomas istorinis metodas, pateikiama ir surinktų šaltinių kritika ir analizė. Šių tyrimo 

metodų pasirinkimą lėmė darbo tema, tyrimo tikslas ir uždaviniai. 

Tyrime buvo naudojamas ir interviu metodas, tikslinant informaciją dėl LAM bei S. Dariaus ir 

S. Girėno aerodromą. Pateikėjai buvo atrinkti tikslingai pagal informacijos svarumą. Klausimynas buvo 

parengtas atsižvelgiant į iškilusius klausimus tyrimo metu. Interviu struktūra pasirinkta 

nestandartizuota,
5
 siekiant išsiaiškinti giluminius klausimus, leidžiant pateikėjui atskleisti kuo daugiau 

informacijos.  

Apie LAM muziejų, jo įkūrimo istoriją, bei sociokultūrinę situaciją apskritai, ypatingai 

vertingos informacijos suteikė struktūruotos formos interviu, gauti bendradarbiaujant su LAM 

darbuotojais. Tai pagrindinis tiriamojo darbo šaltinis. Respondentais buvo pasirinkti sutikę 

bendradarbiauti muziejaus darbuotojai — aviacijos istorikas Gytis Ramoška, kuris dirba muziejuje nuo 

pat jo įkūrimo, LAM rinkinių saugotoja N. Kavaliauskienė, vyresnioji muziejininkė V. Gamziukienė, 

LAM direktorius R. Jankauskas. Jiems buvo užduodami klausimai, susiję su eksponatų saugojimu, jų 

atsiradimu muziejuje, restauravimo ypatumais ir pan. Buvo gauta vertingos informacijos ir niekur 

nerašytų įdomių faktų. S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo situaciją aiškinantis, pateikėjas buvo 

                                                 
5
 Nestruktūrizuotas klausimynas yra svarbus tuo, kad pateikėjas gali atskleisti kai kuriuos dalykus, kurie sakykime nėra 

paminėti straipsniuose, viešojoje erdvėje. Tačiau tokio pobūdžio interviu turi tam tikrų minusų. Neatsargiai bendraujant, 

pateikėjas gali išsigąsti kai kurių klausimų, pasijusti varžomas ir neatskeisti svarbios informacijos. Taip pat šis metodas 

brangus ir didelė dalis informacijos priklauso nuo pateikėjo.  
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aerodromo direktorius E. Raubickas. Interviu metu buvo aiškinamasi reali aerodromo situacija, ateities 

perspektyvos bendradarbiaujant su LAM. 

Literatūros analizė. Šiame magistriniame darbe kalbant apie pasirinktų LAM eksponatų 

kultūrinę vertę, buvo nagrinėjami įvairūs dokumentai, susiję su kultūros paveldo vertės sampratomis 

(ICOMOS, Kultūros paveldo vertės visuomenei pagrindų konvencija, Rygos chartija ir t. t.). Taip pat 

buvo remtasi įvairių mokslininkų straipsniais, kuriuose nagrinėjami kultūros paveldo ir jo verčių 

nustatymas (J. Bučas Paveldo ir paveldosaugos samprata pasitikus XXI amžių
6
, R. Čepaitienė  Laikas 

ir akmenys: kultūros paveldo sampratos moderniojoje Lietuvoje,
7
 A.Vaitkuvienė Lietuviškoji paveldo 

industrija
8
 ir t. t.). Ši medžiaga buvo naudinga nustatant, kaip kultūros paveldą suvokia šiandieninė 

visuomenė ir kokios vertės jame egzistuoja. 

Aprašant LAM eksponatus, vertingos informacijos suteikė struktūrizuotos formos interviu, 

gauti apklausiant LAM darbuotojus. Reikšminga dalis žinių, eksponatų vertei nustatyti, buvo rasta 

elektroniniuose informaciniuose šaltiniuose, skirtų aviacijos istorijai. Daugiausia duomenų gauta iš 

www.plienosparnai.lt – tai svetainė Lietuvos tarpukario kariuomenės ir aviacijos istorijos entuziastams. 

Tai labai informatyvi svetainė ir joje gausu medžiagos bei įvairių žinomų aviatorių atsiminimų apie 

praeities aviacijos istorijos reliktus bei įvykius. Taip pat buvo remtasi senovinių orlaivių svetainės 

informacija: www.vgc.lt, periodinio leidinio „Aviacijos pasaulis“ www.manosparnai.lt informacija ir t. 

t. Ši informacija buvo naudinga pateikiant įdomius faktus, susijusius su eksponatų praeitimi, gamybos 

technologijas, pasiektus jais rekordus ir kitus garsius įvykius. 

Studijų, susijusių su Lietuvos aviacija, lietuvių istoriografijoje aptinkama nedaug. Daugiau 

publikuojami atskiri straipsniai specializuotuose žurnaluose. Aviacijos istorikas Gytis Ramoška plačiai 

tyrinėja Lietuvos aviacijos istoriją. Jo publikuotas darbas “Lietuvos aviacija”
9
 apima gana platų 

laikotarpį, nuo 1919 m. iki šių dienų. Analizuojama karo aviacija, civilinės aviacijos kūrimasis. 

Pateikta nemažai informacijos apie dabartinį S. Dariaus ir S. Girėno aerodromą.  

 Be literatūros darbe panaudoti įvairūs pirminiai šaltiniai (pokalbių metu gauta informacija), 

įvairūs straipsniai iš spaudos. Nagrinėjant LAM eksponatų apsaugos problemas, remtasi pokalbiu su 

LAM darbuotojais, taip pat LR įstatymais ir jų projektais, Vyriausybės nutarimais bei strategijomis, LR 

kultūros ministro įsakymais ir ministerijos programomis bei strategijomis: Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė. Nutarimas dėl Muziejų modernizavimo 2007 — 2015 metų programos patvirtinimo. 2007 

                                                 
6
Bučas, Jurgis. Paveldo ir paveldosaugos samprata pasitikus XXI amžių, 2009. [žiūrėta 2012 m. rugsėjo 8 d.]. Prieiga per 

internetą: http://www.bernardinai.lt/archyvas/straipsnis/100726  
7
Čepaitienė, Rasa. Laikas ir akmenys: kultūros paveldo sampratos moderniojoje Lietuvoje, Vilnius, 2005. 

8
 Vaitkuvienė, Agnė. Lietuviškoji paveldo industrija. 2007 birželis. [žiūrėta 2012 m. rugsėjo 8d.]   Prieiga per internetą: 

http://www.manoukis.lt/print_forms/print_st_z.php?s=1296&z=62  
9
 Ramoška, Gytis. Lietuvos aviacija. Kaunas: Šviesa, 2008. 

http://www.plienosparnai.lt/
http://www.vgc.lt/
http://www.manosparnai.lt/
http://www.bernardinai.lt/archyvas/straipsnis/100726
http://www.manoukis.lt/print_forms/print_st_z.php?s=1296&z=62
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m. kovo 14 d. Vilnius, Lietuvos respublikos vyriausybės 2002 06 06 nutarimas Nr. 827. Dėl strateginio 

planavimo metodikos patvirtinimo ir t. t. 

Analizuojant S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo istoriją ir dabartinę padėtį, darbe buvo remtasi 

Irenos Jacevičienės-Žukauskaitės eiliuota kronika,
10

 taip pat Kęstučio Linkaus nepublikuotu 

rankraščiu.
11

 Vertingos informacijos suteikė jau minėta G. Ramoškos studija apie Lietuvos aviaciją.
12

 

Nemažai informacijos buvo surinkta iš spaudos esančių straipsnių, kultūros paveldo svetainės bei 

aerodromo direktoriaus E. Raubicko.  

Atliekant lyginamąją analizę tarp Rygos muziejaus Latvijoje, Rusijos KOP aviacijos muziejaus 

Maskvoje, Krokuvos aviacijos muziejaus Lenkijoje ir LAM atlikti buvo rasta elektroniniuose 

informaciniuose šaltiniuose. Daugiausiai duomenų apie užsienio — Rygos, Maskvos, Krokuvos 

muziejus buvo naudojama iš šių muziejų tinklalapių ir iš kitų interaktyvių svetainių. Taip pat 

remiamasi Rusijos muziejine enciklopedija: http://www.museum.ru/rme/monino_ist.htm, Lenkijos 

naujienlaiškiu: www.arup.com ir t. t.  Bendro pobūdžio informaciją apie muziejus, jų veiklą papildė 

informaciniai straipsniai specializuotuose periodiniuose leidiniuose, (pvz. lenkų laikraštis „Polski kraj“, 

Lietuvos Vakaro žinių archyvai“), Rusijos informaciniai tinklalapiai, skirti aviacijos istorijai — 

www.statehistory.ru, www.genotree.tu  ir daugelis kitų; diskusijos socialiniuose tinklalapiuose. 

Nebuvus užsienio aptartuose muziejuose sudėtinga išsiaiškinti šių įstaigų veiklos specifiką, todėl rasta 

informacija buvo naudinga pažįstant bendrą dabartinę aptartųjų muziejų situaciją. 

 Darbo pabaigoje pateikti priedai, kurie susiję su aptartais LAM eksponatais, užsienio valstybių 

aviacijos muziejais, S. Dariaus ir S. Girėno aerodromu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Jacevičienė-Žukauskaitė, Irena. Dariaus ir Girėno aerodromas : vieno seniausių Europoje Kauno Stepono Dariaus ir 

Stasio Girėno aerodromo 90-ties metų eiliuota kronika. Kaunas, 2008. 
11

 Linkus, Kęstutis. Žagariškių (Linksmadvario) aerodromas, rankraštis. KAVB. Kaunistikos skyrius. Kaunas, 2008. 
12

 Ramoška, Gytis. Lietuvos aviacija. Kaunas: Šviesa. 2009. 

http://www.museum.ru/rme/monino_ist.htm
http://www.arup.com/
http://www.statehistory.ru/
http://www.genotree.tu/
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1. LIETUVOS AVIACIJOS MUZIEJUS IR JO EKSPONATAI 

 Muziejinė veikla yra tiesiogiai susijusi su kultūros paveldo kaupimu, saugojimu ir visapusišku 

jo propagavimu. Muziejus taip pat yra vienas svarbiausiu kultūrinio turizmo išteklių. Tai neatsiejama 

tiek kultūros, tiek turizmo infrastruktūros dalis. Šiame skyriuje aprašomi LAM eksponatus, jų kultūrinė 

bei istorinė vertė. Darbo dalyse, kur kalbama apie eksponatus, išskiriami reprezentatyviausi Lietuvos 

Aviacijos muziejaus eksponatai, kurie ryškiausiai atspindi visos Lietuvos aviacijos istoriją ir yra mūsų 

kultūrinio palikimo dalis. Didžioji dauguma (praktiškai visi) LAM eksponatai yra saugomi kaip 

muziejinės vertybės — kultūros paveldo statuso jos neturi. Kultūrinės vertės samprata yra gana plati, 

todėl eksponatų vertė nustatoma atsižvelgiant į tai, kokiu kultūrinės vertės dedamųjų požiūriu jie 

vertingi. Taip pat analizuojama kokia dabartinė muziejaus ir jo išteklų situacija. Skyriaus pabaigoje 

akcentuojama, su kokiomis LAM problemomis susiduria  saugant paveldo objektus. 

 

1.1. Lietuvos Aviacijos muziejaus istorija 

Lietuvos Aviacijos muziejaus įkūrimo istorijos pradžią žymi 1972 m. Technikos muziejaus 

steigimas. Pasak istoriko Gyčio Ramoškos, Sovietmečiu ministrų taryba, pagal sąjunginius 

įsipareigojimus, Lietuvoje buvo nuspręsta įkurti Technikos muziejų. Atlikti paruošiamuosius darbus 

buvo paskirti aviatoriai, kurie Kaune ėmėsi kurti Technikos muziejų. Jų tikslas buvo kaupti aviacijos 

istorijos kultūrinį palikimą. Taigi, LAM užuomazgos prasidėjo gerokai anksčiau iki nepriklausomybės 

laikotarpio.  

Technikos muziejui buvo paskirtas kambarys Jaunųjų technikų stotyje (Mickevičiaus g-vė nr. 

2), o 1973 m. prasidėjo ekspozicijos formavimas. Materialiai šią veiklą rėmė Eksperimentinės sportinės 

aviacijos gamyklos (ESAG) direktorius Vytautas Pakarskas. Pagrindinis ekspozicijos formuotojas buvo 

aviacijos puoselėtojas ir aviacijos istorikas Jonas Balčiūnas. Muziejuje buvo kaupiami bei 

eksponuojami ne tik aviacijos, bet ir technikos eksponatai. Vėliau Technikos muziejų perkėlė į 

nedideles Valstybinio istorijos muziejaus patalpas. Tokiu būdu jis tapo Valstybinio istorijos 

muziejaus
13

 padaliniu.
14

  

Technikos istorijos sektorių, o vėliau skyrių, Valstybiniame istorijos muziejuje, suformavo 

1982 m. priimtas jaunas inžinierius Algirdas Gamziukas. Technikos muziejus, kitaip dar vadinamas, 

Visuomeniniu sportinės aviacijos muziejumi, buvo oficialiai atidarytas 1983 m. Ekspozicijai trūko 

patalpų, todėl tuo pačiu metu Aviacijos sporto federacija (ASF) rūpinosi Kauno senamiestyje paskirtų 

                                                 
13

 Vytauto Didžiojo karo muziejus 1956 – 1990 m. buvo vadinamas Valtybiniu istorijos muziejumi. 
14

 Interviu su aviacijos istoriku Gyčiu Ramoška. Kaunas. Data 2011 m. spalis. Užrašė autorė. 
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vaistų sandėlių pertvarkymu į Technikos muziejų. Tačiau 1989 m. Kauno oro uostui iš Aleksoto 

išsikėlus į Karmėlavą, nutarta jo patalpas perduoti Technikos muziejui, o senamiestyje numatytas 

patalpas perleisti Sporto muziejui. Kiek žinoma, Technikos muziejui taip pat buvo skirti buvę Hanzos 

pirklių namai — du didžiuliai seni sandėliai ir gretimas trečiasis pastatas, statytas XX a. pradžioje.
15

 

Dėl avarinės būklės, pastatus reikėjo ne tik restauruoti, bet, prireikus, netgi atstatyti. Pastangų ir 

bandymų įkurti Technikos muziejų buvo nemažai. Lietuvos aviatoriai nuo 1983 m. rūpinosi valstybinio 

aviacijos muziejaus steigimu. 

Pasak aviacijos istoriko G. Ramoškos, Lietuvos aviacijos muziejaus kūrimo reikšmė 

pribrendo, besirūpinant aviacinės atminties vertybėmis, renkant istorines fotografijas ir kitas relikvijas. 

Aviacijos veteranams, prižiūrintiems Visuomeninį sportinės aviacijos muziejų, tapo aišku, kad 

muziejaus eksponatus laikas perkelti į Kauno oro uosto patalpas, kur kūrėsi valstybinis Aviacijos 

muziejus.  

Technikos muziejus kūrėsi sunkmečiu, kai valstybės iždas netgi vėluodavo išmokėti algas 

biudžetiniams darbuotojams, todėl muziejus negaudavo tiek lėšų, kad greitai galėtų pritaikyti oro uosto 

patalpas muziejaus reikmėms. Tuo tarpu aviacijos veteranai vis ragino baigti tvarkyti ekspoziciją ir 

pagaliau atidaryti muziejų lankytojams.
16

 

Nesant Lietuvoje organizuotos aviacijos istorikų veiklos, aviacijos istorijos tyrimų 

koordinavimo Lietuvoje ėmėsi muziejus. Anuometinis jo direktorius A. Gamziukas įregistravo leidyklą 

„Plieno sparnai“, pradėjo leisti žymių Lietuvos aviatorių atsiminimus, iniciavo muziejininkų 

komandiruotes į archyvus ir jų tyrimų publikacijas muziejaus metraštyje „Plieno sparnai“. Kaip jau 

minėta anksčiau, 1995 m. LR Kultūros ministerija leido pervadinti Technikos muziejų į Aviacijos 

muziejų, nes nesirengė plėsti muziejaus apimties, ko iš tiesų reikėtų, norint reprezentuoti visą Lietuvos 

aviacinę techniką. 

 

1.2. Dabartinė LAM veikla 

 Lietuvos Aviacijos muziejus yra įsikūręs vieno seniausio Europoje nuo 1915 m. veikiančio karinio 

aerodromo
17

 teritorijoje. Jo adresas — Kaunas, Veiverių gatvė 132. Lietuvos kultūros ministro 2005-04-

29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomais“ (žin., 2005 m. 

Nr. 58-2034) S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas su įrangos liekanomis paskelbtas saugomu 

                                                 
15

 Kuriamas Technikos muziejus. In: Mokslas ir technika, 1985, nr. 8 (314), p. 31 – 32.  
16

 Ramoška, Lietuvos aviacija,  p. 152 
17

 Dariaus ir Girėno aerodromo išsami istorija oficialiame aerodromo tinklalapyje. Prieiga per internetą: 

http://www.aleksotasair.lt/lt/index.php?page=history  

http://www.aleksotasair.lt/lt/index.php?page=history
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valstybės.
18

 Šiuolaikinis Lietuvos Aviacijos muziejus (LAM) yra pakankamai jaunas. 2010 m. 

balandžio 9 d.  jis atšventė savo dvidešimtmetį. Muziejus įsteigtas Lietuvos Respublikos kultūros 

ministro 1990 metais vasario 19 d. įsakymu Nr. 40 „Dėl Lietuvos technikos muziejaus pavadinimo 

pakeitimo“.
19

 

LAM šiuo metu užsiima visuomenės edukaciniu švietimu: rengia parodas, organizuoja 

renginius. Be renginių ir parodų Lietuvos Aviacijos muziejus ruošia labai patrauklias edukacines 

programas vaikams. A. Bėkšta, analizuodamas Lietuvos muziejų edukacines programas, pastebi, kad 

jose daugiausia dėmesio skiriama darželinukams, pradinukams bei mokyklinio amžiaus vaikams.
20

 

LAM edukacinės programos taip pat orientuotos į ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikus. 2011 

m. Lietuvos Aviacijos muziejus drauge su kitais šešiolika Lietuvos muziejų, susibūrė į projektą „Muziejus-

mokykla-moksleivis. Muziejų ir bendro lavinimo mokyklų nacionalinis bendradarbiavimo tinklas“.
21

 

Pagrindinis šio projekto tikslas — nacionaliniu lygiu plėtoti neformaliojo švietimo paslaugas per muziejų 

ir bendrojo lavinimo mokyklų bendradarbiavimą, siekiant gerinti pilietinio ir tautinio ugdymo pasiūlą. 

Galima pasigirti, kad LAM šiam projektui rengia specialią edukacinę programą „Skrydis per Lietuvos 

aviacijos istoriją“, kuri kviečia moksleivius į muziejuje vykstančius edukacinius užsiėmimus. 

Dalyviams siūloma susipažinti su aviacijos ir visos Lietuvos raidai įtakos turėjusiomis asmenybėmis, 

darbais, siūloma nagrinėti lėktuvų veikimo fizikinius pagrindus, valdymo metodus. Lankytojams 

siūloma išbandyti muziejuje įrengtus skrydžių imituoklius. Tai orlaivių kabinų maketai su instaliuotais 

valdymo prietaisais bei programine įranga. Virtualių skrydžių programos leidžia pasirinkti orlaivio tipą 

(duomenų bazėje yra lėktuvai, sraigtasparniai bei sklandytuvai), kilimo ir tūpimo aerodromus įvairiose 

pasaulio šalyse ar net meteorologines sąlygas. Imituoklių programinė įranga leidžia keisti skrydžio 

sudėtingumą priklausomai nuo pilotuojančio asmens pasiruošimo. Ikimokyklinio amžiaus vaikams tai 

yra ypatinga atrakcija. 

Pasak LAM direktoriaus Remigijaus Jankausko, muziejaus ekspoziciją sudaro daugiau 

nei dvidešimt tūkstančių eksponatų. Ir kasmet jų vis daugėja. Muziejus renka ne tik stambius 

eksponatus — lėktuvus, sraigtasparnius ir sklandytuvus, bet ir istorines fotografijas, įvairius su aviacija 

susijusius dokumentus ir daugelį kitų relikvijų. Lauko ekspozicija nėra itin gausi, ji eksponuojama 2 

hektarų ploto atviroje lauko aikštelėje. Pagal muziejaus statutą, renkami ir kiti technikos istorijos 

                                                 
18

 Teritorijos ir apsaugos zonos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos Specialusis planas. Dariaus ir Girėno aerodromas 

su įrangos liekanomis. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos kauno teritorinis padalinys.2007. 
19

 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl Lietuvos Aviacijos muziejaus statuto pakeitimo. 2011 m. Liepos 

26d.  Nr. ĮV-519 Vilnius. In: Valstybės žinios, 2011, Nr.: 99 - 4686 
20

 Bėkšta, Arūnas. Muziejų edukacinės programos suaugusiems. Vilnius: Gimtasis žodis, 2010. p. 7-8. 
21

 Ažusienienė, Jūratė. Pranešimas spaudai. Muziejai pasiruošę kurti bendradarbiavimo su mokyklomis tinklą. Vilnius, 2011 

m. Lapkričio 21d. [žiūrėta 2012m. kovo 5d.]. Prieiga per internetą: 

http://www.museums.lt/Mokyklos/PDF/Pr_sp_muziejai_mokyklos_2011-11-21.pdf 

http://www.museums.lt/Mokyklos/PDF/Pr_sp_muziejai_mokyklos_2011-11-21.pdf
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eksponatai, turima nemaža priešgaisrinės apsaugos technikos kolekcija. Glaudžiai bendradarbiaujama 

su Lietuvos karinėmis oro pajėgomis, iš kurių gaunamas ne vienas vertingas eksponatas. Muziejuje 

nuolat vyksta renginiai
22

, skirti svarbiausiems aviacijos įvykiams paminėti, rengiamos įvairios parodos. 

Ekspozicijoje pateikiamos įvairios nuotraukos ir dokumentai, kuriuose atskleidžiama Lietuvos aviacinė 

raida. Taip pat eksponuojami įvairių šalių aviacijos ženklai. Galima pamatyti įvairių laikotarpių 

uniformas, žymių lakūnų asmeninius daiktus. Ekspozicija atskleidžia sklandymo užuomazgas
23

 

Lietuvoje. Muziejuje saugomi taip pat lietuviški ir Lietuvoje naudoti sklandytuvai. Tarp jų — 

seniausias Lietuvos Aviacijos muziejaus kolekcijoje bei vienas seniausių Lietuvoje sklandytuvas — 

BRO-12. Eksponatų kolekcijoje yra lengviausias sklandytuvas pasaulyje BRO-20, vadinamas: 

„Pūkelis“, sveriantis vos 38 kg. Taip pat eksperimentinis sklandytuvas LAK-12 E
24

, kurio sparnų ilgis 

siekia net 25 m. Tokie eksponatai, kurie išsiskiria savo ypatybėmis, yra gana vertingi saugant aviacijos 

paveldą bei populiarinant aviacijos istoriją. 

Lietuvos Aviacijos muziejaus siekis ir pagrindinė idėja — kad kuo daugiau muziejaus 

eksponatų būtų veikiantys, geriausia, kad galėtų skristi. Pasak LAM direktoriaus R. Jankausko, techninio 

muziejaus eksponatų vertė yra ne geležies kiekyje, o idėjoje, kad eksponatai būtų gyvi. Kyla klausimas, 

kodėl senųjų sklandytuvų klubo lakūnai skraido ne moderniais, o restauruotais senais aparatais? Todėl, kad 

jie nori pajusti tai, ką jautė aviacinės technikos pionieriai, prieš dešimtmečius, kokios buvo galimybės 

„atsiremti į orą“ to laiko žiniomis. Dauguma didžiųjų pasaulio aviacijos muziejų turi skraidančių aparatų. 

Be abejonės, tai viena iš efektyviausių ir patraukliausių idėjų — nuolat priminti lankytojams, kad aviacijos 

istorija vis dar yra gyva. 

Dabar muziejuje yra jau keletas skraidančių aparatų. Pirmuoju veikiančiu LAM eksponatu 

tapo žinomo lakūno — konstruktoriaus Vlado Kensgailos legendinio lėktuvo „Lituanika“ kopija, pagaminta 

1983 m. Šis eksponatas dalyvavo filmo „Skrydis per Atlantą“ filmavime.
25

 Pasak muziejaus darbuotojų, šis 

lėktuvas pakyla į orą kartą, arba du kartus metuose per aviacijos šventes. Be „Lituanicos“ dar yra veikiantys 

sklandytuvai „Garnys“, „Olympia“ ir „Mucha“. Mokomasis sklandytuvas „Garnys“ buvo pastatytas 1981 

m. gegužę. Suprojektuotas Broniaus Oškinio. Kalbant apie šį eksponatą, reikėtų paminėti, kad 2008 metais 

dirbęs kultūros ministras Jonas Jučas Lietuvos Aviacijos muziejui iš valstybės biudžeto lėšų skyrė 18 000 

                                                 
22

 2013 m. Lietuvos Aviacijos muziejaus renginių planas. Žiūrėti priedą nr. 1. 
23

 Lietuvos sklandymo istoriją žiūrėti In: Skraiduolis. Pasaulio aviacijos apžvalga. [žiūrėta 2012 kovo 5 d.]. Prieiga per 

internetą: http://www.lizdas.lt/aviacija/lietuva/sklandymo_istorija.htm  
24

 Šių LAM eksponatų vaizdą ir aprašus žiūrėti priede nr.2; nr.3. 
25

Kensgaila, Vladas. Mano „Lituanica“. In: Plieno sparnai. 1995, nr. 3. El. publikavimui parengė Nerijus Korbatas. [žiūrėta 

2012 balandžio 15 d.]. Prieiga per internetą: http://www.manosparnai.lt/page.php?19 

http://www.lizdas.lt/aviacija/lietuva/sklandymo_istorija.htm
http://www.manosparnai.lt/page.php?19
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litų projektams „A. Kovaliūno malūnsparnis“ ir „Sklandytuvas „Garnys“
26

. Tokia valstybės parama itin 

svarbi kultūriniams projektams. Senovinis sklandytuvas „Olimpia“ yra itin retas eksponatas. Jų pasaulyje 

buvo pagaminta vos aštuoni, o iki šių dienų išlikę tik trys. Lietuvoje „Olimpia“ sklandytojai skraidė prieš 46 

metus. Lietuvos Aviacijos muziejus didžiuojasi šiuo veikiančiu eksponatu. Sklandytuvas „Mucha“ pradėtas 

gaminti Lenkijoje 1953 m. ir buvo masiškiausiu lenkų sklandytuvu pokario metais. Jis gamintas iki 1960 

m.
27

 Šešto dešimtmečio pabaigoje „Musėmis“ skraidė ir Lietuvoje. Šiuo metu yra dedama daug pastangų 

senovinio lėktuvo ANBO atkūrimui. Aviacijos žmonėms tai labai brangi relikvija. Lėktuvą ANBO-1 

sukonstravo Antanas Gustaitis. 1925 m. liepos 14 dieną šis vienvietis sportinis lėktuvas buvo išbandytas ore 

Kauno aerodrome.
28

 Lietuvos Aviacijos muziejui yra labai palanku, kad šalia muziejaus yra aerodromas, 

kuriame galima ir variklį užvesti, ir į orą pakilti. S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas yra tikras Lietuvos 

aviacijos lopšys. Galime džiaugtis tuo, kad čia aviacijos istorija tebevyksta, tęsiasi ir yra gyva. 

 Nuo 1991 m. Lietuvos aviacijos muziejui priklauso S. Dariaus (Klaipėdos raj.) ir S. 

Girėno (Šilalės raj.) gimtinės. Ten veikia legendiniams lakūnams ir „Lituanikos“ skrydžiui skirtos 

ekspozicijos, papildytos Žemaitijos regiono etnografiniais eksponatais. 

Remiantis 2011 m. Valstybės žiniose skelbtu dokumentu, Lietuvos Aviacijos muziejaus 

pagrindiniai tikslai ir funkcijos yra: derinti technikos paveldo muziejinių vertybių kaupimą, saugojimą ir 

tyrinėjimą su informacijos visuomenei teikimu, jos švietimu; susieti technikos paveldo apsaugą su 

gyventojų kultūros bei švietimo poreikiais ir kultūros paslaugų teikimu; informacinėmis priemonėmis 

šviesti visuomenę; kaupti informaciją apie muziejines vertybes, atspindinčias Lietuvos aviacijos ir 

priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos istoriją, aviacijos srities asmenybių gyvenimą bei kūrybą, esančias 

kituose Lietuvos muziejuose, įstaigose bei privačiuose rinkiniuose; kartu su švietimo įstaigomis rengti 

ir vykdyti muziejines moksleivių lavinimo programas
29

 ir t.t. 

Apibendrinant, galima teigti, kad pagrindinė Lietuvos Aviacijos muziejaus veiklos misija 

— tyrinėti ir populiarinti Lietuvos aviaciją visais įmanomais būdais. LAM komplektuoja Lietuvoje ir 

kitose šalyse gamintas ir naudotas, aviacijos istoriją atspindinčias muziejines vertybes, susijusias su 

aviacijos raida, žymiųjų aviatorių gyvenimu ir veikla, taip pat kitų artimų aviacijai ir technikai sričių 

eksponatus. Muziejus sudaro tinkamas sąlygas saugomų muziejaus vertybių viešam naudojimui. 

                                                 
26

 Lietuvos respublikos kultūros ministras. Įsakymas dėl muziejinių vertybių įsigyjimo projektų finansavimo iš valstybės 

biudžeto lėšų 2008 metais. Nr. ĮV-201. 2008 m. balandžio 24 d. Vilnius. [žiūrėta 2012 m. balandžio 15 d.]. Prieiga per 

internetą: http://www.muziejai.lt/Informacija/infoimages/2008_IV_201.pdf  
27

 Kačergius, Gintautas. Sklandytuvas Mucha 100. In: VGC Lithuania. Lietuvos senovinių orlaivių asociacijos svetainė. 

2008. [žiūrėta 2012 m. balandžio 16 d.]. Prieiga per internetą: http://www.vgc.lt/page.php?144  
28

 Biografija apie Antaną Gustaitį. In: Lietuvos Aviacijos istorija 1919 — 1940 m. [žiūrėta 2012 m. balandžio 15 d.]. Prieiga 

per internetą: http://www.plienosparnai.lt/page.php?8 
29

 Plačiau: Lietuvos respublikos kultūros ministro įsakymas dėl Lietuvos Aviacijos muziejaus statuto pakeitimo. 2011 m. 

Liepos 26 d. Nr. ĮV-519. Vilnius. In: Valstybės žinios, 2011, Nr.: 99 -4686 

http://www.muziejai.lt/Informacija/infoimages/2008_IV_201.pdf
http://www.vgc.lt/page.php?144
http://www.plienosparnai.lt/page.php?8
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1.3. Lietuvos aviacijos muziejų eksponatai ir jų kultūrinė vertė 

Šioje darbo dalyje  išskiriami reprezentatyviausi Lietuvos Aviacijos muziejaus eksponatai, kurie 

ryškiausiai atspindi visos Lietuvos aviacijos istoriją ir yra mūsų kultūrinio palikimo dalis. Didžioji 

dauguma (praktiškai visi) LAM eksponatai yra saugomi kaip muziejinės vertybės — kultūros paveldo 

statuso jos neturi. Žinoma, kad kultūrinės vertės samprata yra gana plati, todėl eksponatų vertė 

nustatoma atsižvelgiant į tai, kokiu kultūrinės vertės dedamųjų požiūriu jie vertingi. 

 

1.3.1.  Antano Gustaičio memorialinis kambarys 

 Kaip jau buvo minėta, Lietuvos Aviacijos muziejus saugo ne tik aviacinės technikos 

eksponatus. Ekspozicija atskleidžia mūsų krašto aviacijos istorijos ištakas, joje demonstruojami šios 

srities kultūros artefaktai. Kalbant apie aviacijos istoriją apskritai, iškyla asociacijos su žymiais lakūnų 

vardais — tokiais kaip aviacijos konstruktorius, Lietuvos Karo aviacijos viršininkas, brigados 

generolas Antanas Gustaitis. Jonas Balčiūnas
30

 mini, kad pokario metais apie A. Gustaičio likimą nieko 

tikro nežinojome. Stalino laikais apie jį rašyti ir viešai kalbėti buvo draudžiama. Jei spaudoje ir 

pasirodydavo A. Gustaičio pavardė, tai su buržuazinio generolo ar tautos išdaviko etikete. Apie jo 

likimą sklandė įvairios spėlionės: įslaptintas dirba aviacijos pramonėje, pasitraukęs į užsienį...
31

 Tačiau 

šio žmogaus likimas gana liūdnas. Jis buvo nužudytas okupantų, o 1990 m. balandžio 26 d. Lietuvos 

Respublikos Aukščiausiasis Teismas buvusį Karo aviacijos viršininką pripažino nekaltu.
32

 

 Lietuvos Aviacijos muziejaus ekspozicijoje yra įrengtas A. Gustaičio atminties kambarys. Jame 

galima pamatyti daug archyvinių nuotraukų iš šio didžio žmogaus gyvenimo, susipažinti su trumpa jo 

biografija.
33

 Fotografijose įamžintos lakūno gyvenimo, veiklos akimirkos, juose taip pat galime matyti 

legendinius ANBO ir kitus lėktuvus, pirmųjų jų išbandymo vaizdus. Taip pat galima pamatyti išlikusias 

medines garsių karinės technikos konstrukcijų lėktuvų propelerių mentes.
34

 Šie eksponatai yra vieni iš 

seniausių LAM eksponatų. Jie yra itin vertingi senovinės aviacinės technikos atspindžiai ir turi istorinę 

vertę dėl to, kad byloja mums apie karo aviacijos praeities įvykius, kurie siejasi su žymiais lakūnais (A. 

                                                 
30

 Jonas Balčiūnas buvo aviacijos puoselėtojas, aviacijos istorikas. Jis - vienas iš Lietuvos sportinės aviacijos įkūrėjų. 

Aviacijos tema parašė 35 straipsnius. 
31

 Balčiūnas, Jonas. Antano Gustaičio sugrįžimas. In: Technikos žodis, Čikaga, 1991, nr. 3. [žiūrėta 2012 m. rugsėjo 28d.] 

Prieiga per internetą: http://www.plienosparnai.lt/page.php?97 
32

  Plačiau apie A. Gustaičio likimą: Gamziukas, Algirdas. Brig. Gen. Antano Gustaičio likimas. In: Karys, 1991, nr. 1. 

žiūrėta 2012 m. rugsėjo 28d.]. Prieiga per internetą: http://www.plienosparnai.lt/page.php?1244 [žiūrėta 2012 m. rugsėjo 

28d.]  
33

Antano Gustaičio biografija. KAVB, Kaunas. [žiūrėta 2012 m. rugsėjo 28d.]. Prieiga per internetą: 

http://atminimas.kvb.lt/asmenvardis.php?asm=n. 
34

Priedas nr. 4. 4 pav.  A. Gustaičio memorialinio kambario fragmentas.  Medinė propelerio mentė. XX a. III deš. 

Priedas nr. 5. 5 pav. A. Gustaičio memorialinio kambario fragmentas. Medinė propelerio mentė FOKER D (VII). XX a. II 

deš. Vokietija. 

http://www.plienosparnai.lt/page.php?97
http://www.plienosparnai.lt/page.php?1244
http://atminimas.kvb.lt/asmenvardis.php?asm=n
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Gustaitis, J. Dobkevičius, J. Garolis ir kt.)
35

. Taip pat galima būtų įvardinti šių eksponatų techninę 

vertę, vertinant to meto gamybinių konstrukcijų galimybes. 

 Antano Gustaičio memorialinį kambarį puošia skulptoriaus Juozo Šlivinsko dovana — lakūno 

horeljefas
36

. Šis eksponatas turi ne tik memorialinę, bet ir meninę vertę. Tai reljefinės apvaliosios 

skulptūros kūrinys, kuriame pavaizduotas garsaus aviacijos konstruktoriaus. Balto marmuro portretas 

yra ženkliai iškilęs iš fono plokštumos. Didelis dėmesys čia skirtas veido išraiškai, skulptūra atrodo itin 

tikroviškai, brigados generolas vaizduojamas realistiškai, taip, kaip atrodė savo paskutiniais gyvenimo 

metais.
37

 „Padangių žmonės“ ir oreivystės tema apskritai yra artima skulptoriui Juozui Šlivinskui. Jis 

taip pat yra paminklo Steponui Dariui ir Stasiui Girėnui, esančiame Kauno Ąžuolyne, projekto 

autorius, Felikso Vaitkaus paminklo skrydžiui per Atlantą atminti Ballinrobe, Airijoje autorius ir t. t.
38

 

 

1.3.2.    Stepono Dariaus ir Stasio Girėno karstai 

 Lietuvos Aviacijos muziejaus ekspozicijoje galima pamatyti medinius karstus
39

, kuriais Atlanto 

nugalėtojų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno palaikai 1933 m. liepos 19 d. buvo atgabenti į Kauną iš 

Soldino, šalia kurio įvyko „Lituanikos“ lėktuvo katastrofa. Šie karstai yra tamsiai rudos spalvos ir 

neįprastai plokščiais dangčiais. Abiejų karstų dangčiai pritvirtinti varžtais. Karstų šonuose ir galuose 

įtaisytos gražios masyvios metalinės rankenos. Didvyrių palaikai buvo balzamuoti ir paguldyti 

specialiuose variniuose karstuose su stikliniais langais, kad žuvusiųjų lakūnų kūnus galėtų matyti 

lankytojai. Variniai karstai yra saugomi Vytauto Didžiojo karo muziejuje, kurie, kaip ir šie, okupacijos 

metais buvo išsaugoti lietuvių patriotų pastangomis. Yra teigiama, kad po simbolinių žuvusių lakūnų 

laidotuvių šie karstai buvo atvežti į VDU Medicinos fakulteto rūmus palaikų tyrimui ir 

balzamavimui.
40

 Po to lakūnų kūnai iki 1937 m. išbuvo Medicinos rūmų anatomijos katedros 

koplyčioje. 1937 m. lapkričio 1 d. lakūnų palaikai perkelti į Vytauto prospekte esančiose kapinėse 

granitinį laikinąjį mauzoliejų. Buvo planuojama, baigus statyti Prisikėlimo bažnyčią, skirti jiems kriptą. 

Dėl ne visiškai tinkamų laikymo sąlygų mauzoliejuje karstai grąžinti į Medicinos rūmų koplyčią. 1944 

m. artėjant frontui karstai buvo paslėpti užmūrijus juos Medicinos rūmų rūsio nišoje. Karstų paslėpimo 

vieta atskleista 1958 m. 

                                                 
35

 Plačiau apie tai : http://www.plienosparnai.lt/page.php?238  
36

 Priedas nr. 6, 6 pav. A.Gustaičio memorialinio kambario fragmentas.  Antano Gustaičio horeljefas. Skulptorius Juozas 

Šlivinskas. 
37

 Priedas nr. 6, 7 pav. A. Gustaičio fotografija. Šaltinis: http://www.aviasistemos.lt/antanas-gustaitis    
38

 Jesulaitytė, Eglė. Juozo Šlivinsko paroda Artėjimas pie skulptūros. In: Kauno miesto muziejus. [žiūrėta 2012 m. rugsėjo 

28d.]. Prieiga per internetą: 

http://kaunomuziejus.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=79&cntnt01returnid=69 
39

 Priedas nr. 7, 8 pav. S. Dariaus ir S. Girėno karstai, kuriais didvyriai buvo atgabenti iš katastrofos vietos. 
40

 Interviu su LAM rinkinų saugotoja Nijole Kavaliauskiene. Kaunas. Data 2012 m. vasaris. Užrašė autorė. 

http://www.plienosparnai.lt/page.php?238
http://www.aviasistemos.lt/antanas-gustaitis
http://kaunomuziejus.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=79&cntnt01returnid=69
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 Lietuvos Aviacijos veteranai padarė viską, kad S. Dariaus ir S. Girėno karstai būtų išsaugoti ir 

išlikę iki šių dienų.
41

 Šie, dabar jau Lietuvos Aviacijos muziejaus eksponatai, be abejonės, turi didelę 

istorinę vertę, nes siejasi su žymiais žmonėmis ir reikšmingais istoriniais įvykiais: tragiškas lakūnų 

likimas paliko reikšmingą kultūrinį įspaudą ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio istorijoje. Didžiuojantis 

Atlanto nugalėtojais, iškyla ir istorinio bei tautinio tapatumo jausmas, kurį anot A. D. Smitho, reikia 

puoselėti kiekvienam valstybės piliečiui.
42

 Šį tapatumo jausmą, galima įžvelgti kaip paveldo vertę, kuri 

pagrįsta objekto atpažinimu ir pripažinimu. Visuomenė žvelgia į istorinę praeities traumą ir tarsi 

tapatinasi su ja, prisidėdama prie kolektyvinės atmintis išsaugojimo. 

 

1.3.3.  S. Dariaus ir S. Girėno mauzoliejaus kryžiai 

Šalia sovietmečiu išsaugotų ir muziejui padovanotų S. Dariaus ir S. Girėno ąžuolinių karstų, 

dabar stovi du tarpusavyje sujungti cementiniai kryžiai
43

, kažkada vainikavę legendinį lakūnų 

mauzoliejų Senosiose miesto kapinėse (Ramybės parke).
44

 Valdžios įsakymu šis mauzoliejus buvo 

susprogdintas, o nuolaužos atvežtos į žydų kapines Radvilėnų plente. Aviacijos istorikai teigia, jog tai 

įvyko apie 1962 m., gali būti, kad 1959 m.
45

 Kryžius iki šių dienų išsaugojo kaunietis Jonas 

Ančerevičius.
46

 Jis sugebėjo atsigabenti ir užkasti šiuos susprogdinto lakūnų mauzoliejaus kryžius. 

Kitos nuolaužos buvo itin sunkios ir kaunietis net nesugebėjo jų pajudinti. Vėliau šios nuolaužos buvo 

palaidotos tose pačiose kapinėse. J. Ančerevičius atskleidžia paslaptį, kad iki šiol išlikęs kauburys žymi 

jų užkasimo vietą. 

 Patriotų pastangomis išsaugoti S. Dariaus ir S. Girėno kryžiai turi istorinę ir meninę- 

architektūrinę vertes. Mauzoliejus buvo suprojektuotas žymaus architekto V. Landsbergio — 

Žemkalnio ir jo architektūrinis sprendimas buvo gana įdomus. Beveik visas mauzoliejus talpintas po 

žeme ir tik centrinė jo dalis buvo truputį iškilusi virš žemės paviršiaus. Mauzoliejus buvo apskrito 

plano, sudarytas lyg iš dviejų, vienas į kitą sunertų cilindrų, tarp kurių buvo dveji laiptai į laidojimo 

kriptą ir dvi pagalbinės patalpos — viena šildymui, kita — vėdinimui. Pagrindinį mauzoliejaus tūrį 

                                                 
41

 Skučaitė, Virginija. Istorinis detektyvas. Užmūryti ir mirkę potvynio vandenyse, slėpti katilinėse, palėpėse ir rūsiuose, 

vogčia gabenti iš vienos slėptuvės į kitą garsiųjų Lietuvos lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno karstai pasiekė mūsų dienas. In: 

Kauno diena, 2002. [žiūrėta 2012 m. rugsėjo 28d.]. Prieiga per internetą: http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/istorinis-

detektyvas-4005#axzz27tMBCRP7  
42

 Smith, A. D. Nacionalizmas XX amžiuje. Vilnius, 1994, p.71. 
43

 Priedas nr.8, 9 pav. Dariaus ir Girėno mauzoliejaus kryžiai. 
44

 Priedas nr. 9, 10 pav. Dariaus ir Girėno laikinas rūsys-mauzoliejus pastatytas pagal V. Landzbergio-Žemkalnio projektą 

1936 m. 
45

 Dariaus ir Girėno mauzoliejus. In: Plieno sparnai, 1995, nr 3. [žiūrėta 2012 m. rugsėjo 29d.]. Prieiga per internetą: 

http://www.plienosparnai.lt/page.php?955  
46

S.Dariaus ir S.Girėno mauzoliejaus kryžiai. Lietuvos Aviacijos istorija 1919 — 1940 m. [žiūrėta 2012 m. rugsėjo 29d.]. 

Prieiga per internetą: http://www.plienosparnai.lt/page.php?953 

http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/istorinis-detektyvas-4005#axzz27tMBCRP7
http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/istorinis-detektyvas-4005#axzz27tMBCRP7
http://www.plienosparnai.lt/page.php?955
http://www.plienosparnai.lt/page.php?953
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užėmė laidojimo kripta. Virš žemės paviršiaus buvo matoma tik pagrindinė mauzoliejaus dalis — tai 

apskritas 0,6 m aukščio ir apie 7,2 m skersmens plokščiu viršumi statinys, padengtas tašyto pilko 

granito plokštėmis. Ant jo, šiaurės rytų pusėje, lenkta 1,0 m aukščio pilko granito, orientuoto į 

pietvakarius sienelė, kurios viduryje buvo dvigubas pilko granito kryžius.
47

  

V. Landsbergio-Žemkalnio architektūrą tyrinėjusi J. Kančienė, vertina ją kaip funkciškai 

tikslingą, konstruktyvių apibendrintų formų, darnių proporcijų. Architekto darbuose atsispindi 

konstrukcinės sandaros ir meninių priemonių ryšio su aplinka darna.
48

 Šiuos bruožus galime matyti ir 

mūsų aptartame objekte. 

 Eksponate atsispindi sakralinis ryšys, nes pats kryžius jau yra sakralumo simbolis. Šis simbolis 

suprantamas kaip Jėzaus Kristaus kančios, žmonių atpirkimo ir krikščionybės simbolis, krikščionių 

kulto objektas.
49

 Verta pažymėti, kad paveldo vietos neretai persmelktos sakralinės prasmės. LR 

Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme sakralinis paveldas apibrėžiamas kaip objektai, 

vietos, jų kompleksai ir vietovės, reikšmingos religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams.
50

 

Todėl iš esmės sakralinė vertė susidaro dėl to, kad objektas religingiesiems simbolizuoja jų tikėjimo 

elementus ir tampa svarbus. 

Taigi, šis eksponatas turi istorinę, memorialinę, meninę-architektūrinę ir netgi sakralinę vertes. 

 

1.3.4.   S. Dariaus ir S. Girėno transatlantinio lėktuvo „Lituanica“ replika 

 Prisimenant karo lakūnus didvyrius S. Darių ir S. Girėną, negalima nepaminėti dar vieno LAM 

eksponato — legendinio lėktuvo „Lituanica“ replikos.
51

 Lietuvos kino studijos užsakymu šį lėktuvą 

1982 m. sukonstravo ir pagamino Vladas Kensgaila.
52

 Muziejaus eksponatu lėktuvas tapo 1985 m.  

1982 m. buvo ruošiamas meninis filmas „Skrydis per Atlantą“, V. Kensgaila kruopščiai 

ištyrinėjo ir išmatavo Vytauto Didžiojo karo muziejuje esančios „Lituanicos“ liekanas ir pagal turimus 

brėžinius bandė rekonstruoti tikslesnę „Bellancos“ (1932 m. prieš perstatymą) kopiją, kurią vėliau tam 

pačiam filmui perdirbo į „Lituanicą“. „Bellancos“ (vėliau „Lituanicos“) statybai buvo panaudotos 

                                                 
47

 Aprašant mauzoliejų buvo naudotasi architekto V. Landsbergio- Žemkalnio S. Dariaus ir S. Girėno mauzoliejaus 

išlikusiais brėžiniais. Vilnius, Meno archyvas. F.81. Ap. 1 B.696. In: Plienosparnai, 1995, nr. 3. 
48

 Kančienė, Jolita; Minkevičius, Jonas.  Architektas Vytautas Landsbergis – Žemkalnis. Vilnius, 1997. 
49

 Naujausios parodos. Lietuvos tūkstantmečio programos paroda „Krikščionybė Lietuvos mene“. Edukacinė programa 

„Krikščioniškieji simboliai“/Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas. Parengė muziejininkė V. Korlienė. 

[žiūrėta 2012 m. rugsėjo 30d.]. Prieiga per internetą: http://ldmuziejus.mch.mii.lt/naujausiosparodos/Krikscion_simboliai-

placiau.htm [žiūrėta 2012 m. rugsėjo 30d.] 
50

 Lietuvos Respublikos Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas. 2004 m. rugsėjo 28 d. Nr-

IX-2452. Vilnius. 
51

 Priedas nr. 10, 9 ir 10 pav. Lėktuvo „Lituanika“ replika, eksponuojama Lietuvos Aviacijos muziejuje. 
52

 Kensgaila, Vladas. Mano „Lituanika“. In: Plieno sparnai, 1995, nr.3. [žiūrėta 2012 m. rugsėjo 29d.]. Prieiga per internetą: 

http://www.manosparnai.lt/page.php?19  

http://ldmuziejus.mch.mii.lt/naujausiosparodos/Krikscion_simboliai-placiau.htm
http://ldmuziejus.mch.mii.lt/naujausiosparodos/Krikscion_simboliai-placiau.htm
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sovietinio JAK-12 pagrindinės detalės. Liemuo buvo supjaustytas, o vamzdžiai panaudoti naujam 

liemeniui, nes forma ir dydis neatitiko. Sparnai perdirbti — pailginti. Kilis ir posūkio vairas pagaminti 

iš naujo. Važiuoklė pagaminta pagal „Bellancos“  konstrukciją. Variklis — sovietinis Al-14, 

žvaigždinis, 9 cilindrų, 260 a.g. Pagaminti nauji ratų gaubtuvai, sparnų spyrių aerodinaminiai 

pračiuožikliai, butaforiniai išmetimo vamzdžiai, greičio žiedas ir kt. Liemuo, sparnai ir vairų 

plokštumos aptraukti nauja drobe. Visas lėktuvas nudažytas oranžine spalva.
53

 Po filmo užbaigimo 

„Lituanicos“ kopija buvo panaudojama trumpiems skrydžiams aviacijos šventėse, o vėliau pastatyta 

Lietuvos Aviacijos muziejuje.
54

 Tai vienas iš eksponatų, kuris veikia. Replikos autorius Vladas 

Kensgaila kartu su Edmundu Jasiūnu šiuo lėktuvu buvo nuskridę į katastrofos vietą Soldine. 

„Lituanica“ yra naudojamas eksponatas, todėl palaiko istorinės atminties išsaugojimą, kas 

atspindi  memorialinę vertę. „Lituanicos“ replika turi ir technikos paveldo vertę, juk jos autorius, prieš 

gamindamas lėktuvą, gerai išstudijavo visas jo išlikusias dalis Vytauto Didžiojo karo muziejuje, 

įvertindamas tai, kad lėktuvas turės skraidyti, skyrė didelį dėmesį konstrukcijos atsparumui ir 

naudojimo galimybes. 

 

1.3.5.   Sklandytuvai Lietuvos Aviacijos muziejuje 

Tūkstantmetėje savo istorijoje žmogus, atiduodamas savo funkcijas technikai, įspaudė joje savo 

atvaizdą. Su kiekvienu reikšmingu technikos išradimu, žmogaus galia augo. Techniką galima 

suskirstyti į įvairias šakas: buitinę, karinę, gamybinę, kultūrinę ir kt.
55

 Daugiausia dėmesio čia atitenka 

gamybinei žmogaus veiklai. Todėl šioje magistrinio darbo dalyje norėčiau pristatyti LAM aviacinės 

technikos svarbiausius eksponatus —  lietuviškos gamybos sklandytuvus. 

 Sklandymo užuomazgos Lietuvoje prasidėjo dar 1910 m., kai Vilniuje įsikūrė oreivystės 

būrelis, kuriame vėliau pastatytas Lavrovo – Ševeliovo konstrukcijos sklandytuvas ir juo šiek tiek laiko 

skraidė
56

. 1931 m. rudenį Kauno ATM įsikūrė sklandytojų būrelis. Jame teorinius užsiėmimus dėstė 

G.Radvenis-Heidrikis. Būrelio nariai pradėjo statyti sklandytuvą. Iniciatyvos ėmėsi ATM moksleivis 

Bronius Oškinis. Jis pakoregavo Zöglingo brėžinius, įnešė patobulinimų. Vietoje sparnų atatampų buvo 

spyriai, pakeista ir sparno konstrukcija. Taip gimė pirmasis lietuviškas sklandytuvas. Tai buvo ne RRG 

Zögling, o T-1 („Technikas“-1). B. Oškinis su pagalbininkais iš ATM sklandytuvą baigė konstruoti 

                                                 
53
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1932 m. vasarą.
57

 B. Oškinis buvo labiausiai patyręs šioje srityje. Jis sukonstravo daugiau nei 20 įvairių 

sklandytuvų, kurie vėliau įgijo pripažinimą visoje Sovietų Sąjungoje. Nuo 1953 m. BrO-9 buvo 

gaminamas serijiniu būdu Simferopolyje. Iš viso šių sklandytuvų buvo pagaminta apie 320 vnt. Dar du 

B. Oškinio konstrukcijos sklandytuvai buvo gaminami serijomis. Tai vaikų mokymui skirtas 

sklandytuvas BrO-11 (1954 m.) ir treniruočių sklandytuvas skriejimui termikuose — BrO-12 (1957 

m.). Sklandytuvų BrO-12 iš viso buvo pagaminta apie 120 vnt., o Bro-11 apie 2000 vnt.
58

 B. Oškinio 

autoritetas sąjunginėje arenoje lėmė sėkmingą Kauno sklandymo stoties vystymąsi. 

 Įdomu tai, kad sklandymas vertingas tuo, kad buvo išnaudojamas reprezentuojant Lietuvos 

aviaciją užsienio valstybėms. Sklandymo sezono metu į Nidos sklandymo mokyklą buvo atvežamos 

užsienio šalių delegacijos, jos būdavo supažindinamos su mokymo principais, inventoriumi ir pan. Tai 

parodo, kad šios aviacijos šakos pasiekimus vertino ir to meto politikai, juos siekta išnaudoti šalies 

įvaizdžiui bei prestižui pagerinti. Be oficialių delegacijų, Nidos mokyklą aplankydavo ir gausus 

pavienių turistų būrys: 1935 metų vasarą ten pabuvojo apie 10 000 žmonių, iš kurių apie 4000 buvo 

užsieniečiai, daugiausia vokiečiai.
59

 Lietuvos sklandytojai pasiekė aukštų rezultatų, ypač išsilaikymo 

ore, ne tik šalies, bet ir pasauliniu mastu. Po 1938 metų birželio 24 — 25 dienomis A. Gyso atlikto 

skrydžio, kuomet virš didžiosios kopos jis išskriejo 26 val. 2 min., Lietuvos sportininkui šioje srityje 

buvo pripažinta trečioji vieta pasaulyje
60

. Tai atliko ne tik šalies vardo garsinimo pasaulyje darbą, bet 

buvo išnaudota ir propagandiniams tikslams: patriotizmo bei pasididžiavimo šalies pasiekimais 

skatinimui.  

Toliau sklandytuvai yra pristatomi kiekvienas atskirai. Buvo atrinkti reprezentatyviausi ir 

idomiausi eksponatai. 

Treniruočių sklandytuvas Bro-12 — tai B. Oškinio konstrukcijos sklandytuvas. Prototipas 

pastatytas Kauno sklandymo stotyje paties konstruktoriaus bei sklandytojų lėšomis bei pastangomis 

1957 m. Kaip jau buvo minėta, 1958 — 1961 m. Simferopolio dirbtuvėse Bro-12 pagaminta 120 vnt. 

Kad pradedantieji pilotai akivaizdžiai pajustų skridimo krypties svyravimus, BrO-12 kabinos stiklas 

sklandytoją dengė tik iš priekio — nukrypimą nuo tiesaus skridimo pilotas tuojau pat pajusdavo 

pūstelėjus vėjui pro kiaurus šonus. Lietuvoje 1959 — 1961 metais iš viso skraidė apie 20 šio tipo 

sklandytuvų. Sovietų Sąjungoje nusprendus gaminti metalinės konstrukcijos sklandytuvus, BrO-12 
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netrukus nukonkuravo įžymieji čekų dviviečiai „Blanikai”
61

. Tačiau šis sklandytuvas turėdamas 

kabančius eleronus
62

 ir užsparnius, traukiamas mechaninio išvilktuvo galėdavo iškilti žymiai aukščiau 

už kitus sklandytuvus ir pasiekti kylančias oro sroves. Šis serijinis egzempliorius pagamintas 1960 m.
63

 

Tai seniausias lietuviškos konstrukcijos sklandytuvas muziejaus kolekcijoje ir apskritai Lietuvoje. 

 1974 m. B. Oškinis pirmą kartą pasaulyje savo konstrukcijos sklandytuve panaudojo plyšinius 

sparnus — tris, vienas paskui kitą sudėtus sparnus, tarp kurių buvo du plyšiai. Šis išradimas leido 

smarkiai padidinti sparnų keliamąją jėgą. 1975 m. sukurtas sklandytuvas Bro-18
64

 su trimis plyšiais, 

kuris sėkmingai išbandytas 1975 09 22. Kitaip dar vadinamas eksperimentinis sklandytuvas Bro-18 

„Boružė“. Tai buvo ir mažiausias pasaulyje sklandytuvas,
65

 savotiškas sklandytuvo ir skraidyklės 

hibridas. Bandymai akivaizdžiai parodė teigiamas BRO-18 ypatybes: jis yra nesudėtingos gamybos, 

lengvai valdomas. Su neilgais sparnais „Boružė" negali pasiekti didelio greičio bei aukščio, todėl 

puikiai tinka mokinti skraidyti vaikus nuo 12 metų amžiaus. Į orą sklandytuvas kyla esant 35—40 

km/vai greičiui (startui pakanka 3—4 žmonių).
66

 

 Kitas sklandytuvas, kuriuo garsėjo B. Oškinis — eksperimentinis sklandytuvas Bro-20 

„Pūkelis“. Broniaus Oškinio konstrukcijos eksperimentinis sklandytuvas, pagamintas 1976 m.,
67

 

naudojant nerviūrų ir lonžeronų išpynimo iš stiklo virvių technologiją. Konstrukcija iš stiklaplaščio, 

panaudojant duraliuminį. Sparnai su dviem plyšiais, teikiantys didesnę keliamąją jėgą. Išbandytas su 

plūde, velkamas paskui motorlaivį. 1977 m. rugpjūtį Bro-20 išbandytas ore.
68

 Sklandytuvas buvo 

paklusnus skriejant šlaitiniuose antvėjuose. Kaip tik tuo metu atėjo žinia, kad dviplyšinio sparno 

schema pripažinta išradimu.
69

 Tai lengviausias pasaulyje sklandytuvas, kurio tuščio svoris — 38 kg.
70
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Didžioji dauguma LAM eksponatų, demonstruojamų ekspozicijoje turi techninę vertę
71

.  Visais 

laikais sklandytuvus konstruktoriai kūrė taip, kad jie pasižymėtų kuo geresnėmis aerodinaminėmis 

savybėmis, leidžiančiomis kuo ilgiau sklęsti, kuo geriau išnaudoti termikus, dėl kurių šis aparatas be 

variklio gali kilti aukštyn. Nuo paprastučių medinės konstrukcijos iki modernių plastmasinių 

sklandytuvų — toks kokybiškas šuolis Lietuvoje per puse šimtmečio buvo padarytas sklandytuvų 

technikos raidoje.
72

 Šiuos sklandytuvus galima įvardinti aviacinės technikos paveldo dalimi. 

Nagrinėjant aviacinės technikos ir kultūros paveldą, reikia atkreipti dėmesį į senosios technikos objektų 

išlikimo svarbą, išsaugant ją ateities kartoms ir ugdant pagarbą savo krašto ateities istorijai.  

Istorinė verte pasižymi praktiškai visas kultūros paveldas. Ji gali būti nustatoma pagal kelis 

aspektus. Svarbiausias yra paveldo amžius arba senumas, jo retumas ir unikalumas, technologinės 

savybės arba jo archyvinė/dokumentinė reikšmė ir asociacijos su žymiais istoriniais veikėjais arba 

svarbiais įvykiais. Pasak R. Čepaitienės, istorija ir paveldas yra esminiai kultūros elementai – idėjos, 

medžiagos ir žmonės – tai svarbiausi kultūros dėmenys. Nėra tokio paveldo, kuris neturėtų kultūrinės 

vertės.
73

 Memorialinė vertė atsispindi objektuose, kurie skirti istoriniams įvykiams ar asmenybėms 

atminti. Tokių eksponatų muziejuje daug, kadangi, kaip jau buvo minėta, Sovietinės okupacijos metais 

buvo sunaikinta didelė dauguma Lietuvos aviacijos istoriją reprezentuojančių objektų, bet likusiuosius 

saugo ir eksponuoja LAM.  

Ekspozicijoje demonstruojama ir meninę vertę turinčių eksponatų. Tai menininkų sukurti ir 

dovanoti muziejui kūriniai, atspindintys ir primenantys ar pagerbiantys Lietuvos aviacijos įvykius. Taip 

pat aptartuose sklandytuvuose galima įžvelgti ir meninę-dizaino vertę. Iš pirmo žvilgsnio gali 

pasirodyti, kad tokia sritis, kaip sportinė aviacija turi mažai ką bendro su menu ar dizainu, t. y. meniniu 

projektavimu, o daugiau siejama su aerodinamika, inžinerija, medžiagų technologijomis, saugumo 

reikalavimais ir t. t. Tačiau konstruktorius, projektuodamas sklandytuvų eksterjerą, siekė perteikti 

aerodinamines formas ir sukurti eksterjero ir interjero vieningumo įspūdį. Profesionalus konstruktorius 

nuolat generavo technikos žinias ir sklandytuvo vaizdo viziją, tokiu būdu  suteikdamas idėjai išraišką 

bei kryptį. 

Taigi, šie eksponatai pasižymi ne tik technine ir istorine verte, bet taip pat ir menine-dizaino 

verte, kadangi konstruktorius taikydamas technikos žinias, kūrė tuo pačiu ir sklandytuvų dizainą. 
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1.3.6.  LAM eksponatai UNESCO Pasaulio paveldo sąraše 

Kaip jau buvo minėta LAM muziejuje yra sukaupta daugiau nei 20 tūkstančių eksponatų. 

Daugelis jų yra saugomi muziejaus fonduose. Tarp LAM eksponatų, taip pat yra ir tų, kurie yra įtraukti 

į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą: A.Gustaičio ANBO (IV) ir ANBO-41 lėktuvų ir Balio Karvelio 

sklandytuvo BK-4 brėžiniai.  

Ypatingą vertę turinčių A. Gustačio ANBO (IV) ir ANBO-41 lėktuvų brėžinių ekspozicijoje 

nepamatysime, jie yra saugomi muziejaus saugykloje. Jų yra 387 vnt. Taip pat yra išlikę kai kurie pirmi 

egzemplioriai — šių brėžinių šviesoraštinės kopijos (XX a. IV deš. 1036 vnt.) Tai vientisas 

komplektas. Brėžiniuose pavaizduota visos lėktuvo dalys ir detalės. Pastarieji atlikti pagal visus 

reikalavimus: su lentelėmis, autoriaus A. Gustaičio, tikrintojų ir braižytojų parašais. Šios brėžinių 

kopijos buvo naudojamos kaip originalai lėktuvų ANBO-IV
74

 statybai. ANBO-IV tarpukario metu, 

Europoje buvo įvertinti kaip geriausi lengvosios atakos lėktuvai. Per 1925 — 1939 m. laikotarpį A. 

Gustaitis sukonstravo, pastatė ir išbandė devynių tipų lėktuvus: ANBO-I (vienintelis išlikęs Vytauto 

Didžiojo karo muziejaus eksponatas), ANBO-II, ANBO-III, ANBO IV(ANBO-41), ANBO-V, ANBO-

51, ANBO-VI, ANBO-VII, ANBO-VIII. Karo aviacijos dirbtuvės pagamino 65 vnt. 1934 m. A. 

Gustaičio surengtas skrydis aplink Europą su ANBO-IV išgarsino Lietuvos vardą. Gustaičio 

vadovaujama eskadrilė pakilo iš Kauno. Įveikę daugiau nei devynių tūkstančių kilometrų maršrutą, 

aplenkę 16 Europos sostinių
75

 ir didmiesčių 1934 m. liepos 19 - ąją sėkmingai pasiekė Kauno 

aerodromą.
76

 Šiandien pagal šiuos unikalius brėžinius būtų įmanoma rekonstruoti lėktuvus. Tuo 

domėjosi aviacijos istorikas Vytautas Stašaitis bei Kauno Technologijos universiteto docentas 

Leopoldas Paknys. 

1993 m. LAM įsigijo šiuos brėžinius iš kolekcionieriaus Povilo Jurkšto našlės Ksaveros 

Jurkštienės.
77

 Į savo tėviškę konstruktorius, slėpdamas nuo sunaikinimo, prasidėjus sovietų okupacijai, 

atgabeno ANBO-IV, 41 ir VIII brėžinius. 1971 m. pabaigoje K. Gustaitis juos perdavė V. Jurkštui, 

kuris jų taip ir nepanaudojo savo publikacijoms.
78

 

2005 m. pateikus paraišką, 2006 m. kovo 30 d. ši unikalių brėžinių kolekcija buvo įrašyta i 

UNESCO programos „Pasaulio atmintis“
79

 Lietuvos nacionalinio registro sąrašą.
80

 Lietuvos karo 
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aviacijos viršininko, brigados generolo A. Gustaičio dviviečio aukštasparnio monoplano, skirto 

žvalgybai, lėktuvo ANBO (IV) (ANBO-41) brėžiniai yra vieninteliai išlikę kaip vientisas komplektas. 

Galima pažymėti, kad su trimis tokio tipo lėktuvų grandimis, A. Gustaitis 1934 m. aplankė Europos 

sostines, garsindamas jose Lietuvos vardą ir stebindamas, kad tokia maža, neseniai atsikūrusi valstybė 

jau naudojasi savos gamybos lėktuvais. 

Lietuvos sklandymo patriarcho, konstruktoriaus Balio Karvelio sklandytuvo BK-4 brėžinių 

vienintelis pilnas komplektas tai pat saugomas LAM saugykloje. 1986 m. brėžiniai pirkti iš paties B. 

Karvelio už kelis šimtus rublių (tiksliau suskaičiavus 393,20 rubl.).
81

 Brėžinių yra 411 vnt. Tai pilnas 

sklandytuvo BK-4 aerodinaminių ir konstrukcinių charakteristikų komplektas SSSR, 1955 — 1956 m. 

kartonas, popierius, tušas, pieštukas, kserokopijavimas. Būklė nėra gera, reikalinga restauracija. 2005 

m. pateikus paraišką, šie brėžiniai 2006 m. kovo 30 d.
82

 įtraukti į UNESCO Lietuvos nacionalinio 

registro „Pasaulio atmintis“ sąrašą.
83

 

Sovietmečiu Lietuvoje tai pirmas ir vienintelis toks pastatytas sklandytuvas. BK-4 „Kaunas“
84

 

buvo geriausiu pokario laikotarpio sklandytuvu.
85

 BK-4 — itin aukštos klasės sklandytuvas. Tuo metu 

niekas nedrįso kilti į orą su 17 m. sparnus turinčiu sklandytuvu. Šiuo sklandytuvu Vytautas Dovydaitis 

pirmasis po karo 1957 m. nuskrido 132 km nuotolį iš Pociūnų iki Anykščių
86

. 

A. Gustaičio sukurto lėktuvo ANBO-IV (ANBO-41) ir B. Karvelio sklandytuvo BK-4 brėžiniai 

vieninteliai iš visų Lietuvos Aviacijos muziejuje saugomų vertybių yra įrašyti į UNESCO programos 

„Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinio registro sąrašą. Tarptautiniame registre Pasaulio atmintis 

įrašyti dokumentai arba jų kolekcijos: rankraščiai ir dokumentai, menantys kolonijinius laikus, 

liudijantys valstybių istoriją, garsių poetų, kompozitorių, rašytojų kūriniai ir kiti pasaulinės reikšmės 

dokumentai.
87

 Šiuo atveju tai garsių konstruktorių neišlikusios aviacinės technikos, suvaidinusios 

didelę reikšmę Lietuvos istorijoje, išlikę unikalūs brėžiniai. Pasak aviacijos istorikų, pagal šiuos 

brėžinius ir dabar galima konstruoti techniką. Beje, tai ne vieninteliai vertingi dokumentiniai 

eksponatai, kurie viešai nėra eksponuojami.  
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2005 m. muziejuje vyko posėdis, kuriame fondų saugotojai iškėlė saugomų eksponatų 

kandidatūras paraiškoms į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionaliniam registrui 

teikti.
88

 Šie saugyklose esantys eksponatai itin seni ir vertingi, tačiau paraiškos jiems vis dar ruošiamos. 

Kaip žinia, rašytinis, fotografijos ar kitos rūšies artefaktas, yra labai trapūs, todėl nesaugomas ir 

neprižiūrimas gali greitai sunykti. Tokiu būdu sunaikinama galimybė perduoti ateities kartoms 

informaciją, taip pat atlikti mokslinius tyrimus. 

Taigi, šie unikalūs A. Gustaičio ir B. Karvelio išlikę brėžiniai priskiriami dokumentiniam 

paveldui. Jie liudija apie aviacijos kultūros išlikimą ir svarbiausius pasaulio įvykius. 

Apibendrinant, galima teigti, kad LAM kaupia, saugo ir eksponuoja itin įdomius, aviacijos 

istorijos raidą atspindinčius eksponatus. Šie praeities reliktai atspindi kuo įvairiausias kultūrines vertes. 

Aptarti eksponatai pasižymi istorine, memorialine, technine, mokslo, edukacine, menine ir sakraline 

vertėmis. Tyrimo metu nustatyta, kad LAM eksponatai yra pakankamai jauni, todėl neatitinka kai kurių 

kriterijų, siekiant kultūros paveldo statuso. Rasti tik du saugyklose laikomi dokumentiniai eksponatų 

komplektai, kurie oficialiai yra įrašyti į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ sąrašą. Tai A. 

Gustaičio ir B. Karvelio unikalūs neišlikusios aviacinės technikos brėžiniai. Iš visų įvardintų verčių 

dominuoja istorinė, memorialinė ir techninė. 

 

1.4. Lietuvos Aviacijos muziejaus eksponatų apsaugos problemos 

 Dauguma eksponatų, esančių LAM, yra saugomi muziejaus saugyklose. Tai ne tik aviacinės 

technikos objektai, bet ir vertingi dokumentai — žymių aviatorių rankraščiai, diplomai, vertingi 

neišlikusios technikos brėžiniai, senosios archyvinės fotografijos ir t. t.  Šiame magistrinio darbo 

skyriuje yra gvildenamos LAM eksponatų apsaugos problemos. 

 

1.4.1. LAM saugyklose saugomų eksponatų sąlygos 

LAM Muziejaus rinkinių saugotojai kartu su vyriausiuoju fondų saugotoju atsako už eksponatų 

saugojimą, teisingą apskaitą, eksponavimą, pateikimą laiku konservuoti ar restauruoti. Šiuo metu LAM 

fondų darbuotojai sparčiai dirba, skaitmenindami muziejaus fondų rinkinius. Kultūros paveldo 

skaitmeninimu siekiama užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo saugojimą, integravimą į virtualią 

kultūros paveldo erdvę ir sklaidą. Tai viena efektyviausių apsaugos strategijų, kai galima išsaugoti 

kultūrinius objektus. 
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Ne paslaptis, kad nuo eksponatų saugojimo sąlygų priklauso eksponatų išlikimo laikas. 

Muziejinės vertybės turi būti saugomos ir eksponuojamos tinkamai įrengtose patalpose, esant 

reikiamam temperatūros ir drėgmės režimui. Tai viena iš svarbiausių sąlygų, padedančių apsaugoti 

eksponatus nuo gedimo bei nykimo. Tačiau Muziejui saugyklos iš esmės yra pats svarbiausias 

elementas, nes didžiausia dalis eksponatų ten ir laikoma. LAM fondų saugotojos prasitaria, kad 

muziejaus saugyklos nėra pritaikytos popieriniams eksponatams laikyti. Daugeliui šių vertingų 

eksponatų reikalingas restauravimas, nes jų būklė gana prasta ir jie toliau nyksta. Saugykloje nėra 

sąlygų laikyti vertingus dokumentus atskirai — atskiriant vieną popieriaus lapą nuo kito. Muziejaus ir 

saugyklų patalpų būklė neleidžia tinkamai saugoti ir pristatyti sukauptų popierinių vertybių ir tai kelia 

rimtą pavojų jų išlikimui.  

Kita problema yra tai, kad patalpos nėra didelės ir eksponatams mažai vietos. Kiekvienais 

metais LAM fondai pasipildo vis naujais eksponatais, todėl iškyla būtinybė plėsti saugyklas. Kita 

vertus, valstybė vis dar skiria mažai dėmesio muziejų veiklai ir finansavimui. Nors, remiantis Muziejų 

modernizavimo 2007 — 2015 metų programa, finansavimo prioritetai turėtų būti skiriami restauruotinų 

eksponatų kultūrinei vertei, būklei ir eksponavimo būtinumui.
89

 Tačiau atlikus auditą, paaiškėjo, jog ši 

programa nebuvo parengta ir vykdoma taip, kad užtikrintų sėkmingą muziejų modernizavimą.
90

 

Pagrindinis programos tikslas buvo — „sudaryti muziejuose sąlygas tinkamai kaupti, saugoti, 

restauruoti, eksponuoti ir apsaugoti kultūros vertybes“. Nors vadovaujantis strateginio planavimo 

metodika
91

 programos tikslai turėjo nusakyti rezultatą, kurį norima pasiekti per tam tikrą laikotarpį. Vis 

dėlto, bet kurioje veikloje geriems rezultatams pasiekti reikėtų tobulinti ir sukonkretinti įstatyminę 

bazę. 

  

1.4.2. Aviacinės technikos restauravimo ypatumai 

Saugant LAM eksponatus, darbuotojai susiduria su kultūros vertybių restauratorių 

neprofesionalumu. Problema yra tame, kad Lietuvoje nėra tarybos, kuri turėtų spręsti iki kokio lygio reikėtų 

restauruoti aviacinės technikos eksponatus. Technikos atstatomajam remontui taikomi bendri kultūros 

vertybių principai. Žmonės, dirbantys šioje srityje paruošti pagal bendrus kultūros vertybių konservatoriaus 

— restauratoriaus rengimo standartus.
92

 Bet juk negalima restauruoti namo pagal paveikslų restauravimo 
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principus. Todėl reikia pabrėžti, kad restauruojant veikiančią techniką, svarbu nekeisti konstruktoriaus 

minties, bet detales pakeisti naujomis galima. Jeigu pakeičiami tik dažai, o viduje vyksta irimas, tai 

technikos ilgai neįmanoma išsaugoti. Todėl LAM direktoriaus manymu
93

, reikalinga taryba, kuri galėtų 

įvertinti ir nuspręsti, kokio autentiškumo yra siekiama. Technika turi veikti maksimaliai išsaugant autoriaus 

(šiuo atveju konstruktoriaus) technines idėjas ir technologines galimybes.  

Naujoji restauravimo taryba galėtų būti gera paspirtis ne tik valstybinėms institucijoms, bet ir 

privatiems technikos kolekcininkams, norintiems išmintingai atlikti veikiančios technikos restauravimo 

darbus. Lėktuvų restauravimas kelia daug klausimų, muziejininkai svarsto įvairias dilemas. Per drąsu 

pasakyti vienareikšmiškai taip, o ne kitaip. Būtent todėl reikėtų, kad sprendimą priimtų ne vienas žmogus. 

Apmaudu, bet lietuviai neturi technikos restauravimo tradicijų, nėra tokio poreikio ir tinkamų archyvų. 

Pasak R. Jankausko, kultūros vertybių restauratoriai dažnai skeptiškai žiūri į veikiantį mechanizmą ir 

nepakankamai vertina autoriaus, šiuo atveju, konstruktoriaus, idėjas.
94

 Padėtis yra sudėtinga kalbant apie 

visus technikos restauravimo dalykus. Todėl kvalifikuota taryba galėtų ne tik aptarti ir apibendrinti 

technikos restauravimo principus, bet ir atlikti technikos restauratorių atestaciją. Galėtų būti žengtas 

reikšmingas žingsnis šioje srityje. 

Lietuvoje muziejai, kaip ir kitos švietimo institucijos nėra finansuojamos pakankamai, kad galėtų 

vykdyti kokybiškai visus paveldo objektų tvarkybos ir saugojimo funkcijas. Pasak, vieno atlikto tyrimo 

Lietuvoje, tokios įstaigos kaip muziejai, yra ne kas kita kaip pinigų švaistymas, o ne kokia investicija.
95
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2. S. DARIAUS IR S. GIRĖNO AERODROMAS 

2.1. S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo istorija 

Kauno S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas — seniausias veikiantis aerodromas Lietuvoje ir 

vienas seniausių Europoje.
96

 Kultūros paveldo eksperto K. Linkaus surinktais duomenimis, toje vietoje 

kur dabar yra šis aerodromas, XIX a. į vakarus nuo Aleksoto, buvo  Žagariškių dvaras, tuo metu 

vadinamas Veselovo arba Linksmadvario vardu. Nuo dvaro į pietus, 200 ha plote dabar užima senasis 

Kauno aerodromas.
97

 

Pirmojo pasaulinio karo metu, 1915 m. vokiečių kariuomenei užėmus Kauno tvirtovę, 

įkuriamas karinis aerodromas. Karo reikmėms šalia dvaro sodybos, buvo pastatyti du angarai 

lėktuvams, o pietiniame lauko pakraštyje — didelis angaras (240x40x40 m) su pagalbiniais statiniais.
98

 

Pastarasis angaras buvo statytas dirižabliams „Zeppelin“, kurie nuo 1917 m. sausumoje nebeskraidė. 

Nuo 1916 m. dauguma karo lėktuvų buvo aprūpinti ginklais, todėl dirižabliais skraidyti buvo 

nebesaugu. Jie buvo perduoti jūrų žvalgybai. 1918 m. ir 1919 m. „Zeppelin“ angaras tapo lėktuvų 

saugykla
99

. Kauniečiai jį praminė „Cepelino namu“
100

. Angaras stovėjo pietinėje pelkėtoje lauko 

pusėje, iš čia lėktuvams nuridenti į kilimo ir tūpimo lauką įrengtas medinis takas (400 m)
101

. 1919 m. 

kovo mėn. bolševikų agentai padegė angarą.
102

 

Po Pirmojo pasaulinio karo, šioje vietoje pradeda kurtis Lietuvos aviacija, o 1919 m. angarą ir 

gretimus pastatus perėmė Lietuvos kariuomenė. Čia buvo saugomi ir remontuojami Lietuvos karo 

aviacijos lėktuvai.
103

  

Aerodromo teritorijoje buvo steigiama Aviacijos mokykla. Lietuvai, po Nepriklausomybės 

kovų, iš vokiečių įsigijus karinės aviacijos, reikėjo daugiau lakūnų bei žmonių, kurie valdytų sukauptą 

aviacinį turtą.
104

 Mokyklai stigo patalpų, mokymosi priemonių, kvalifikuotų dėstytojų. Normalų 

mokymąsi trukdė mokinių komandiruotės į frontą, kitos ūkinės užduotys. Mokiniai savo lėšomis 

dengdavo lėktuvų taisymą. Deja, Aviacijos mokykla iki galo neįvykdė savo programų, tačiau jos 

susikūrimas buvo reikšmingas ateities perspektyvai, Lietuvos aviacijai. Iš čia kilo pirmieji Lietuvos 
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instruktoriai — J. Dobkevičius ir A. Gustaitis. 1919 m. gruodžio 18 d. aviacijos mokykla uždaryta, o 

jos turtas perduotas Aviacijos daliai.
105

 

Nuo 1921 m. S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas buvo pritaikytas keleivių ir krovinių 

pervežimui. Amerikos lietuvių prekybos akcinės bendrovės lėktuvai pradeda skraidyti oro linija 

„Karaliaučius-Kaunas-Ryga“. Nuo kitų metų per Kauną pradeda skraidyti vokiečių-rusų bendrovės 

„Deruliuft“ lėktuvai, maršrutu „Berlynas-Maskva“. Iš dvaro nuomojamas 70 ha sklypas aviacijos 

reikmėms tapo per mažas.
106

 

Plečiantis Lietuvos karinei aviacijai, didėjant lėktuvų greičiams, lėktuvams tinkamas plotas 

Linksmadvario pusėje tapo per mažas. Todėl 1926 m. prasidėjo oro uosto plėtra, pradėti melioravimo 

darbai, nupirkta dalis Žagariškių kaimo ūkininkų žemės. 1927 — 1928 m. prie „Cepelino namo“ 

pastatyti du gelžbetoniniai 20x50 m angarai, skirti žvalgybos ir naikintuvų eskadrilėms
107

. Tik perėmus 

aerodromą iš vokiečių, lietuviai jau turėjo vieną eskadrilę. 1921 m. suformuojama antroji eskadrilė, 

1923 m. — trečioji, 1925 m. — ketvirtoji.
108

 

1928 m. „Vyriausybės žiniose“ paskelbiama, kad tam tikros žemės yra nusavinamos Kauno 

karo aerodromo reikmėms: „Bendrovės „Maistas“, Lietuvos universiteto, Linksmadvario dvaro 

savininkų Vailokaičio Jono, Vaitkūno Motiejaus, Katiliaus Antano, Brazio Sergijaus, Domijonaičio 

Felikso, Vailokaičio Juozo, Andriuškevičienės Magdalenos ir Žagariškių kaimo ūkininkų Izidoriaus 

Mickevičiaus, Valaitienės Ievos, Šimkaitytės Elžbietos, Butkevičiaus Juozo, Urbonavičiaus Petro, 

Babušių Motiejaus ir Onos, Maliukevičiaus Juozo, Veličkos Kazio ir Raudaičio Antano žemėms Kauno 

karo aerodromui nusavinti įstatymas“
109

. Nacionalizuota ši ir aplinkinė ūkininkų žemė aerodromo 

reikmėms ir jo plotas išaugo iki 134 ha. 

Laikinus Pirmojo pasaulinio karo metų pastatus ir angarus 1928 — 1932 m. pakeitė nauji. Taip 

pat buvo sumontuota radijo navigacijos įranga. Tarpukariu vykdavo aviacijos šventės, bandomi visi 

nauji lietuvių konstruktorių sukurti lėktuvai, sklandytuvai. Neišvengta ir nelaimių. 1926 m. birželio 8 d. 

užkliudęs medžio viršūnes, sudužo J. Dobkevičiaus lėktuvas DOBI-III, lakūnas žuvo.
110

 

Išplėtus aerodromo plotą, atsirado galimybės plėstis ir pačiai infrastruktūrai. 1929 m. šalia 

dirižablio angaro pastatomi du gelžbetoniniai 20x50 m dydžio angarai, o dirižablio angaras 

demontuojamas. Dirižablio angaras buvo per didelis ir trukdė lėktuvams kilti ir leistis. 
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Šalia pastarųjų angarų iškyla kiti karo aviacijos objektai: eskadrilių personalo namas (1930 m.), 

fotolaboratorija (1931 m.), mokomasis eskadrilės angaras (1932 m.), garažas (1936 m.), sandėliai, 

slėptuvė, geležinkelio rampa, kuro sandėlis. Tuo metu buvo pertvarkomas visas oro uostas. Karo 

aviacijos pastatai išdėstomi pietinėje aerodromo pusėje, o šiaurinėje kuriasi civilinės aviacijos oro 

uostas, kurioje Susisiekimo ministerija 5,3 ha ploto perėmė iš KAM (Krašto apsaugos ministerijos). 

Šioje dalyje Lietuvos aeroklubas pasistatė angarą (1930 m.), Susisiekimo ministerija — aerostotį (1931 

m.), kuri buvo pirmoji Lietuvoje, radio-goniometrinę stotį (1933 m.), „Shell” benzino ir alyvos stotį 

(1934 m.). Iki 1937 m. visa aerodromo teritorija buvo nudrenuota. 1932 m. įrengtas naktinis aerodromo 

apšvietimas, kuris 1935 m. buvo elektrifikuotas.
111

  

Iki Antrojo pasaulinio karo Žagariškių aerodrome buvo statomi ir montuojami lietuviški 

lėktuvai: J. Dobkevičiaus DOBI-I, DOBI-II, DOBI-IV ir A. Gustaičio ANBO visų modelių skraidymo 

objektai. Nuo 1921 m. rengiamos kasmetinės aviacijos šventės, vyko sportinės aviacijos varžybos. 

1928 m. karo aviacijos žvalgas atliko pirmąjį šuolį Lietuvoje parašiutu. 1931 m. išbandytas pirmas 

lietuviškas sklandytuvas. 1934 m. čia prasidėjo ir baigėsi trijų lietuviškų ANBO-IV lėktuvų skrydis 

aplink Europą. 1937-07-17 rytą žmonių minia laukė transatlantininkų S. Dariaus ir S. Girėno, deja, taip 

ir nesulaukė. 1939 m. rugpjūčio 18 d. Čia vyko II-osios Pabaltijo orinio sporto varžybos. 

Antrojo pasaulinio karo metais aerodromas išplėstas iki dabartinių ribų, išbetonuotas kilimo-

tūpimo takas. 1941 metų. Antrojo pasaulinio karo metais vokiečiai išplėtė oro uostą, sunaikindami šalia 

esantį Žagariškių kaimą ir jo sąskaita padidindami aerodromą 78 ha.
112

 Oro uosto pietinėje dalyje jie 

užėmė visą plotą iki J. Bakanausko gatvės ir Yliškių kaimo, čia nuteisė riedėjimo taką, prie kurio 

pastatė angarų dvimotoriams lėktuvams montuoti. 1944 m. atsitraukianti vokiečių kariuomenė 

išsprogdino tiek savo, tiek lietuvių angarus.
113

 Sugrįžę sovietiniai okupantai kariuomenės tikslams taip 

pat naudojosi vokiečių išplėstu aerodromu, įkūrę jame sraigtasparnių pulką. Deja, prasidėjus sovietų 

okupacijai, lietuviška karinė ir civilinė aviacijos technika iš oro uosto iškraustyta, pradėtas tiesti 

lėktuvų pakilimo ir nusileidimo takas.
114

 1940 – 1990 m. aerodrome bazavosi SSRS karinių oro pajėgų 

sraigtasparniai bei regioninės keleivinės aviacijos oro uostas. Per okupacijos laikotarpį jie nieko naujo 

nepastatė, tik iš armuoto betono plokščių suklojo papildomus riedėjimo takus.
115

 Pokario metais čia 

buvo pagrindinis Kauno oro uostas iki pat iškėlimo į Karmėlavą (1997 m.). Sovietmečiu rekonstruotas 
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kilimo-tūpimo takas, pastatyta nauja oro uosto stotis.
116

 1972 m. pastatyta laukiamoji salė, kurioje 1990 

m. įsikūrė LAM.
117

  

1989 m. Kauno aerouostas iškeltas į Karmėlavą. 1990 m. keleivių rūmuose įkurtas Lietuvos 

aviacijos muziejus. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Kauno aerodromas naudojamas sportinės ir 

privačios aviacijos reikmėms. 1993 m. kartu su tarybine (tada jau Rusijos) armija pasitraukė 

sraigtasparnių pulkas. Vietoje jungtinio „Aerofloto“ būrio įsteigta AB „Aviakompanija Lietuva“. 

1993 m. Kauno m. savivaldybė į Komunalinio ūkio skyriaus balansą perėmė pakilimo-tūpimo 

taką ir automobilių stovėjimo aikštelę prie Veiverių gatvės. Buvę kariniai statiniai perduoti SĮ 

„Santakos butų ūkis“. Teritorija ir dalis karinių objektų laikinam naudojimui perduoti Kauno 

aeroklubui ir kitoms visuomeninėms sporto organizacijoms. 1995 — 1997 m. buvo atliekami teritorijos 

tvarkymo darbai. Siekiant išsaugoti aerodromo vientisumą bei istorinę-funkcinę paskirtį, 1997 m. 

įsteigta viešoji įstaiga — S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas.
118

 

Aptarus nemažai istorinių aplinkybių, įvykių ir pačio aerodromo istoriją, galima teigti, kad 

istoriškai aerodromas yra labai vertingas. Tai vienas seniausių Europoje įkurtų aerodromų, turtingas 

unikalių ir reikšmingų įvykių.  

 

2.2. Dabartinė S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo situacija 

Dabar yra išlikęs apie 193 ha (2006 m. patvirtintame detaliajame plane suformuotas sklypas ir 

nustatytas tikslus sklypo teritorijos plotas) aerodromo laukas. Per karą ir tarybiniais metais buvo 

sunaikinti beveik visi senieji kariškių trobesių rajono pastatai. Dalis teritorijos apžėlė menkaverčiais 

medeliais ir krūmais. 

Po 1993 m. aerouosto teritorija pradėta niokoti: sugriauti beveik visi civilinės aviacijos statiniai 

šiaurinėje aerodromo dalyje: senoji aerostotis bei angarai. Iš tarybinių laikų liko keleivių rūmų pastatas, 

dabar aviacijos muziejus, greta esančiuose pastatuose įsikūrė Aleksoto seniūnija, policijos nuovada, 

priešgaisrinės apsaugos dalis. Prie Veiverių g. išliko didžiulė požeminė slėptuvė. 

Prie muziejaus pastatytas memorialas žuvusiems Lietuvos aviatoriams. Nuo Veiverių g. vakarų 

link eina Karo Aviacijos gatvė, pravesta tarpukariu, kurios trasa toliau išnyksta pokario metais 

išasfaltuotame plote, vėliau jos trasa vėl atsiranda, greta jos išsidėstę betoninės slėptuvės ir raudonų 

plytų pastatas. Toliau Karo aviacijos gatvė sutampa su buvusia Kauno tvirtovės geležinkelio linijos 
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trasa. Greta gatvės išlikę grioviai vandens nubėgimui. Išlikusi dar 1915 m. vokiečių pravesta 

geležinkelio linija. 

Aerodrome 2011 m. buvo atstatyti du istoriniai kultūros paveldo objektai – Lietuvos karo 

aviacijos žvalgybos eskadrilių ir naikintuvų eskadrilių techniniai sandėliai-slėptuvės. Kultūros vertybių 

apsaugos departamentas šiuos darbus įvertino žyminiais ženklais. 1929–1930 m. pastatyti statiniai 

taikos metu naudoti kaip sandėliai aviacinės paskirties techninėms medžiagoms, tepalams, įrankiams. 

Karo metu nuo skeveldrų ten galėjo slėptis kariai, aerodromo personalas.
119

 

Pietinėje aerodromo dalyje išlikę betoniniai riedėjimo takai ir aikštelių-angarų pamatų liekanos. 

Aerodromo vakariniu pakraščiu praeina vokiečių išbetonuotas riedėjimo takas. Jis daug kur apgriautas, 

nes buvo sprogdinamas. Pietinė teritorijos dalis labiausiai įsisavinta ir naudojama teritorija. Čia 

pastatyti surenkami angarai, kiti statiniai. Šiuo metu čia susikoncentravusi aviatorių veikla, teritorija 

tvarkoma, apvalyta nuo menkaverčių želdinių. Likusi aerodromo teritorijos dalis dabar tvarkoma, 

tačiau daug kur dar tebėra apaugusi didžiulėmis žolėmis, krūmokšniais. Šiaurinėje dalyje prie S. 

Dariaus ir S. Girėno g. čia buvusių statinių liekanos sunykę, apaugę krūmais. Marvelės upelio šlaite 

ilgą laiką iš vamzdžio bėgo vanduo, surinktas drenažo iš aerodromo teritorijos. Vanduo ardė šlaitą. 

Prieš keletą metų vandens nubėgimas sutvarkytas. 

Siekiant išsiaiškinti dabartinę situaciją dėl S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo, tyrimo metu buvo 

paimtas interviu iš VŠĮ S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas direktoriaus Eugenijaus Raubicko. Pasak jo, 

šiuo metu yra paruoštas techninis projektas Karinių oro pajėgų (KOP) postui statyti. S. Dariaus ir S. 

Girėno aerodromo direktorius E. Raubickas turi vilties, kad statybos prasidės jau šiais metais (2013). 

Kultūros paveldo departamentas yra paruošęs specialųjį planą skirtą paminklotvarkai.
120

 2012 

m. lapkričio 5 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro Remigijaus Vilkaičio įsakymu buvo 

patvirtintas valstybės saugomo objekto – S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo su įrangos liekanomis – 

nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas. Šiuo planu, pasak Kultūros departamento, 

nustatyta S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo su įrangos liekanomis teritorija ir apsaugos zonos. Šis 

planas buvo pradėtas rengti jau nuo 2007 m. Planą parengė architektė  Nijolė Steponaitytė. Specialiojo 

plano rengimo metu Departamentas kelis kartus buvo paduotas į teismą – asmenys, suinteresuoti atkurti 

nuosavybės teises į žemę, esančią S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo teritorijoje, prašė sustabdyti 
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specialiojo plano rengimo procedūras. Apie tai plačiau kalbama poskyryje apie aerodromo 

problematiką. 

Taigi, specialiajame plane buvo nutarta kaip tvarkytis S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome. Buvo 

pateikti trys variantai, iš kurių specialistų nuomone, buvo išrinktas tinkamiausias. Jame teigiama, kad 

centrinei teritorijos daliai, apimančiai pagrindinį kilimo-tūpimo taką, gruntinius kilimo-tūpimo takus, 

sraigtasparnių aikšteles ir riedėjimo takus, nustatomas autentiškos paskirties, o buvusio užstatymo 

zonoms – tausojamojo naudojimo režimas.
121

 Specialiajame plane, pažymima, kad aerodromas ir toliau 

išlieka kaip veikianti vertybė. Taip pat vertybės teritorijos pakraščiuose, buvusio užstatymo vietose, 

leidžiama naujų statinių statyba. Siūloma atkurti buvusį užstatymo tipą, išlaikant principinius tūrinius 

pastatų ir statinių parametrus, pagrįstus istorinių tyrimų duomenimis.
122

 

 

2.3. S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo kaip paveldo objekto problematika 

Pristatant S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo problematiką, reiktų paminėti kelis esminius 

dalykus. 1989 metais Kultūros ministerijos Mokslinės metodinės kultūros paminklų apsaugos taryba S. 

Dariaus ir S. Girėno aerodromą įtraukė į laikiną istorijos paminklų apskaitą. Po metų aerodromas tampa 

kultūros paveldu kodiniu pavadinimu Iv1187. Dar po penkių metų jo statusas perkvalifikuojamas į 

kultūros vertybę K8. S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas su įrangos liekanomis yra įrašytas į kultūros 

paveldo objektus. Unikalus objekto kodas — 16943.
123

 Per nepriklausomybės laikotarpį, kai S. Dariaus 

ir S. Girėno aerodromas tapo kultūrine vertybe, atsirado įvairių problemų, susijusių su jo išsaugojimu. 

Viena iš problemų — Žagariškių kaimo gyventojų pretenzijos į žemę. Atkūrus Lietuvos 

valstybės nepriklausomybę ir leidus grąžinti okupacijos metu konfiskuotą turtą, Žagariškių gyventojai 

kreipėsi dėl teritorijos, kuri buvo prijungta prie aerodromo vokiečių okupacijos metais. 1993 metais 

buvo parašytas Lietuvos aeroklubo generalinio sekretoriaus raštas. Patenkinus aviatorių prašymą, 

muziejiniu paveldu būtų tapęs tik Lietuvos tarpukario karo aerodromas, tačiau veikiančio kultūros 

paveldo statusas buvo suteiktas tarpukario karo aerodromo ir prie jo prijungtai Žagariškių kaimo 

teritorijai, todėl tai iššaukė konfliktą, kuris tęsėsi gana ilgai. Žagariškių kaimo gyventojai tiek viešai per 

spaudą, tiek per žymesnius žmones, tiek teisminiu būdu vis bandė įrodyti, kad tai jų teisėta žemė. 

Pastarieji teigia, kad tai nėra kultūrinis objektas, kadangi žemė buvo atimta vokiečių okupacijos metu.  
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1998 metų gruodžio 30 dienos KVAD įsakymas Nr.103 istorinę kultūros vertybę K8 

perkvalifikuoja į urbanistinę vertybę U8. Kultūros paveldo ekspertų aiškinimu, į urbanistinę sąvoką 

įeina gatvės, pastatai, taigi ir per Žagariškių kaimą einantis lėktuvų tūpimo-pakilimo takas, todėl žemė 

po juo tampa negrąžintina.
124

 Tokiu būdu karo aerodromo istoriškumas arba visai neminimas, arba jis 

lieka antrame plane. Tokiu atveju tarsi panaikinami svarstymai dėl grąžintinos žemės ir išlaikomas 

nepaliestas aerodromas.  

Kita vertus, pasak istorijos profesorius Edvardo Gudavičiaus: „S. Dariaus ir S. Girėno <…> 

aerodromas nustojo egzistuoti, patekėjus J. Stalino saulei <…>. Po poros metų kito plauko 

„išvaduotojai“ praplatino įsigytą savo bazės teritoriją, „išvaduodami“ papildantį ją plotą nuo Žagariškių 

gyventojų (juos išvarydami ir sugriaudami visą gyvenvietę). Šitaip praplėstos bazės realaus 

funkcionavimo Aleksote raudonai rudas laikotarpis pasibaigė 1989 m., iškėlus ją į Karmėlavą. Nauju, 

lietuviškuoju, šio meto laikotarpiu ši teritorija įteisinta kaip Lietuvos aviacijos istorinis paveldas. Tai 

sveikintinas sprendimas, bet neatsižvelgta į vieną esminę aplinkybę: yra ne vien aviacijos bazės 

teritorija, bet ir žmonės (ar jų vaikai), kurių namus sugriovė ir nekilnojamąją nuosavybę užgrobė nacių, 

o šį užgrobimą „įteisino“ sovietų okupantai. <…> įteisinant Žagariškių teritorijai istorinio paveldo 

statusą, yra įteisinamas nacių, atvariusių šį kaimą griauti vėliau jų nužudytus žydų geto kalinius, 

„kultūrinis palikimas“.”
125

2009 m. vėl kvestionuojamas S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo ir su juo 

susijusi Lietuvos aviacijos raida, kaip istorinės kultūros paminklas, gali egzistuoti tik savo istorinėse 

ribose, nes II pasaulinio karo metais šis aerodromas buvo praplėstas Žagarių kaimo sąskaita.
126

 Tačiau 

kaip ir buvo minėta prieš tai, net ir okupacijų metu vykdyti teritoriniai pakitimai yra istoriškai 

susiklosčiusios aplinkybės ir jų nepaneigsi. Tačiau istoriko pozicijai prieštarauja tai, kad okupuotos 

teritorijos jau tapo istorine vertybe, net jei tai buvo okupacijos metu prijungta teritorija. Jei pradėtume 

abejoti dabartiniu teritorijos teisėtumu, ateityje galime susidurti su tuo, kad šis kultūros paveldo 

objektas būtų išskaidytas, naudojant tokius argumentus kaip, kad tai vokiečių įkurtas aerodromas, kad 

prezidentas A. Smetona netesėtai nacionalizavo žemes. Tokie argumentai eliminuotų tiek istorinę, tiek 

urbanistinę, tiek kitas kultūrines vertes. Pasak, aerodromo direktoriaus E. Raubicko, ši problema 
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dabartiniu metu yra pasenusi ir jau praradusi savo reikšmę
127

. Tačiau, negalima atmesti, kad tai 

nepasikartos ateityje. 

Pasak architektūros specialistės N. Steponaitytės, bandymai sumažinti aerodromo teritoriją kelia 

pavojų sunaikinti vieną svarbiausių jo vertingųjų savybių – aviacinę funkciją, istorinę Lietuvos 

aviacijos erdvę. Keturi buvusio Žagariškių kaimo gyventojai reikalauja grąžinti jų žemę, kuri priklauso 

aerodromui. Konkrečių planų, kur buvo jų sklypai pretendentai nepateikia, nėra aišku ar gautos ar ne 

kompensacijos už žemę. Kadangi aerodromas yra statinys, be to saugoma teritorija žemės grąžinimas jo 

ribose negalimas.
128

 

Kita problema, kuri buvo iškilusi — pasiūlymai istorinėje Aleksoto vietoje statyti 

gyvenamuosius namus. 2002 m. fiksuojami pirmieji bandymai viename seniausių Europoje S. Dariaus 

ir S. Girėno aerodrome kurtis gyventojams. Kaip rašo „Kauno diena”, nors aerodromas Aleksote yra 

saugotinas paveldo objektas, tačiau jo teritorijoje atsirado du gyvenamieji namai. Šią idėja ypač rėmė 

tuometinis (2006 m.) miesto plėtros ir ekologijos komiteto pirmininkas Algirdas Avižienis, kuris 

pasiūlė S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo teritorijoje statyti gyvenamuosius namus. 2007 m. buvo 

parengta galimybių studija dėl 70 ha ploto aerodromo šiaurinėje dalyje panaudojimo sporto aikštynams, 

golfo laukams ir įvairiems statiniams. Ši vadinama studija parengta, neįsigilinus į siūlomos pertvarkyti 

teritorijos istoriją ir reikšmę Lietuvai.
129

 Aleksoto bendruomenė tuo pasipiktino. „Tai yra vienintelis 

išlikęs tokio tipo aerodromas Europoje. Pastatykime čia bent vieną namą ir vėliau visa teritorija gali 

būti išparceliuota”, – teigė Aleksoto bendruomenės centro pirmininkas Zenonas Šalna.
130

  

Per visą laikotarpį, kai S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas buvo pripažintas kaip kultūrinis 

objektas, jis nuolat spaudoje pristatomas kaip nevertinga dykvietė, apleista teritorija, kurią reikia 

pertvarkyti, įsisavinti, užstatyti.
  

Pasak N. Steponaitytės, pakeitus šios aerodromo dalies paskirtį ir 

leidus čia statyti, įrengti sporto aikštynus ir pan. būtų sunaikinta seniausia aerodromo dalis.
131

 

Specialistai sutinka, kad dabartinė S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo būklė nėra gera. Pasak aerodromo 

direktoriaus, E. Raubicko: „Apleista tai, kas yra vertingiausia. Tai tos vietos, kur kūrėsi aviacijos 

užuomazgos. Galbūt kada nors pavyks juos atstatyti, tačiau tam nėra lėšų.“
132

  

Dar viena aktuali problema dėl S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo – „Technopolio” kūrimas. 

Paveldosaugininkai aktyviai priešinosi S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo užstatymui, tačiau dėl Kaune 
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besikuriančio mokslo ir technologijų parko vyko diskusijos su Kauno savivaldybe. 2006 metais 

savivaldybė atidavė aerodromo teritorijos dalį – 6,7 ha iš 200 ha. Įtariai buvo žiūrima į Viešosios 

įstaigos „Technopolis“ statomą daugiaaukštį „Mokslo ir technologijų parką.“ Įstaiga deklaruoja, kad 

inovacinių įmonių miestelis „Technopolis“ ateityje taps viena iš patraukliausių vietų Kauno regiono 

inovatyvioms inžinerinėms įmonėms bei Lietuvos ir užsienio investuotojams.
133

 Technopolis gavo 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą ir pastatė 1600 kv.m ploto pastatą. Po pirmojo 

„Technopolio” pastato buvo planų statyti ir antrąjį. Dabartiniame specialiajame plane šis užmanymas 

nebenumatomas, tačiau nėra kalbama apie tai, kad nebus statoma ateityje. Paveldosaugininkai 

priešinasi, kad S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo teritorijoje iškiltų antrasis „Technopolio” pastatas, 

kuriam ES skirtų 11 mln. litų, bet su sąlyga, kad „Technopolis” valdytų tam tikrą žemės plotą. Į 

argumentus, kad didelis plotas yra netvarkomas ir apleistas, kultūros paveldo sergėtojai atremia, kad tai 

nėra pagrindinė priežastis, kodėl reiktų leisti užstatyti S. Dariaus ir S. Girėno aerodromą.
134

  

Pasak E. Raubicko, aerodromui kaip statiniui, reikalingos lėšos, o jų skiriama žymiai mažiau 

nei reikalinga. Buvę nuomonių ir pažadų, kad Technopolis įkvėps naują gyvenimui aerodromui, kad tai 

bus naudinga jam, nes jo veikla bus susijusi su technikos gamyba. Tačiau kai pastatą pastatė, visi 

pažadai dingo ir ten įsikūrė 8 skirtingos įmonės, kurios visai nesusiję su technikos gamyba. Deja, pasak 

E. Raubicko, Technopolis nepateisino lūkesčių. Ir kaip pastebėjo aerodromo direktorius, pats statinys 

tokioje vietoje neatitinka paveldosaugos reikalavimus.  

Visi aerodromo pastatai skirstomi į dvi grupes: civilinius ir karinės aviacijos. Blogiausios 

būklės yra buvęs kariškių turtas. Iš kai kurių statinių liko tik pamatai ar sienų griaučiai. Kitų būklė 

avarinė ir juos reikės nugriauti. Norint viską sutvarkyti, reikia milijoninių investicijų. Vien tik 

asfaltbetonio tako remontui reikėtų apie 2,5 milijono litų.
135

 Kadangi pati valstybė menkai 

suinteresuota šio objekto išsaugojimu, kaip ir visoms kultūrinėms įstaigoms, lėšų skiriama minimaliai. 

Tačiau aviatoriai tikisi, kad ateityje jiems pavyks viską sutvarkyti ir vienas seniausių Europos 

aerodromų neišnyks iš žemėlapių. 

Pasak A. Dambrausko, Kauno S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo teritorijos tvarkymas yra 

problematiškas. Teritorijoje yra priaugę menkaverčių krūmų. Kai kurios vietos užpelkėjusios, pažeistas 

išlygintas lauko paviršius. Buvusių statinių prie S. Dariaus ir S. Girėno g. pamatai užžėlę žole ir 
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krūmais.
136

 Tvarkyti tokią didelę teritoriją reikia daug lėšų, technikos, darbo rankų. Būtina apsaugoti 

teritoriją, kad nebūtų verčiamos šiukšlės, padeginėjama sausa žolė. S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas 

apleistas ir nėra išnaudojamas kaip kultūrinis paveldas. Kol kas, visa tai atlikti nepajėgiama. 

Nepaisant įvairių interesų ir bandymų apstatyti aerodromo teritoriją, buvo parengtas specialusis 

planas, kuris yra skirtas Lietuvos nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti. Nuo 2008 m. pradėtas 

rengti paveldotvarkos projektas, kuriuo bus nustatytas teritorijos naudojimo pobūdis ir užstatymo 

sąlygos.
137

 Pasak E. Raubicko, tikima, kad šiais metais prasidės realūs darbai. 

Apibendrinant, S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas turi kelias problemas: siekimai apkarpyti 

teritoriją, užstatyti teritoriją, apleistą aplinką. Jo, kaip kultūrinio objekto statusas, neapsaugo aerodromo 

nuo galimų statybų, teritorijos apkarpymų. Taip pat kaip ir visiems kultūriniams objektams, jo 

vystymui ir išlaikymui, valstybė skiria nepakankamai lėšų. Tai didelis objektas ir jam reikės nemažai 

laiko, kol galės būti galutinai rekonstruojamas. Nežiūrint priimtų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, 

nuolat vyksta diskusijos dėl S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo dalies teritorijos panaudojimo statant  

sporto, pramogų ir laisvalaikio objektus. S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo steigimo sutartyje pabrėžta, 

kad ši teritorija yra skirta aviacinei veiklai ir kultūrinio paveldo išsaugojimui. Nors ir parengtas 

specialusis planas ir numatoma kaip teritorija bus užstatoma, siekiant išlaikyti pirminį užmanymą, deja, 

kol niekas nėra pradėta, sunku pasakyti kaip viskas susiklostys. Kita vertus, S. Dariaus ir S. Girėno 

aerodromas yra kultūrinė vertybė, pagrindinis LAM išteklius, kuris žymi Lietuvos aviacijos raidą. 

Tačiau per visą laikotarpį, kai buvo pripažintas nekilnojamu kultūros paveldo objektu, kuris pagal 

sandarą ir pagal reikšmingumą, lemiantį vertingųjų savybių pobūdį, yra gana reikšmingas, aerodromas 

visą tą laiką buvo niokojamas, menkai prižiūrimas ir visiškai nepriminė kultūros paveldo objekto. Vien 

tai, kad buvo svarstomi tokie planai, kaip namų užstatymas, sporto aikštynų statymas, rodo, kad ši 

teritorija nėra reikšminga valstybiniu mastu, o jo išsaugojimu suinteresuoti tik LAM ir 

paveldosaugininkai.  
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3. UŽSIENIO VALSTYBIŲ ANALOGIŠKI AVIACIJOS MUZIEJAI IR 

LAM: PANAŠUMAI IR SKIRTUMAI 

 Šioje darbo dalyje aptariami Latvijos, Rusijos ir Lenkijos Aviacijos muziejai, jų veikla ir 

siekiama atlikti lyginamąją analizę, kuri padėtų išryškinti Lietuvos Aviacijos muziejaus specifiką ir 

išskirtinumą. Latvijos ir Lenkijos aviacijos muziejų pasirinkimą lėmė tai, kad šių šalių muziejai yra 

gana panašūs. Atliekama lyginamoji analizė, siekiant pažvelgti į muziejų veiklą, eksponatų kiekį, 

išryškinti skirtumus, panašumus. Daugelis šių šalių muziejuose esančių eksponatų buvo gaminami 

Sovietų Sąjungoje. Dabartinio Rusijos muziejus, esančio Maskvoje, pasirinkimą lėmė tai, kad šios 

šalies įtaka kitų valstybių aviacijai buvo labai stipri. Be to, šių šalių muziejai yra sąlyginai netoli nuo 

mūsų šalies. Tam tikru laiku visos šios šalys turėjo ir istorinių bendrumų. 

 

3.1. Latvijos Aviacijos muziejus Rygoje 

 Latvijos Aviacijos muziejus įsikūręs vos penkiasdešimt metrų nuo Rygos oro uosto. Jame yra 

sukaupti sovietinio karinio aviacijos paveldo eksponatai, kurie demonstruojami po atviru dangumi.
138

 

Muziejus skelbia, jog tai yra didžiausia visoje Europoje tokio pobūdžio ekspozicija. Kolekcijoje yra per 40 

civilinių, karinių bei keleivinių orlaivių, straigtasparnių, daugybė aviacinės technikos pavyzdžių – radarų, 

raketų, modelių, bombų, ginklų ir panašiai.
139

 Muziejaus nuotraukoje iš paukščio skrydžio
140

, matome 

taisyklingo stačiakampio plano lauko sklypą, neužstatytą pastatais. Sklypo reljefas lygus, ribojasi su 

pagrindiniu keliu. Eksponatai išdėstyti tvarkingai, sudėlioti lygiomis eilėmis. 

 Muziejaus istorija siejama su jaunųjų pilotų klubo įsteigimu 1956 m. Klubo entuziastai mokėsi 

pilotavimo technikos ir jiems reikėjo įsigyti daugiau aviacinės įrangos. Pradžioje paramos jiems suteikė 

anuometinė Gynybos ministerija, kuri dovanojo vieną kitą aviacijos įrenginį. Po Sovietų Sąjungos žlugimo, 

Jaunųjų pilotų klubas neteko paramos ir, susidūręs su finansiniais sunkumais, turėjo išsikelti į 

dabartinio Rygos oro uosto teritoriją. Oficialiai Rygos Aviacijos muziejus buvo atidarytas 1997 m. ir 

dabar jame eksponuojama visa klubo veikimo metais sukaupta aviacijos amunicija.
141

 Rygos Aviacijos 

muziejus skiriasi nuo Lietuvos Aviacijos muziejaus visų pirma tuo, kad jis turi tik lauko kolekciją. 

LAM muziejus, šiuo atveju, yra pranašesnis tiek ekspozicijos gausa, tiek eksponatų įvairove. Renkant 
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medžiagą apie Latvijos Aviacijos muziejų ir domintis juo, iš atsiliepimų internete, pokalbių svetainių, 

pastebėta, kad ten buvę žmonės neigiamai vertina Rygos aviacijos muziejų. Rašoma, jog muziejus yra 

apleistas, dauguma eksponatų labai susidėvėję, netinkamai prižiūrimi. Apžvelgiant ekspoziciją, matosi, 

jog informaciniai lauko stendai prie eksponatų pateikia neišsamius aprašymus.
142

 Turistai, beveik prieš 

pusmetį buvę muziejuje, pastebi, kad unikalūs eksponatai rūdija, yra netinkamos būklės. Visgi tai 

nestebina, nes tokios kolekcijos išlaikymas reikalauja nemažai sąnaudų, o pasak Rygos Aviacijos 

muziejaus direktoriaus Viktoro Talpos, muziejus veikia savarankiškai, be jokios valstybės paramos.
143

 

Muziejaus administracija pati ieško rėmėjų ir savo internetiniame tinklalapyje prašo įvairiapusiškos 

paramos. Kita vertus, ne visi šio muziejaus veiklos aspektai yra neigiami. Muziejus turi ganėtinai 

išsamų internetinį tinklalapį, kuriame pateikiama virtuali ekskursija po muziejų. Joje gerai matoma 

didžioji ekspozicijos dalis ir žiūrovui tai palieka nepakartojamą įspūdį.
144

 Tinklalapis parengtas trimis 

kalbomis – latvių, rusų ir vokiečių. Nuotraukų kokybė gera, eksponatų aprašai labai išsamūs ir įdomūs. 

Tai skatina domėjimąsi šiuo muziejumi, tačiau reali ekspozicija turistui palieka neigiamą įspūdį. 

 Kadangi muziejus anksčiau tarnavo kaip aviatorių mokomoji bazė, lankytojams leidžiama lipti į 

straigtasparnius, liesti prietaisus, juos fotografuoti. Čia vėlgi, galima pastebėti skirtumą nuo valstybinio 

muziejaus: Lietuvos Aviacijos muziejuje už fotografavimą imamas papildomas mokestis.  

 Latvijos Aviacijos muziejaus direktorius teigia, kad kiekvienas muziejuje esantis “sparnuotis” 

turi savo atsiradimo istoriją – vienus pristatė iš filmavimo aikštelių, kiti išsilaikė nuosavuose 

šeimininkų angaruose, trečius padėjo gauti anksčiau bazėje treniravęsi pilotai.
145

 Kiekvienas eksponatas 

turi savo unikalią istoriją. Jau nebegalintys pakilti į orą šie lėktuvai byloja apie netolimą aviacijos 

istorijos praeitį. Šio muziejaus eksponatai, yra, be jokios abejonės, unikalūs. Kolekcijoje sukaupti tokie 

modeliai, kaip lėktuvas AN-2, daugiafunkcinis straigtasparnis K-26, straigtasparnis MI-6, karinis 

lėktuvas TU-22M1
146

 ir daugelis kitų. Deja, kaip jau minėta, muziejus neturi valstybės paramos ir jo 

gyvavimas priklauso tik nuo entuziastų veiklos ir paramos. Latvijos vyriausybė turėtų atkreipti dėmesį, 

koks išskirtinis kultūros paveldas kaupiamas muziejuje po atviru dangumi. Matyt, nesuprantama ir tai - 

kokią didelę, ne tik kultūrinę, bet ir ekonominę naudą šis muziejus galėtų atnešti šaliai. Juk visi puikiai 

žinome, kad užsienio turistai ypatingai domisi sovietiniu kariniu bei aviacijos paveldu. Todėl, 
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muziejaus finansavimas ir informacijos sklaida, šiuo atveju,  ateityje yra labai vystytini ir svarbūs 

aspektai. 

 

3.2. Rusijos KOP Aviacijos muziejus Maskvoje „Monino“ 

 Pavadinimas „Monino“ yra kilęs iš vietovardžio Monino. „Monino“ yra įsikūręs 38 km šiaurės 

vakarų pusėje nuo Maskvos
147

. Rašytiniuose šaltiniuose ši vietovė minima nuo XII-XIII a.
148

 Taigi, 

pastaroji vieta turi ir svarbią istorinę reikšmę, nes išreiškia tiesioginį ryšį su žymiais praeities įvykiais bei 

asmenimis. 

Maskvos Aviacijos muziejus yra ypatingai patrauklus, originalus, milžinišką aviacinės technikos 

kolekciją sukaupęs objektas. Įsteigtas J. A. Gagarino karinės oro akademijos.  Ekspozicijoje puikuojasi 4 

variklių lėktuvas „Ilja Muromec“, pasaulinius rekordus pasiekęs „ANT-25“, pirmasis Rusijos viršgarsinis 

lėktuvas „TU-144“
149

 ir daugybė kitų įdomių eksponatų. Muziejuje galima pamatyti įvairius lėktuvus, 

straigtasparnius, retų nuotraukų ir dokumentų kolekciją. 1958 m. lapkričio 28 d. Rusijos karinės aviacijos 

vadovo buvo pasirašytas įsakymas Nr. 209 „Dėl karinės aviacinės technikos muziejaus įkūrimo“.
150

 Šis 

įsakymas bylojo, jog daugelis mokslinių tyrimų institutų, karinio mokymosi įstaigų ir t.t. turi daug aviacinės 

technikos eksponatų, dokumentų, relikvijų, kurie laikui bėgant sensta ir praranda savo vertę, todėl yra 

būtina surinkti vienoje vietoje lėktuvų pavyzdžius, aviacinius įrenginius, o taip pat vertingus dokumentus. 

Šio įsakymo ištrauka skamba taip: „Įsakau įrengti aviacinės technikos muziejų-ekspoziciją ir parodyti 

relikvinę medžiagą, kaip vystėsi sovietinė aviacija“.
151

 Šis įsakymas buvo pretekstu sukurti muziejų. Nuo 

pat pradžių muziejus turėjo didelių sunkumų dėl senų skraidančių eksponatų įsigijimo. Todėl karinės 

aviacijos vadovas išleido specialų įsakymą, kuriuo įpareigojo visus karinių padalinių vadovus perduoti į 

Maskvos muziejų senus aviacinės technikos pavyzdžius. Tačiau gautas atsakymas, jog visa sena karinės 

aviacijos technika buvo sunaikinta. Deja, anuometinė Rusija neįvertino savo pačios istorijos. 

 Eksponatai į  muziejų buvo renkami labai kruopščiai ir pamažu. Pirmoji muziejaus valdžia dėjo 

dideles pastangas eksponatams gauti. Buvo bendradarbiaujama su skraidymo mokymo institutais, iš kurių 

gauti keli lėktuvai ir keli variklių modeliai. Taip pat, eksponatus rinkti padėjo ir entuziastai. 1960 m. vasario 
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23 d. muziejus tapo atviras lankytojams, jame tuo metu buvo 586 eksponatai, iš jų tik 14 lėktuvų.
152

 Šiuo 

metu muziejus yra vienas iš stambiausių pasaulio aviacijos muziejų ir jo lėktuvų kolekcija yra itin didelė. 

Vien tik ekspozicijos pavyzdžiai po atviru dangumi užima apie 20 hektarų atviro ploto.
153

 Matome 

taisyklingo stačiakampio plano lauko sklypą, padalintą į dvi dalis ir užstatytą 2 angarais vakarų pusėje. 

Pietinėje pusėje stovi du administraciniai pastatai. Jų architektūra neįspūdinga, techninės paskirties sandėlių 

tipo. Kaip tarptautinio lygio muziejui, lauko iškaba šiek tiek kukloka.
154

 Ji atspindi tipinius sovietmečio 

laikus. Iškaba galėtų būti pakabinta šiek tiek aukščiau, kad būtų matoma iš toli. Didesnė iškaba atrodytų 

įspūdingiau. Taip pat ji tūrėtų būti modernesnio dizaino. Sklypo reljefas lygus, ribojasi su pagrindiniu keliu. 

Eksponatai išdėstyti tvarkingai – per vidurį dominuoja didesni lėktuvai, iš šonų mažesni, kraštuose vėl 

didesni. Sklypas žalias, iš visų pusių apaugęs medžiais: čia buvo tikslingai iškirstas miškas.  

  Šiuo metu muziejaus ekspozicija yra dislokuota dvejuose angaruose ir šešiose administracinio 

muziejaus pastato salėse.
155

 Jos kiekis siekia net 40 tūkstančių. Tai nepaprastai didelė eksponatų kolekcija. 

Kaip matome, muziejaus eksponatų kiekis yra dvigubai didesnis nei Lietuvos Aviacijos muziejuje. Tačiau 

reikia atsižvelgti į tai, jog Maskvos muziejus įsikūręs anksčiau ir pradėjo kaupti eksponatus anksčiau. Kitas 

aspektas – pati Rusijos Aviacijos istorija yra senesnė, jos pradžia siejama su XX a. pirmu dešimtmečiu. 

Remiantis rusų mokslininku A. S. Stepanovu, trečiojo dešimtmečio pabaigoje  Rusijos aviacija jau užėmė 

lyderiaujančias pozicijas karinių pajėgų struktūroje visose išvystytose šalyse.
156

 Lietuvoje aviacija kūrėsi su 

atgimstančia valstybe, tiesa, jau nuo pat pirmųjų jos apraiškų tapo neatskiriama ir svarbi visuomenės 

gyvenimo dalis. Pirmoji organizuota Lietuvos aviacijos sistema – Lietuvos karo aviacija – įteisinta dar 1912 

m. kovo 12 d.
157

 Lietuvos Aviacijos muziejaus metraščio „Plieno sparnai 7“ duomenimis jau 1919 m. kovo 

12 d. aviacijos kuopa buvo išskirta iš inžinerijos bataliono ir tapo savarankiška dalimi.
158

 Taip pat, savaime 

aišku, kad Rusijos valstybė yra keliasdešimt kartų didesnė už Lietuvą, todėl ir eksponatų gausa didesnė bei 

įvairesnė. 

  „Monino“ yra valstybinis Aviacijos muziejus. 2001 m. minint 43-ąsias muziejaus įkūrimo metines, 

muziejus gavo federalinės valstybinės kultūros įstaigos statusą, ir pradėjo vadintis Centriniu karo oro pajėgų 

(KOP) muziejumi. Šis muziejus yra žinomas ir pripažintas visame pasaulyje. Sunku būtų įsivaizduoti kaip 
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išsilaikytų tokia didžiulė unikalių eksponatų gausa be valstybinės ir privačių rėmėjų paramos. Muziejaus 

internetiniame tinklalapyje galima virtualiai pasivaikščioti po ekspozicines sales ir apžiūrėti didžiąją dalį 

muziejaus sukaupto turto. Virtuali ekspozicija išsami, sudėti pagrindinių eksponatų aprašai. Nuotraukos 

geros kokybės. Didesnius eksponatus galima apžiūrėti iš visų pusių. Žinoma, tai yra didelis muziejaus 

privalumas tiek informacijos apie muziejų sklaidos, tiek potencialių ne tik vietinių, bet ir užsienio turistų 

pritraukimo prasme. Lyginti pasaulinio lygio muziejų su Lietuvos Aviacijos muziejumi nelengva. Tačiau 

kiekvienas iš jų yra išskirtinis tuo, jog turi savo unikalią istoriją, kiekvienas eksponatas byloja apie savo 

praeities įvykius. 

   Tyrinėdami Maskvos Aviacijos muziejų, galime ir rasti tam tikrų prioritetų Lietuvos Aviacijos 

muziejaus atžvilgiu. Pavyzdžiui, „Monino“ nerengia edukacinių programų moksleiviams, o Lietuvoje tą 

turime. Edukacinė veikla, kuria užsiima LAM, yra labai naudinga muziejui, ir ji ne tik išskiria Lietuvos 

muziejų iš aptartų muziejų tarpo, bet ir skatina mūsų šalies jaunimą domėtis krašto istorija, plečia 

pilietinį ir tautinį ugdymą, didina jų dalyvavimą visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime.  

 

3.3. Lenkijos Aviacijos muziejus Krokuvoje 

  Lenkijos Aviacijos muziejus, įsikūręs Krokuvoje, užima dalį ploto buvusio karinio aerodromo 

Rakowice, kuris buvo vienas iš seniausių karinių aerodromų Europoje. Aerodromas buvo įkurtas 1912 m. ir 

turi savo unikalią istoriją.
159

  

1963 m. aerodromas buvo uždarytas. Aviacijos muziejus jame atidarytas 1964 m. Ekspozicijoje 

sukaupti kariniai lėktuvai, sklandytuvai, varikliai ir t.t. Muziejuje galima pamatyti tokius eksponatus, kaip 

Sovietų Sąjungos daugiafunkcinį straigtasparnį MI-4, lenkišką mokyklinį sklandytuvą Is-3 ABC, lenkų ir 

Sovietų Sąjungos bendros gamybos orlaivį PLZ M-15, karinį lėktuvą Cessna-37B
160

 ir daugybę kitų 

eksponatų. Muziejuje yra didelė biblioteka ir fotografijų archyvai. Įdomu tai, kad šiame Krokuvos 

muziejuje yra net 22 lėktuvai, kurie kažkada priklausė Germano Geringo
161

 asmeninei kolekcijai. Šie 

lėktuvai eksponuoti iki Antrojo pasaulinio karo Berlyno muziejuje, kuris vėliau buvo sunaikintas. 

Eksponatus buvo mėginama gelbėti ir jie neaiškiomis aplinkybėmis buvo rasti Lenkijos teritorijoje.
162
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Muziejuje nėra labai daug lenkiškų ikikarinio laikotarpio lėktuvų, kadangi jie beveik visi buvo 

sunaikinti. Tačiau visgi pokarinio laikotarpio eksponatų čia gana gausu. Muziejaus eksponatams buvo skirti 

keturi aerodromo angarai. Šios patalpos nebuvo labai tinkamos lėktuvams laikyti, tačiau 2010 m. situacija 

ženkliai pagerėjo – muziejaus reikmėms buvo pritaikytas naujas pastatas.
163

 Teigiama, jog muziejaus 

rekonstrukcijai skirta net apie 30 mln. zlotų. Reikėtų pastebėti ir apgailestauti, jog Lietuvoje ar Latvijoje 

nėra sekama Lenkijos pavyzdžiu. Kaune, S.Dariaus ir S.Girėno aerodrome galėtų būti įkurta daugiau vietos 

muziejaus ekspozicijai plėtoti.
164

 Krokuvos muziejaus teritorijos planas yra pailgo stačiakampio formos.
165

 

Jis padalintas į tris dalis. Lauko ekspozicija yra trikampio formos. Vidurinėje dalyje šalia vienas kito stovi 

du angarai. Dešiniau randasi dar vienas pastatas. Iš viršaus gerai matomas naujas administracinis pastatas. 

Kaimynystėje matomi gyvenamieji daugiabučiai. 

  Remiantis naujausiais atsiliepimais žmonių, buvusių Krokuvos muziejuje, išaiškėja, kad lenkų 

muziejininkai ekspozicijas yra parengę labai atsakingai, tvarkingai, atsižvelgiant į eksponatų rūšis. 

Pavyzdžiui, vienas angaras yra skirtas tik Pirmojo pasaulinio karo lėktuvams, kitame galima išvysti tik 

variklius ir t. t. 

  Muziejaus internetiniame tinklalapyje pateikti eksponatų sąrašai. Ant kiekvieno iš jų yra pažymėta 

nuorodą į eksponato vaizdą. Tačiau nuotraukų formatas ir kokybė nėra itin gera, todėl apžiūrėti aviacijos 

įrenginių iš visų pusių neįmanoma. Tinklalapis parengtas dviem kalbomis – lenkų ir anglų. Muziejuje gausu 

Sovietų Sąjungoje gamintų orlaivių, todėl, manau, kad būtų buvę tikslinga ekspoziciją pristatyti ir rusų 

kalba. Tada Krokuvos muziejaus tinklalapis būtų prieinamesnis ir aviacija besidomintiems turistams iš 

Rusijos, labiau pritrauktų juos.  

Virtualiai galime apžiūrėti turtingą lauko ekspoziciją. Eksponatų yra itin įvairių. Vien tik orlaivių 

suskaičiuojama daugiau nei šimtas. Muziejus daug didesnis už Lietuvos Aviacijos muziejų. Jo pagrindinis 

administracinis pastatas išsiskiria itin drąsia, modernia architektūra.
166

 Jo statyba baigta 2010 m. rugsėjį. 

Pastatą  suprojektavo „Pysall“ architektų komanda iš Berlyno. Dizaino idėjos buvo pateiktos lenkų 

architekto Bartlomiej Kisielewski. Teigiama, kad iš viršaus pastatas primena orlaivį. Taigi, moderni pastato 

architektūra yra tikslingai pasirinkta, atspindinti aviacinę temą. Tuo tarpu, Lietuvos Aviacijos muziejus yra 

įsikūręs ten pristatytame sovietinės statybos pastate.
167

 Be abejonės, čia atsispindi dvi skirtingos 

                                                 
163

 Krokuvos Aviacijos muziejaus internetinis tinklalapis. [žiūrėta 2012m. kovo 7d.]. 

Prieiga per internetą: http://en.wikipedia.org/wiki/Polish_Aviation_Museum 
164

 Priedas nr. 27. S.Dariaus ir S.Girėno aerodromo teritorijos planas. 
165

Planą žiūrėti priede Nr. 28. 
166

 Naujienlaiškis Arup.com. Lenkijos aviacijos muziejus laimi apdovanojimą. [žiurėta 2012 kovo 15d.]. Prieiga per 

internetą: 

http://www.arup.com/News/2011_11_November/09_Nov_2011_Polish_Aviation_Museum_receives_CEMEX_Awards.asp

x  
167

 Žiūrėti priedą nr. 29, pav 42. Lietuvos Aviacijos muziejaus administracinis pastatas. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Polish_Aviation_Museum
http://www.arup.com/News/2011_11_November/09_Nov_2011_Polish_Aviation_Museum_receives_CEMEX_Awards.aspx
http://www.arup.com/News/2011_11_November/09_Nov_2011_Polish_Aviation_Museum_receives_CEMEX_Awards.aspx


 45 

architektūrinės epochos. Krokuvos muziejaus pastatas – tai postmodernizmo dvasioje suprojektuotas 

statinys, funkciškai tikslingai projektuotas ir įrengtas muziejui. Net ir jo išorėje išryškintos tiesioginės 

asociacijos su aviacija – pastato bendras vaizdas yra tarsi nuoroda į sulankstytą iš popieriaus lėktuvą. 

Tokia architektūra, R. Venturi žodžiais tariant, tūrėtų būti iškalbinga ir iškarto suprantama visiems 

muziejaus lankytojams. Akivaizdu, kad asociatyvumas gali tapti pliusu, kuriant pačios institucijos 

įvaizdį, tad architektūra čia imasi kurti muziejaus žinomumą. Lietuvos Aviacijos muziejaus 

administracinis pastatas – tai grynas funkcionalizmo architektūroje pavyzdys. Tai iš esmės “vieno 

kodo” architektūra, kur net prie šoninio fasado prišlietas bokštelio tūris simboliškai nurodo į 

modernizmo dvasioje atsiradusių oro uosto terminalų pastatų architektūrą. 

   Lenkijos ir  Rusijos muziejai yra daug „vyresni“ už LAM, todėl turėjo daugiau laiko plėtotis. Be to, 

pačios valstybės yra didesnės ir galingesnės. Reikia pastebėti, jog Krokuvos muziejus įkurtas buvusio 

karinio aerodromo teritorijoje kaip ir LAM, be to aerodromai statyti kelių metų skirtumu, ir priskiriami 

vieniems seniausių karinių aerodromų Europoje. Krokuvos Aviacijos muziejus taip pat yra valstybinis. Jis 

užsiima ir leidybine veikla. Pakankamai nebrangiai čia galima įsigyti ne vieną leidinį apie karinį aviacijos 

paveldą. Žmonės, lankęsi muziejuje, apie jį atsiliepia puikiai, tik pastebi, jog muziejų sunkoka rasti. Galima 

daryti prielaidą, jog susisiekimo infrastruktūra yra nepakankamai išvystyta. Taip pat pastebima, jog 

dauguma eksponatų yra aprašyti ne visiems prieinama anglų kalba. Informacijos apie edukacinę veiklą 

šaltiniuose rasti nepavyko, todėl, galima teigti, jog LAM, šiuo atveju, turi pranašumą. Be to, kaip jau buvo 

minėta, Lietuvos muziejuje yra įsikūręs aviacijos istorijos tyrimų koordinacinis centras. 

 

3.4. LAM aptartųjų muziejų kontekste 

  Apibendrinant aptartų muziejų analizę reikėtų pabrėžti, kad Rygos muziejus yra vienintelis iš jų 

privatus muziejus, veikiantis entuziastų lėšomis. Kiti muziejai yra valstybiniai. Todėl Latvijos aviacijos 

muziejaus veikla ir eksponatų priežiūra yra prastesnė. Eksponatai rūdija, trūksta lėšų jų remontui. Visų 

aptartųjų muziejų teritorijų planai turi panašumų tarpusavyje (visi buvę aerodromai). Visi šie muziejai yra 

dislokuoti buvusiuose kariniuose aerodromuose. Iš turistų pastebėjimų, galima daryti prielaidą, kad 

Krokuvoje susisiekimo infrastruktūra nėra pakankamai išvystyta. Žmonės pastebi, kad muziejų rasti 

sunkoka, tačiau šis muziejus išsiskiria savo itin moderniu XXI a. statybos administraciniu pastatu. Maskvos 

muziejus taip pat įsikūręs atokiau nuo pačio miesto. LAM yra dislokuotas netoli miesto centro. Vos 

nusileidus nuo Aleksoto kalno, pasiekiame Senamiestį. Tai galima įvardinti kaip LAM pranašumą pastarųjų 

muziejų atžvilgiu. Esant geram susisiekimui su muziejumi, yra sudaromos palankesnės sąlygos būsimiems 

lankytojams atvykti į muziejų. 
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  Rygoje veikia tik lauko ekspozicija ir yra sukaupti tik stambūs eksponatai. Eksponatai prižiūrimi iš 

privačių lėšų, todėl jų saugojimas yra prastas. Eksponatai rūdija, menkai restauruojami. Krokuvos ir 

Maskvos aviacijos muziejai išsiskiria savo dydžiu, eksponatų gausa ir įvairove. Lenkija skiria dideles lėšas, 

siekdama pritraukti lankytoją. Rusijos KOP muziejaus lauko ekspozicija siekia apie 20 ha, o  Lietuvos – tik 

2 ha. Tačiau tai nestebina, nes Rusijos ir Lietuvos šalių apimtys ženkliai skiriasi. LAM yra jauniausias iš 

visų aptartųjų muziejų. Todėl turėjo mažiau laiko ir galimybių plėsti ekspoziciją. Be to, Rusijos aviacijos 

istorija siejama jau su XX a. pirmu dešimtmečiu, o Lietuvos aviacijos kuopa buvo išskirta iš inžinerijos 

bataliono ir tapo savarankiška dalimi 1919 m. Informacijos apie visus muziejus pateikimas yra gana 

kokybiškas. Internetiniai tinklalapiai sutvarkyti išsamiai ir gana patraukliai. Galima virtualiai pasivaikščioti 

po visas ekspozicijas. LAM virtualios ekskursijos neturi (tai galima sieti su tuo, kad muziejaus ekspozicija 

nėra gausi stambių eksponatų, lyginant su kitais muziejais), bet LAM tinklalapyje yra sukaupta itin 

patraukli archyvinių fotografijų kolekcija. Visi aptarti muziejai turi sovietinių eksponatų, kurie buvo 

gaminami Sovietų Sąjungos Rusijos teritorijoje.  

   Iš visų aptartųjų muziejų edukacines programas rengia tik LAM, todėl Lietuvos Aviacijos 

muziejaus pagrindiniai prioritetai – vaikų ir jaunimo švietimas, rengiant specializuotas edukacines 

programas, parodas ir švietėjiškus renginius. Taip pat galima išskirti ypatingą lietuviškų sklandytuvų 

kolekciją. Tokio pobūdžio edukacinės programos, kurias organizuoja LAM, muziejui yra naudingos tuo, 

kad šios programos skatina jaunimą domėtis aviacijos istoriją, bei krašto istorija apskritai. Kalbant apie 

sklandytuvus, reikėtų paminėti nuo 1962 m. Prienų rajone įsikūrusią sklandytuvų gamyklą, kuri buvo įkurta 

jau minėto Vytauto Pakarsko. Gamykla dešimtmečiais konstravo ir gamino ilgasparnius, o tokių įmonių 

pasaulyje yra tik keletas. Garsėjanti aukštos kokybės vis tobulinamais sklandytuvais, gamykla sukaupė 

unikalią patirtį, išugdė ne vieną konstruktorių, aerodinamikų, sklandytuvų statytojų kartą. LAM 

eksponuojami žymaus konstruktoriaus Broniaus Oškinio sklandytuvai. Jis sukūrė net 25 įvairių 

modifikacijų sklandytuvus. 

 Apžvelgus bendrai visų muziejų veiklą, galime daryti tokias išvadas, kad aviacijos kultūros 

objektų saugojimui didelę reikšmę turi valstybės požiūris ir dėmesys į savo kultūrinį paveldą. Privačiai 

išlaikyti muziejus yra gana sudėtingas procesas. LAM nors ir jaunas muziejus, be to, nėra taip stipriai 

remiamas valstybinėmis lėšomis, tačiau savo edukacinėmis programomis stengiasi įtraukti kuo daugiau 

žmonių į savo veiklą. Jei turėtų daugiau galimybių (finansinių išteklių), LAM galėtų užimti 

lyderiaujančias pozicijas aviacijos muziejų atžvilgiu, kadangi turi erdvės kur plėstis (aerodromas), 

panaudoti šį išteklių ekspozicijoms, edukacinėms programoms užsienio lankytojams, be to, patogus 

privažiavimas prie LAM, daro jį patrauklesniu. 
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4. LAM VEIKLOS YPATYBĖS IR KRYPTYS PRITAIKANT 

TURIZMO SEKTORIUI 

4.1. Valstybinė kultūros politika ir Lietuvos Aviacijos muziejus 

Šiandien formuojama Lietuvos muziejų politika remiasi nauju požiūriu į muziejaus instituciją. 

Lietuvos kultūros politikos nuostatuose pabrėžiama, kad šiuolaikinio muziejaus veikla siejama su kultūros, 

švietimo, informacijos skleidimo funkcijomis. Šalies muziejuose sukauptos kultūros vertybės įgalina plėsti 

ir gerinti jų lankytojams teikiamas paslaugas. Muziejai turi derinti vertybių kaupimą ir saugojimą, 

informacijos visuomenei teikimą ir jos švietimą.
168

 

Lietuvos Aviacijos muziejus yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto. Muziejaus steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija. 

Apskritai, Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos valdymo sričiai priskirti 16 muziejų, iš jų 4 

nacionaliniai ir 12 respublikinių. Lietuvos Aviacijos muziejus turi respublikinio muziejaus statusą ir yra 

pavaldus Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai.
169

 Pasak V. Gamziukienės
170

, ministerija, nustatyta 

tvarka, kasmet skiria įstaigai tam tikrą sumą ir jau daugelį metų ji nesikeičia. Kalbant apie dabartinę 

situaciją Lietuvoje, reikėtų paminėti, jog, šiuo metu pastebima tendencija, kad tiesioginė valstybės parama 

kultūrai linkusi mažėti, ir šią tendenciją stiprina dabartinės finansų krizės poveikis.
171

 Jeigu iškyla būtinybė 

gauti lėšų papildomiems projektams, Lietuvos Aviacijos muziejus kreipiasi į Kultūros rėmimo fondą. 

Parama iš fondų reiškia paramą iš tarpininkų institucijų, paprastai įsteigtų pagal įstatymus, kurios tarnauja 

specialiems tikslams. Šis fondas yra administruojamas Kultūros ministerijos. Pagal Lietuvos Kultūros 

rėmimo fondo įstatymą, fondo lėšos laikomos atskiroje Kultūros ministerijos sąskaitoje ir įtraukiamos į 

apskaitą pagal atskirą programą.
172

 Šiais metais buvo patvirtintas šio įstatymo pakeitimas, kuriame skiriama 

didesnė suma kultūrai. Palyginus su ankstesniu įstatymu, vietoj vieno paskirta trijų procentų akcizo 

pajamų, gautų už alkoholį ir tabaką, todėl fondo dydis išaugo.
173

 Kalbant apie muziejų finansavimą iš 
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Kultūros rėmimo fondo, reikėtų paminėti, kad fondas skiria ne daugiau kaip 90 procentų iš fondo prašomų 

projekto vykdymui reikalingų lėšų.
174

 Kadangi padidėjus finansavimui, didėja ir galimybės rašyti įvairius 

projektus, paraiškas siekiant gauti finansavimą: festivaliams, edukacinėms programoms, knygų leidybai, 

renginiams. 

Lietuvos Aviacijos muziejus, kaip ir, pastaruoju metu, daugelis Lietuvos muziejų, dalyvauja 

Skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos programoje. Šią programą nuo 2010 m. vykdo Lietuvos 

Respublikos kultūros ministerija. Iš šios programos finansuojami projektai, kuriais siekiama skleisti 

muziejų, bibliotekų ir archyvų saugomas kultūros vertybes skaitmenine forma, skatinti naudoti skaitmeninį 

turinį edukaciniuose procesuose, turtinti visuomenės laisvalaikį ir sudaryti galimybę visuomenei geriau 

susipažinti su skaitmenintu kultūros paveldu. Šia programa siekiama paskatinti muziejus ir kitas atminties 

institucijas dalyvauti tarptautiniuose projektuose, finansuojamose programose, ir gauti trūkstamą lėšų dalį iš 

valstybės biudžeto. Reikia pažymėti, kad viena iš respublikinio muziejaus funkcijų, nustatytų valstybinio 

muziejaus nuostatose, ir yra bendradarbiavimas su švietimo įstaigomis ir moksleivių lavinimo programų 

rengimas.
175

 Pasak apklaustų Lietuvos Aviacijos muziejaus darbuotojų,
176

 2010 m. parama (7500 Lt) buvo 

skirta LAM parengtam projektui skaitmeninė demonstracija ir edukacinė programa „Lituanicos žygis“. 

Tokiomis edukacinėmis programomis siekiama sudominti visuomenę, vyksta intensyvesnė kultūros 

paveldo sklaida, eksponuojamų objektų prieigos yra prieinamesnės. Be to, rengiant tokius projektus, 

atsiranda galimybė laimėti papildomą finansavimą iš valstybės biudžeto lėšų. Tai vienas iš efektyvesnių 

būdų pritraukti lankytojus, populiarinti savo įstaigą bei skatinti kultūrinį turizmą. 

Lietuvos Aviacijos muziejaus darbuotojai prasitaria, kad muziejuje yra mokami menki atlyginimai. 

Todėl, jauni, perspektyvūs darbuotojai, galintys suteikti daug naudos muziejinei veiklai, ilgai dirbti įstaigoje 

nepasilieka. Vos tik gavę geresnį pasiūlymą, išeina, nes jaunimui nėra motyvacijos dirbti už menką atlygį. 

Tai viena iš silpnųjų LAM pusių. Tačiau tokia padėtis egzistuoja daugelyje Lietuvos kultūros įstaigų. Iki 

šiol buvo naudojamas 1993 m. liepos 8 d. priimtas LR nutarimas dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų 

darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo.
177

  

                                                 
174

 Kultūros rėmimo fondo 2013 m. I etapo kultūros ir meno projektų teikimo daliniam finansavimui valstybės biudžeto 

lėšomis gairės. Patvirtinta Kultūros rėmimo fondo tarybos 2012 m. rugsėjo 27  d. sprendimu (protokolas Nr. EK 42-11).  
175

 Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Nutarimas dėl valstybinio muziejaus nuostatų patvirtinimo.1996 m. rugpjūčio 15 d. 

Nr.975. Vilnius. Prieiga per internetą: http://www.muziejai.lt/Teises_aktai/images/valstybinio_muz_nuostatai.pdf 

[žiūrėta 2012 m. kovo 15 d.] 
176

 Iš interviu su LAM darbuotojais. 
177

 Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Nutarimas dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo 

tvarkos tobulinimo. 1993m. liepos 8d. nr.511. Vilnius. Skelbta: 1993 07 14, Valstybės Žinios, 1993, nr.28-655. Prieiga per 

internetą: http://tar.tic.lt/Default.aspx?id=2&item=results&aktoid=0F670C17-122D-4E26-B5A3-35316D588106 [žiūrėta 

2012 m. kovo 16 d.] 

http://www.muziejai.lt/Teises_aktai/images/valstybinio_muz_nuostatai.pdf
http://tar.tic.lt/Default.aspx?id=2&item=results&aktoid=0F670C17-122D-4E26-B5A3-35316D588106


 49 

Lietuvos žinių duomenimis, 2012 metų pradžioje, Lietuvos Kultūros ministerija pateikė 

atitinkamus siūlymus parengtam Vyriausybės nutarimo projektui, kuriuo keičiamas biudžetinių įstaigų 

ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimas.
178

 Kultūros ministerija siūlo kultūros darbuotojų 

tarnybinių atlyginimų koeficientus prilyginti pedagogų tarnybiniams atlyginimams. Priėmus nutarimą 

ir sudarius teisines prielaidas nustatyti didesnį tarnybinio atlyginimo koeficientą, atsirastų daugiau 

galimybių motyvuoti kultūros darbuotojus apskritai, o tuo pačiu ir Lietuvos Aviacijos muziejuje 

dirbantį jaunimą. Pastarieji būtų suinteresuoti dirbti, parengti daugiau kokybiškų projektų, pasiūlymų, 

renginių ir t. t. 

Lietuvos Aviacijos muziejaus rinkinių pagrindu formuojamų ekspozicijų plėtrą riboja pritaikytų 

patalpų trūkumas. LAM direktorius R. Jankauskas teigia,
179

 kad šiuo metu yra dar du angarai, kuriuose 

ateityje yra numatyta plėsti ekspoziciją. Tačiau, dėl ekonominio sunkmečio, muziejaus patalpų 

tvarkymo darbai neįsibėgėja. Pastebima, kad įvardijami du angarai yra dislokuoti toliau nuo muziejaus 

administracinio pastato, vidaus ir lauko ekspozicijų. Todėl, plečiant ekspoziciją, reikėtų pagalvoti ir 

apie visos ekspozicijos vientisumą. Šiems planams įgyvendinti reikalingos nemenkos lėšos. Todėl 

belieka tikėtis, kad Lietuvos kultūros politikos gairės bus dar labiau orientuotos į kultūrinę veiklą, 

pamažu bus pradėti vykdyti numatyti tikslai ir uždaviniai. 2011 m. Lietuvos Respublikos kultūros 

ministro įsakyme dėl muziejų metų programos patvirtinimo yra numatytas svarbiausias tikslas – 

finansinėmis ir organizacinėmis priemonėmis stiprinti muziejų veiklą, didinti jos žinomumą 

visuomenėje, formuoti visuomenės sampratą apie muziejų, kaip apie besikeičiančią, atvirą ir 

demokratišką kultūros instituciją.
180

 

Patys bendriausi ir pagrindiniai keliai, kuriais papildomi Lietuvos Aviacijos muziejaus rinkiniai, yra 

dovanojimas, perdavimas, mainai, pirkimas. Tačiau muziejus gali naudoti ir bet kokius kitus legalius 

nuosavybės teisių perėmimo būdus. Nepriklausomai nuo to, kokiais metodais naudodamasis muziejus pildo 

savo rinkinius, svarbiausias visos įsigijimo procedūros aspektas yra įsigijimo teisėtumas. Savo ruožtu 

darbuotojai garantuoja ilgalaikį eksponatų saugojimą ir priežiūrą. Pagrindinis Lietuvos Aviacijos muziejaus 

eksponatų gavimo šaltinis yra Lietuvos Karinės oro pajėgos, su kuriomis glaudžiai bendradarbiaujama. 

Pasak G. Ramoškos,
181

 didžioji dauguma eksponatų – Karinių oro pajėgų dovana. Kelis eksponatus 
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muziejui padovanojo ir Lenkijos Karinės oro pajėgos, tarp jų ir žymusis „Baltijos kelio“ dalyvis - lėktuvas 

AN-2.
 182

 

Apibendrinant, galima pastebėti, kad kultūros politikos srityje, ir ne tik muziejų atžvilgiu, sparčiai 

vykdomos viešojo administravimo, strateginio planavimo ir kitų sričių pertvarkos. Galima įžvelgti tai, kaip 

bandymą ženkliai pakeisti pačios kultūros politikos reformą. Tai paskatino pakitę visuomeniniai ir 

kultūriniai poreikiai. Deja, pastaraisiais metais sumažėjusios valstybės biudžeto galimybės stabdo kultūrinės 

veiklos plėtrą. Kultūrinės veiklos planus įtakoja Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės, patvirtintos 2010 

m. birželio 30 d.
183

 Pagrindiniai šių gairių formuojami kultūros politikos kaitos tikslai yra susiję su kultūros 

vaidmens valstybės politikos kontekste, kultūros valdymo ir finansavimo sistemų, modernizavimo, 

kultūrinės edukacijos, integralios paveldo apsaugos, kultūros prieinamumo visoje Lietuvoje ir panašiais 

klausimais. Ši Lietuvos valstybės tikslų strategija suteikia vilties, kad muziejų atžvilgiu galų gale gali įvykti 

esminis pokytis valstybės kultūros politikoje ir politiką lemiančiųjų mąstysenoje. 

 

4.2. Lietuvos Aviacijos muziejaus veiklos įgyvendinimo strategija 

Vienas iš muziejų tikslų – gerinti muziejų veiklą ir lankytojams teikiamų paslaugų kokybę. Atviras, 

gyvas ir patrauklus muziejus, toks įvaizdis visuomenėje būtų patrauklesnis. Kokybiškų strateginių veiklos 

planų rengimas, orientavimasis į visuomenės besikeičiančius poreikius, keltų potencialių lankytojų 

susidomėjimą. Todėl labai svarbu daryti viską, kad muziejus taptų modernesnis, profesionalesnis ir atviras 

visuomenei. 

Lietuvos Aviacijos muziejaus siekis ir pagrindinė idėja – kad kuo daugiau muziejaus eksponatų 

būtų veikiantys, geriausia, kad galėtų skristi. Pasak LAM direktoriaus R. Jankausko,
184

 techninio 

muziejaus eksponatų vertė yra ne geležies kiekyje, o idėjoje, kad eksponatai būtų gyvi. Kyla klausimas, 

kodėl senųjų sklandytuvų klubo lakūnai skraido ne moderniais, o restauruotais senais aparatais? Todėl, 

kad jie nori pajusti tai, ką jautė aviacinės technikos pionieriai, prieš dešimtmečius, kokios buvo 

galimybės „atsiremti į orą“ to laiko žiniomis. Dauguma didžiųjų pasaulio aviacijos muziejų turi 

skraidančių aparatų. Be abejonės, tai viena iš efektyviausių ir patraukliausių idėjų - nuolat priminti 

lankytojams, kad aviacijos istorija vis dar yra gyva. 
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Kaip ir buvo minėta darbo pradžioje, muziejuje šiuo metu yra keletas skraidančių aparatų. 

Pirmuoju veikiančiu LAM eksponatu tapo žinomo lakūno – konstruktoriaus Vlado Kensgailos 

legendinio lėktuvo „Lituanica“ kopija, pagaminta 1983 m.
185

,  sklandytuvai: „Garnys“, „Olympia“ ir 

„Mucha“. Šiuo metu stengiamasi atkurti senovinį lėktuvą ANBO. Veikiantiems eksponatams palanku, kad 

šalia muziejaus yra aerodromas, kuriame galima juos parodyti lankytojams bei išbandyti juos skrydžio 

metu.  

Įgyvendinant tokius muziejaus strateginės veiklos planus, darbuotojai susiduria su kultūros vertybių 

restauratorių neprofesionalumu. Apie tai plačiau buvo kalbama pirmame skyriuje, kad Lietuvoje nėra 

tarybos, kuri turėtų spręsti iki kokio lygio reikėtų restauruoti aviacinės technikos eksponatus, kadangi 

dažnai technikos atstatomajam remontui taikomi bendri kultūros vertybių principai. Žmonės, dirbantys šioje 

srityje paruošti pagal bendrą kultūros vertybių konservatoriaus – restauratoriaus rengimo standartus.
186

  

Strateginio plano įgyvendinimo metu laukiamas padidėjusio lankytojų skaičiaus efektas. Strateginis 

darbo planavimas reikalingas kokybiškai muziejaus veiklai užtikrinti. Muziejaus veiklą ir teikiamas 

paslaugas būtina optimizuoti, t. y. efektyviau vykdyti esamas ir pasipildyti naujomis veiklomis. Visa tai 

daroma tam, kad būtų patenkinti kuo įvairiausi lankytojų poreikiai. Šiuo metu esant sparčiam gyvenimo 

tempui, vienas iš žmonių poreikių dažnai būna suderinti kultūrinę ir pramoginę veiklas. Todėl LAM idėja 

atgaivinti aviacinės technikos eksponatus yra inovatyvi ir gana patraukli. Vykstant aviacinėms šventėms, 

bus pristatomi unikalūs eksponatai, kiekvienas jų turintis savo praeities istoriją, jais bus skraidoma. Galbūt 

atsirastų galimybė norintiems, besidomintiems aviacija žmonėms, ir patiems dalyvauti šiuose 

parodomosiuose skrydžiuose. Toks laisvalaikio organizavimas būtų įdomus ne tik vietiniams, bet ir 

užsienio turistams. Remiantis Nacionalinės turizmo plėtros 2007 - 2010 m. programos galimybių 

studija
187

, esama aviacinio turizmo infrastruktūra šalyje yra išplėtota minimaliai, šalį aplanko nedidelis 

skaičius aviacinių turistų.  Todėl, siekiant spartesnės aviacinio turizmo plėtros, reikalingas labiau 

kompleksinio pobūdžio paslaugų teikimas. 

Lietuvos Aviacijos muziejaus vizija galėtų apimti šiuos parametrus: 

 LAM – visuomenei ir jos tobulėjimui tarnaujanti institucija, kaupianti, sauganti, tyrinėjanti, 

populiarinanti, eksponuojanti bei eksploatuojanti aviacinę techniką,  jos istoriją ir su ja susijusius 

įvykius; 

 Didžiausias aviacinės technikos kultūros ir paveldo centras Lietuvoje; 
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 Puoselėjantis ir propaguojantis aviacinio paveldo objektą; 

 Dinamiškai ir harmoningai eksploatuojantis unikalius aviacinės technikos eksponatus; 

 Pristatantis visuomenei naujas muziejines ir aviacinio paveldo eksponavimo bei gyvavimo idėjas. 

 

4.3. S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo ir LAM pritaikymas 

 aviaciniam turizmui 

S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo valdžia aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos aviacijos 

muziejumi. LAM yra įsikūręs viename iš senojo aerodromo pastatų. Pasak E. Raubicko,
188

 LAM ir 

aerodromo administracija siekia bendrų planų kaip panaudoti LAM ir aerodromo plėtrą. Yra teigiama, 

kad aerodromas - pagrindinis LAM eksponatas. Kadangi muziejus yra įsikūręs aerodromo teritorijoje, 

juos sieja kultūrinis ryšys. Abi administracijos siekia statyti angarus, plėtoti ekspoziciją aerodrome.
189

 

Didelės pastangos skiriamos bendradarbiauti tarpusavyje, bet kaip visada visi projektai priklauso nuo 

finansinių išteklių. LAM kiekvieną penktadienį rengia bendrus susitikimus, siekiant išlaikyti glaudžius 

ryšius. 2010 m. įvyko aviakonferencija, kuri suorganizuota abiejų administracijų iniciatyva.  

Aerodromas – pagrindinis ir neatsiejamas muziejaus išteklius. Vystomi bendri renginiai, 

skiriami visuomenei. Svarbiausias jų rengiamas šiais metais - Liepos 13 d. „Lituanicos“ skrydžio 80 - 

mečio garbei paminėti.
190

 Aerodromas panaudojamas organizuojant įvairius renginius, atliekant 

edukacines programas. Tačiau kol aerodromas teisėtai nepriklauso tik nuo LAM, tol aviatoriai ir tikslai 

išsaugoti kultūrinį paveldą yra menki ir riboti.   

Vis garsiau Lietuvoje kalbama apie aviacinį turizmą. Pasak seniausio Lietuvoje Kauno S. 

Dariaus ir S. Girėno aerodromo direktoriaus E. Raubicko: „Aviaciniu turizmu norėtume suinteresuoti 

ne tik aviatorius Lietuvoje ir kitose šalyse, bet ir verslininkus, politikus, visuomenę. Sąlygos 

aviaciniam turizmui yra subrendusios, atsivėrusi Šengeno erdvė suteikė dar daugiau galimybių. 

Aviacinio turizmo pamatai yra 28 veikiantys Lietuvos aerodromai ir 4 tarptautiniai oro uostai. Tai 

atveria puikias galimybes sukurti kokybiškų aviacinio turizmo paslaugų tinklą. Aviacija galėtų tapti 

reprezentacine ir patrauklia mūsų šalies įvaizdžio dalimi”.
191

 Jis pažymėjo, kad Kaune patogu vystyti 

aviacinį turizmą, kadangi čia yra ir tarptautinis oro uostas, suteikiantis galimybę tiesiogiai skristi į 19 

miestų, ir istorinis S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas, kuriame galima nusileisti sportiniu lėktuvu, 
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palikti jį saugoti angare ir keliauti po visą Lietuvą.
192

 Mažesniems lėktuvams tarptautiniuose oro 

uostose reikalingi leidimai, užkraunami papildomi mokesčiai, todėl S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas 

yra patrauklus šiuo atžvilgiu. Jei šį aerodromą būtų galima paversti turistinę zona aviaciniams 

turistams, būtų galima išsaugoti aviacinės kultūros paveldo objektą – aerodromą. Gaunant didesnį 

finansavimą, būtų galima atstatyti daugelį pastatų, renovuoti takus ir nutraukti įvairius svarstymus dėl 

teritorijos apkarpymo ar teritorijos užstatymo gyvenamaisiais namais ar sporto aikštynais. Tokiu pačiu 

būdu LAM pritrauktų potencialius lankytojus. 

Aerodromo platesnis panaudojimas LAM reikmėms gerintų Lietuvos įvaizdžio kūrimą. 

„Tinkamai sukurtas įvaizdis skatina visuomenės palankumą, kuris vėliau perauga į pasitikėjimą, o 

galiausiai lemia vertinimus ir pasirinkimą. Palankus įvaizdis dažnai lemia organizacijos vietą reitingų 

lentelėje.“
193

 Aerodromas galėtų tapti LAM funkciniu ištekliu, kuriame vyktų ne tik šventės, čia galėtų 

būti sukurtas tarptautinio lygmens veikiantis oro uostas, skirtas tik mažiems lėktuvėliams.  

Turizmas yra svarbi ekonomikos šaka, generuojanti pajamas Kauno regiono savivaldybėms. 

Atsižvelgiant į tai būtina, kad turizmo infrastruktūra būtų kuo efektyviau pritaikyta turistų poreikiams. 

Tokiu būdu bus užtikrinta, kad turistai greitai ir patogiai rastų jiems reikalingas pramogas bei 

paslaugas, lengviau orientuotųsi mieste, surastų jiems nežinomų lankytinų vietų ir paslaugų. LAM 

reiktų formuoti taip, kad jis taptų moderniu ir patraukliu turizmui,  ko pasekmė - didesni turistų srautai 

bei labiau išnaudojamas Kauno regiono turizmo potencialas. 

 „Vienas šio proceso aktyvus dalyvis yra ir turizmas, nes turizmas – ne tik verslas, bet ir žmonių 

bei tautų bendravimo priemonė.“ Taigi siekiant išsaugoti kultūrinį identitetą, būtina skatinti ne tik pačio 

muziejaus veiklą, kaip kultūros nešėjo šalies viduje vaidmenį, bet ir skatinti turizmą platesniu mastu — 

tarptautiniu. S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo platesnis pajungimas LAM reikmėms, atneštų didesnį 

indėlį net ik finansine prasme, bet ir kultūrine. „Bet kokia turizmo forma ar turisto kelionės tikslas, 

neatsiejami nuo šalies ar vietovės kultūros išteklių, kurie suteikia turizmo produktui kultūrinio turizmo 

sampratą ir tampa jo prerogatyva. Kultūrinis turizmas tiesiogiai siejasi su kultūrinių išteklių 

propagavimu, tausojimu ir kultūringu naudojimu, jis tampa vis populiaresne visuomenės veiklos 

sritimi. Kultūrinio turizmo plėtrą lemia ir skatina daugelis veiksnių.“
194
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Aviacinis turizmas Lietuvoje dar tik įgauna pagreitį. Tokio pobūdžio turizmas gali keisti ir 

Lietuvos įvaizdį. Pasitelkiant istoriją, pristatant eksponatus užsienio turistams, galima susilaukti 

nemažai dėmesio iš užsienio. LAM panaudodamas savo išteklių – aerodromą – galėtų sutraukti 

aviacijos gerbėjus. Pats aerodromas garsėja kaip vienas seniausių veikiančių Europoje, tačiau tai 

negarantuoja savo patrauklumo turistų atžvilgiu.  

Šiuo metu „nuosavais lėktuvais keliaujančių užsienio turistų daugėja, jie pelną neša ne tik 

aerodromams, bet ir netoli jų esantiems miestams. Anot tų, kurie keliones žeme jau iškeitė į skrydžius 

nuosavu lėktuvu, skrendant galima grožėtis puikiais vaizdais, o kelionė neprailgsta.”
195

 Pasak 

užsieniečių, S. Dariaus ir S. Girėno oro uostui yra didelis pliusas, kad veikiantis aerodromas yra šalia 

miesto, iki centro geras susisiekimas. Be to, būdamas istorinis aerodromas, susilaukia nemažai turistų, 

kurie nori aplankyti tiek LAM, tiek patį miestą. Plėsti aviacinį turizmą S. Dariaus ir S. Girėno 

aerodrome yra puikios galimybės, tačiau tam „reiktų įrengti dar kelias degalines, sutvarkyti pakilimo 

takus ir pastatyti daugiau angarų. Tai, anot aviatorių, kainuoja milijonus, kurių skirti neskuba nei 

miestas, nei Vyriausybė.”
196

  

Šiuo metu Kauno savivaldybei yra pristatytas planas
197

, kuriame numatyta S. Dariaus ir S. 

Girėno aerodrome atstatyti istorinius pastatus, grąžinant pirminę paskirtį, vaikų skraidymo mokyklų, 

skraidyklių, parasparnių, jėgos aitvarų zonos. Patvirtintame detaliajame plane numatytas 

aviakempingas, svečių mažųjų lėktuvų parkavimo zonos, lėktuvų ir jų atstovybių aptarnavimo zonos 

numatytos įrengti. Taip pat numatytos kuro rezervuarų zonos bei kavinių zonos. Pateiktas specialusis 

planas yra orientuotas aviacinio turizmo skatinimui bei LAM ekspozicijų plėtimui aerodromo 

teritorijoje. Toks plano įgyvendinimas būtų viena iš išeičių, siekiant atnaujinti ir renovuoti kultūros 

paveldo objektus, suteiktų galimybę tobulinti ir plėtoti muziejaus ekspozicijas, plėtoti edukacines 

programas bei ateityje sustabdyti norus dalyti aerodromo teritoriją.  

Taigi, panaudojant vietovės turizmo išteklius bei paveldo objektus, taip pat pagerinant turizmo 

informacijos teikimą, būtų skatinimas turistinių (poilsio) kelionių skaičiaus didėjimas, Be to, skatinant 

edukacinių programų plėtimą, vaikų mokymą, prisidedama ne tik prie aviacijos populiarinimo 

Lietuvoje, bet ir prie užimtumo didinimo, platesnio kultūros vertybių apsaugos reikšmės ir praktinio 

panaudojimo suvokimo. 
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Aišku, kad paveldo objektas būtų pritaikytas kultūriniam turizmui, jis turi būti išsaugojęs 

autentiškumą, turėtų būti nesunaikintos vertybės arba būtų galimybės jas restauruoti ar atkurti ir kad 

visa tai galėtų tapti mokslinio, kultūrinio ir turistinio pažinimo objektu.  

S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas yra seniausias Lietuvoje veikiantis aerodromas, tai —  

paminklinė zona, daug reiškianti Kauno ir Lietuvos istoriniam aviaciniam kultūriniam paveldui. 

Aerodromas yra unikumas, kokių Europoje didesniuose miestuose jau nėra išlikusių. Jei LAM galėtų 

išnaudoti plačiau šitą faktorių, tokiu būdu prisidėtų prie populiarinimo bei geresnio Lietuvos įvaizdžio 

kūrimo, tuo pačiu padėtų suburti didesnes lėšas LAM bei aerodromo atnaujinimui. Kaip ir buvo minėta, 

aviacinis turizmas būtų nebloga išeitis populiarinant LAM tarptautiniu mastu bei išsaugant kultūros 

paveldo objektą — aerodromą. Tai būtų viena išeičių, kuri sumažintų interesų grupes kėsintis į 

aerodromo teritoriją. Kita vertus, sunku rasti tokį sprendimą, kurio dėka teritorija būtų plėtojama pagal 

paskirtį ir turėtų tokių galimybių ateityje. Tačiau kaip ir buvo minėta, aerodromas yra dėkingoje 

vietoje, kurią galima išnaudoti aviacinio turizmo plėtojimui, aišku šitai idėjai plėtoti ir įgauti realų 

vaizdą, reiktų daugiau finansinių lėšų.  

 

4.4. Muziejaus perspektyva pateikiant turistinę informaciją  

virtualioje erdvėje 

Kaip ir visi muziejai, taip ir LAM muziejus turi vykdyti tam tikrą veiklą, kad galėtų išsilaikyti ir 

iš kitos pusės vystyti savo patrauklumą visuomenėje. Muziejai neturintys populiarumo visuomenėje, 

dažniausiai atlieka tik vegetatyvinę funkciją. Siekiant, kad LAM būtų labiau lankomas, reiktų atlikti kai 

kuriuos patobulinimus muziejuje: populiarinti Lietuvos aviacijos istorijos kultūros paveldą, 

modernizuoti muziejinių rinkinių saugojimo ir apsaugos sąlygas,  išplėsti Lietuvos kultūros paveldo 

paieškas užsienyje ir jo sklaidą užsienio turistų atžvilgiu, taip pat plėsti Lietuvos kultūros paveldo 

sistemingą paiešką, atranką ir kaupimą. Šiame poskyryje pristatomos muziejaus galimybes plėsti savo 

veiklą virtualioje erdvėje.  

Muziejaus patrauklumą galima padidinti įvedant naujas technologijas. Naudojantis kitų šalių 

patirtimi galima Lietuvos Aviacijos muziejuje diegti virtualaus muziejaus idėją. Turistams turėtų 

pasirodyti patraukli idėja susipažinti su muziejaus eksponatais virtualiai. Tuo pačiu sužadinti smalsumą 

aplankyti LAM esančius eksponatus, susipažinti su jais iš arčiau. Tai suteiktų galimybę iš arčiau 

susipažinti ne tik su eksponatais, bet ir archyviniais dokumentais, kurie ne visi viešai yra 

eksponuojami.  
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Įvedant naujoves į LAM veiklą, į informacijos skleidimą, galima įtraukti ir turizmo agentūras, 

turizmo informacinius centrus bei kitas suinteresuotas institucijas, kad pastarieji pasinaudodami 

virtualiomis parodomis, vizualizacijomis, pritrauktų muziejaus lankytojus. Tokiu pačiu formatu galima 

pateikti kultūrinius renginius, aviacijos šventes, kurios vyktų artimiausiu metu. Tokios informacijos 

pateikimas turizmo agentūroms būtų ne tik reklama tarptautinėse turizmo parodose, bet ir galimybė 

sulaukti užsienio lankytojų.  

LAM muziejaus populiarinimui svarbu kurti vizualųjį įvaizdį. Įvaizdžio kūrimas susideda iš 

išorinio vaizdo (architektūros), patalpų dizaino, reklamos ir firminio stiliaus elementų (spalvų, ženklų, 

formų). „Vizualusis įvaizdis labai svarbus, nes daugiau nei 60 proc. informacijos žmogus priima 

akimis, t.y. vaizdiniais. Lietuvos jūrų muziejaus Klaipėdoje vizualusis įvaizdis, nors nėra 

akcentuojamas viešųjų ryšių priemonėmis, daro didelį poveikį muziejaus lankytojams.“
198

 Šiuo metu 

vizualiai LAM neatrodo patraukliai, kaip ir dauguma muziejų, esančių Lietuvoje.  

Kylant visuomenės poreikių kokybės reikalavimams, siekiant ugdyti jaunąją kartą, supažindinti 

užsienio lankytojus su aviacijos raida Lietuvoje, būtina adaptuoti muziejaus veiklą visuomenės 

poreikiams, skatinti susidomėjimą Lietuvos kultūriniu paveldu, konkrečiai šiuo atveju – populiarinti 

LAM virtualioje erdvėje. Lyginant su panašaus pobūdžio muziejais, LAM pasigendama virtualios 

parodos, kuriuose būtų pateikti išsamiai aprašyti eksponatai. Muziejus šiuo metu daugiau atlieka daiktų 

saugojimo, mokslinių tyrimų funkciją bei edukacinių programų vykdymo funkcijas.  

2009 m. LAM įsijungė į projektą „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) 

diegimas Lietuvos muziejuose“, kurio tikslas apjungti visus muziejus, suskaitmeninant juose saugomus 

archyvinius dokumentus, išteklius, ekspozicijas. Projektas buvo vykdomas 2010–2012 m. 
199

 Deja, 

pažiūrėjus į puslapį, kuriame turėtų būti LAM muziejaus rinkinių duomenų bazė, neaptinkama jokio 

suskaitmeninto dokumento. 

2013-ieji metai yra paskelbti Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą minėjimo 

metais. Prisidedant prie aktyvios aviacijos istorijos populiarinimo visuomenėje, Kauno Stepono 

Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija 2013 m. sausio – vasario mėn. paskelbė informacinių technologijų 

konkursą ,,Skrydžiui per Atlantą atminti“. Konkurso dalyviai kūrė kompiuterio ekrano grafinį foną bei 

interneto svetainės pradžios tinklalapį.  Taip pat kovo mėnesį planuojama sukurti specialią interneto 

svetainę, skirtą kaupti bei dalintis informacija apie Kaune bendrojo ugdymo mokyklų ir kitų miesto 

institucijų organizuojamus renginius Lietuvos lakūnų skrydžio per Atlantą 80-mečiui paminėti. 
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Svetainės adresas dariusgirenas80.kaunas.lm.lt.
200

 Informacijos sklaida per internetą yra pigus ir 

efektyvus būdas pasiekti visuomenę. Tokie bandymai skleisti šveičiamojo bei ugdomojo pobūdžio 

informaciją, įveda muziejų į virtualią erdvę. 

Antra vertus, kultūros paveldo objektų pasirinkimą lemia bendras žinojimas apie juos, todėl 

muziejų rinkodaros strategija turėtų būti orientuota ne tik į organizuotus, bet ypatingai į pavienius 

lankytojus. Siekiant, kad LAM taptų populiaresnis visuomenės tarpe, reiktų ne tik edukacines 

programas rengti, bet ir pritraukti lankytojus taikant tokias rinkodaros priemones, kaip jo panaudojimas 

dokumentiniams, meniniams ar reklaminiams filmams kurti. Taip pat galima panaudoti muziejaus 

patalpas rengiant konferencijas, seminarus, kurie būtų orientuoti ne tik  į Lietuvos, bet ir kitų valstybių 

aviacijos istoriją. 

Tinklalapyje apie Lietuvos muziejus, yra patalpinta tik viena LAM virtuali paroda: „Lakūno 

Stasio Girėno gimtinė Vytogaloje“
201

. Joje pateikiamos nuotraukos su dabartinės gimtinės vaizdais ir 

aprašymais. Aerodromo puslapyje
202

 pateiktos kai kurių lėktuvų nuotraukos, tačiau jų aprašymai - 

skurdūs. Iš dalies galima sakyti, kad S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo tinklalapyje pateikta nemažai 

nuotraukų susijusių su aerodromo veikla, tačiau pačiame LAM tinklalapyje trūksta išsamesnio 

supažindinimo su saugomais eksponatais.  

Interaktyvus bendravimas su visuomene gana pigus ir efektyvus būdas. LAM administracija po 

truputį tai įsisavina ir pradeda naudotis socialiniais tinklais. 2013 m. kovo mėnesį, populiaraus 

socialinio tinklo „Facebook“ tinklalapyje susikūrė paskyrą. Tokiu būdu po truputį LAM muziejus 

įžengia į virtualią erdvę ir „palyginti nedidelėmis sąnaudomis gali būti kuriamos pelno nesiekiančios 

informavimo priemonės, kurios grynai techninėmis priemonėmis gali išlaikyti pakankamai aukštą 

lankomumą ir informacijos sklaidą.“
203

  

Tačiau ir šioje vietoje galima teigti, kad tai tik maži žingsneliai. Naudojantis kitų muziejumi 

patirtimi (užsienio) galima sukurti daugiau virtualių parodų. Taip pat galima sukurti 3D vizualizaciją, 

pristatant muziejaus eksponatus. Senuosius lėktuvus galima paversti eksponatais, kuriuos galėtų 

apžiūrėti užsienio turistai, besidomintys aviaciją. Taikant tam tikrą programinę įrangą, galima 

sumodeliuoti lėktuvų modelius, kuriuos būtų galima apžiūrėti iš išorės ir viduje. Žinoma, muziejų 

turistinių produktų parengimo bei platinimo galimybes lemia finansiniai ištekliai. Tačiau šioje srityje 
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pirmiausia reikalingas aktyvus muziejaus bendradarbiavimas ir su valstybės institucijomis, ir su 

privataus sektoriaus suinteresuotais asmenimis, kad tokios idėjos taptų realiomis.  Tai nereikalautų 

didelių finansinių investicijų, tačiau reiktų nemažai laiko išteklių, noro bendradarbiauti ir bendrų tikslų 

siekimo. Trimatė animacija būtų viena iš ateities perspektyvų, didinant tiek LAM, tiek aerodromo 

populiarumą. 

Muziejus turi vystytis, prisitaikant prie visuomenės poreikių, ne tik atlikti tik eksponatų ir 

dokumentų saugojimo, rinkimo funkcijas. Jis turi būti įdomus ne tik kaip pažinimo, bet ir kaip šeimos 

laisvalaikio objektas. „Muziejai yra integrali kultūrinio turizmo dalis, turistų lankymo objektai. 

Europietiškų muziejų svarbiausias principas – parodyti autentišką dvasią, pateikti vaizdus, 

dokumentinius kadrus, filmuotą medžiagą, kuri leidžia ne tik geriau įsiminti, bet ir padeda suvokti 

tekstinę informaciją, laikantis aksiomos – pirmiausia vaizdas, o paskui tekstas.“
 204

   

Apibendrinant, galima teigti, kad LAM naujoves diegia lėtai, tačiau stengiasi išnaudoti 

populiarias nišas, pavyzdžiui tokias, kaip socialiniai tinklai. Kalbant apie eksponatų, archyvų 

skaitmenizaciją, šis procesas vyksta labai lėtai. Vis dėlto, daug kas remiasi į finansinius išteklius ir 

vyriausybės vykdomą politiką. Aerodromo tinklalapyje galima aptikti nemažai įdomios vizualinės 

informacijos, tačiau kaip pastebima, LAM nepasižymi tokia informacijos sklaida. Tuo tarpu 

interaktyvaus bendravimo pagalba, LAM ėjimas link virtualios erdvės gali būti pačia efektyviausia ir 

patraukliausia aviacijos istorijos, kultūros paveldo populiarinimo forma, kadangi muziejus turi išlikti 

gyvas ir adaptuotis prie besikeičiančios ir vis naujesnes technologijas naudojančios visuomenės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
204

 Indriūnas, op. cit. 

 



 59 

IŠVADOS 
 

1. Lietuvos Aviacijos muziejaus įkūrimo istorija prasidėjo XX a. aštunto dešimtmečio 

pradžioje. Kintant jo pavadinimui ir dislokacijos vietai, palaipsniui gerėjo muziejaus veikimo 

sąlygos. 1995 m. LR Kultūros ministerija oficialiai leido pervadinti jį į Lietuvos Aviacijos 

muziejų. Pagrindinė šiuometinio LAM veiklos misija – tyrinėti ir populiarinti Lietuvos aviaciją 

įvairiais būdais. Taip pat derinti aviacinės technikos paveldo muziejinių vertybių kaupimą, 

saugojimą ir tyrinėjimą su informacijos visuomenei teikimu bei jos švietimu. Be renginių ir parodų 

Lietuvos Aviacijos muziejus rengia edukacines programas vaikams. Dalyvauja įvairiuose 

projektuose, kuriuose jauniems žmonės skiepijamas pilietinis ir tautinis ugdymas. Dalyviams 

siūloma susipažinti su aviacijos ir visos Lietuvos raidai įtakos turėjusiomis asmenybėmis, darbais, 

siūloma nagrinėti lėktuvų veikimo fizikinius pagrindus, valdymo metodus. Lankytojams siūloma 

išbandyti muziejuje įrengtus skrydžių imituoklius. 

2. Šiame darbe buvo aptarti eksponatai, kurie ryškiausiai atspindi visos Lietuvos aviacijos 

istoriją ir yra mūsų kultūrinio palikimo dalis. Pasirinktų eksponatų vertė buvo nustatoma 

atsižvelgiant į tai, kokiu kultūrinės vertės dedamųjų požiūriu jie vertingi. Aptarti eksponatai 

pasižymi istorine, memorialine, technine, mokslo, edukacine, sakraline ir menine vertėmis. Iš visų 

įvardintų LAM eksponatų verčių dominuoja istorinė, memorialinė ir techninė vertės. Tyrimo 

metu nustatyta, kad LAM eksponatai yra pakankamai jauni, todėl kultūros paveldo statuso neturi. 

Rasti tik du saugyklose laikomi dokumentiniai eksponatų komplektai, kurie oficialiai yra įrašyti į 

UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ sąrašą. Tai A. Gustaičio ir B. Karvelio unikalūs 

neišlikusios aviacinės technikos brėžiniai. Šiems unikaliems brėžiniams reikalinga restauracija, 

tačiau nesant finansinių lėšų, jie saugomi fonde ir neprieinami eiliniam lankytojui.  

3. Aptariant LAM eksponatų apsaugos problemas, pastebėta, kad dauguma eksponatų, esančių 

LAM, yra saugomi muziejaus saugyklose. Tyrimo metu nustatyta, kad muziejaus saugyklos nėra 

pritaikytos popieriniams eksponatams laikyti. Daugeliui šių vertingų eksponatų reikalingas 

atnaujinimas, nes jų būklė gana prasta ir jie toliau nyksta. Pildantis LAM fondams vis naujais 

eksponatais, pritrūksta vietos jų saugojimui. Taip pat susiduriama su aviacinio paveldo 

restauravimo problemomis. Restauravimo darbai atliekami pagal bendrus kultūros vertybių principus. 

4. Kauno S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas įkurtas 1915 m., vokiečių kariuomenei užėmus 

Kauno tvirtovę. Po Pirmojo pasaulinio karo, šioje vietoje pradėjo kurtis Lietuvos aviacija, o 1919 

m. angarą ir gretimus pastatus perėmė Lietuvos kariuomenė. Tarpukariu Lietuvos aviacija išaugo, 

todėl tuo pačiu didėjo aerodromo plotas. Antrojo pasaulinio karo metais aerodromas išplėstas iki 
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dabartinių ribų, išbetonuotas kilimo-tūpimo takas. Prasidėjus sovietų okupacijai, lietuviška karinė 

ir civilinė aviacijos technika iš oro uosto iškraustyta, pradėtas tiesti lėktuvų pakilimo ir 

nusileidimo takas.  1940 – 1990 m. aerodrome bazavosi SSRS karinių oro pajėgų sraigtasparniai 

bei regioninės keleivinės aviacijos oro uostas. Pokario metais čia buvo pagrindinis Kauno oro 

uostas iki pat iškėlimo į Karmėlavą (1997 m.). 1972 m. pastatyta laukiamoji salė, kurioje 1990 m. 

įsikūrė LAM. Siekiant išsaugoti aerodromo vientisumą bei istorinę-funkcinę paskirtį, 1997 m. 

įsteigta viešoji įstaiga — S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas. Aptarus nemažai istorinių 

aplinkybių, įvykių ir pačio aerodromo istoriją, galima teigti, kad istoriškai aerodromas yra labai 

vertingas. Tai vienas seniausių Europoje įkurtų aerodromų, turtingas unikalių ir reikšmingų 

įvykių.  

5. Nors S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas su įrangos liekanomis yra įrašytas į kultūros 

paveldo objektus, atsirado įvairių problemų, susijusių su jo išsaugojimu. S. Dariaus ir S. Girėno 

aerodromas turi šias problemas: siekimą apkarpyti teritoriją, užstatyti teritoriją, apleistą aplinką. 

S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas yra kultūrinė vertybė, pagrindinis LAM išteklius, kuris žymi 

Lietuvos aviacijos raidą. Tačiau per visą laikotarpį, kai buvo pripažintas nekilnojamu kultūros 

paveldo objektu, kuris pagal sandarą ir pagal reikšmingumą, lemiantį vertingųjų savybių pobūdį, 

yra gana reikšmingas, aerodromas visą tą laiką buvo niokojamas, menkai prižiūrimas ir visiškai 

nepriminė kultūros paveldo objekto. Vien tai, kad buvo svarstomi tokie planai, kaip namų 

užstatymas, sporto aikštynų statymas, rodo, kad ši teritorija nėra prižiūrima valstybiniu mastu, o 

jo išsaugojimu suinteresuoti tik LAM ir paveldosaugininkai.  

6. Atlikus lyginamąją analizę tarp Latvijos, Rusijos, Lenkijos ir Lietuvos Aviacijos muziejų 

išryškėjo tam tikri šių muziejų panašumai ir skirtumai. Nustatyta, kad visi šie muziejai yra 

dislokuoti buvusiuose kariniuose aerodromuose. Teritorijų planai yra gana panašūs. Rygos 

Aviacijos muziejus yra vienintelis privatus, kiti – valstybiniai. Lenkijos ir Rusijos aviacijos 

muziejai išsiskiria savo dydžiu bei eksponatų gausa ir įvairove. Informacijos pateikimas apie 

visus šiuos muziejus yra gana kokybiškas. Lenkijos muziejus išsiskiria savo itin moderniu XXI a. 

pr. statytu administraciniu pastatu. Visi aptarti muziejai aviacinės įrangos kolekcijose daugiausiai turi 

sovietinių eksponatų, kurie buvo gaminami Sovietų Sąjungos Rusijos teritorijoje.  LAM šių muziejų 

kontekste išsiskiria savo patogia geografine padėtimi. Jis arčiausiai nuo miesto centro, taip pat 

geras susisiekimas su miestu. Tai didina LAM konkurencingumą kitų muziejų atžvilgiu, kadangi tai 

aktualu populiarinant LAM tarp užsienio lankytojų. Kiti aptartieji muziejai dislokuoti atokiau nuo 

miesto centro, susisiekimas su jais prastesnis. Lietuvos Aviacijos muziejaus pagrindiniai prioritetai ir 

stipriosios savybės - vaikų ir jaunimo švietimas, rengiant specializuotas edukacines programas, 
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parodas ir švietėjiškus renginius, bei ypatinga lietuviškų sklandytuvų kolekcija. Nei viename kitame 

muziejuje nėra organizuojama edukacinių užsiėmimų. 

7. LAM yra finansuojamas LR Kultūros ministerijos. Papildomos lėšos projektams yra 

gaunamos iš kultūros rėmimo fondų. LAM rengia įvairius edukacinius projektus, už kuriuos 

atsiranda galimybė laimėti papildomų lėšų iš valstybės biudžeto finansavimo. Todėl muziejaus 

populiarinimas ir Lietuvos aviacijos istorijos populiarinimas yra labai svarbus ekonominiu 

atžvilgiu. Visa tai atneštų didesnių pajamų, kas garantuotų muziejaus, aerodromo atnaujinimus. 

Išskirtinos LAM ir aerodromo galimybės tapti moderniu ir patraukliu turizmui: 1) būtina skirti 

didesnį dėmesį bei plėtoti aviacinį turizmą; 2) aktyviau diegti naujas technologijas. Pirmuoju 

atveju, LAM kartu su aerodromo administracija, vystydami aviacinį turizmą Lietuvoje, galėtų 

pritraukti didesnių lankytojų srautų iš užsienio. Pavertus aerodromą turistine zona aviaciniams 

turistams, ir tuo pačiu išsaugoti aviacinės kultūros paveldo objektą – aerodromą. Aerodromas 

galėtų tapti LAM funkciniu ištekliu, kuriame vyktų ne tik aviacinio pobūdžio šventės, bet ir būtų 

sukurtas ir tarptautinio lygmens veikiantis oro uostas, skirtas tik mažiems sportiniams 

lėktuvėliams. Gaunant didesnį finansavimą, būtų galima sutvarkyti aerodromo aplinką, 

rekonstruoti pastatus, atnaujinti LAM. Antruoju atveju, muziejaus veiklos dalies perkėlimas į 

virtualią erdvę, eksponatų pateikimas 3D vizualizacijomis, padidintų interesantų skaičių. Tokiu 

pačiu formatu galima pateikti kultūrinius renginius, aviacijos šventes, kurios vyktų artimiausiu 

metu. Virtualus bendravimas su visuomene gana pigus ir efektyvus būdas. Tai nereikalautų 

didelių finansinių investicijų, tačiau reiktų nemažai laiko išteklių, noro bendradarbiauti ir bendrų 

tikslų siekimo. Trimatė animacija būtų viena iš ateities perspektyvų, didinant tiek LAM, tiek 

aerodromo populiarumą.  
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http://www.monino.ru/index.sema?a=articles&pid=2&id=25
http://annyuta.dreamwidth.org/tag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://www.muzeumlotnictwa.pl/zbiory_sz.php?ido=75&w=a
http://www.muzeumlotnictwa.pl/zbiory_sz.php?ido=259&w=a
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1080055
http://www.bi.gazeta.pl/
http://www.aleksotasair.lt/lt/index.php?page=projects
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Priedas nr. 1 

Lietuvos aviacijos muziejaus 20013 metų renginių planas. Sudarė Aviacijos istorijos ir leidybos 

skyriaus vedėjas Gytis Ramoška. Prieiga per internetą: http://www.lam.lt/lt/renginiai/rengini-

planas.html 

Eil. 

Nr 

 

Data ir renginio 

vieta 

Renginio pavadinimas  Renginio turinys 

1. 
Sausio 8 d. 

Judrėnai 

„Stepono Dariaus  

117 gimtadienis" 

 

S. Dariaus 117-ųjų gimimo metinių minėjimas Judrėnų 

Stepono Dariaus pagrindinėje mokykloje 

2. 
Sausio 18 d. 

LAM 

 

„VšĮ S. Dariaus ir  

S. Girėno aerodromas  

15-metis" 

VšĮ S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas  

15-mečio minėjimas 

 3. 
 Vasario 15 d. 

LAM 

 „Vasario 16 

ir Lietuvos aviatoriai" 

 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 95 metinių 

minėjimas, atminimo lentelės įžymiam aviatoriui Jonui 

Balčiūnui atidengimas Aviatorių memoriale 

4.  
Vasario 22 d. 

LAM 

 

„Raimondo Zalubos 

75-mečio minėjimas" 

Įžymaus Lietuvos aviacijos veikėjo 

Raimundo Zalubos 75-mečio minėjimas 

5. 

 

  

Kovo 8 d. 

LAM 

 „Pirmieji Lietuvos 

kariuomenės KOP reaktyviniai 

lėktuvai" 

 

KOP vado 1992-2000 metais plk. Z. Vegelevičiaus 

pasakojimas apie reaktyvinių lėktuvų L-39C ir L-

39ZA „Albatros" eksploataciją Lietuvos KOP, 

Aleksiejaus Jegorenko degtukų dėžučių etikečių 

paroda „Aviacija ir kosmonautika etiketėse" 

6. 
Kovo 11d. 

11 val. Judrėnai 
„Antrasis Lietuvos atgimimas" 

 

Kovo 11-osios, Nepriklausomybės atkūrimo dienos 

paminėjimas, skautų ir Judrėnų jaunimo diskusija „Aš 

ir mano Tėvynė" 

7. 

 

Kovo 29 d. 

LAM 

„Pagarba puoselėjantiems 

istorinę atmintį" 
2013 metų A. Gustaičio medalių įteikimo iškilmės 

 8. 
Balandžio 12 d. 

LAM 

 

„Tarptautinės kosmonautikos 

dienos minėjimas" 

Kosminio modeliavimo būrelio modelių paroda, 

parodomieji raketų modelių startai 

 

9. 

  

Balandžio 19 d. 

LAM 

„Mūsų sklandymo patriarchui  

Broniui Oškiniui - 100" 

 

Lietuvos sklandymo sąjūdžio pionieriaus, įžymaus 

sklandytuvų konstruktoriaus Broniaus Oškinio 100-ųjų 

gimimo metinių minėjimas 

10. 
Balandžio 26 d. 

LAM 

 

"Studijuokime aviacijos 

institute" 

A. Gustaičio aviacijos instituto diena  

Lietuvos aviacijos muziejuje 

 11. 
 Gegužės 3 d. 

LAM 

„2013 - lėktuvų jubiliejaus 

metai" 

 

Aviacijos pionierių brolių Raitų indėlio pasaulinei 

aviacijai minėjimas ir skraidančios jų lėktuvo kopijos 

pristatymas Lietuvos aviacijos muziejuje 

12. 

 

Gegužės 9 d. 

12 val. Dariškė 

„Gimtinės atstatymo 44-osios 

metinės" 

Stepono Dariaus gimtinės išsaugojimo 44-ųjų metinių 

minėjimas 

 13.  
 Gegužės 10 d.  

LAM 
„Iš lėktuvo -su parašiutu" 

 

Pirmojo Lietuvoje šuolio iš lėktuvo su parašiutu 85-

mečio minėjimas, virtualūs pirmųjų parašiutų vaizdai 

http://www.lam.lt/lt/renginiai/rengini-planas.html
http://www.lam.lt/lt/renginiai/rengini-planas.html
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14.  

 

Gegužės 10 d. 

11 val. Vytogala 

„Meilė ir darbai - gimtinei" S. Girėno gimtinės atgimimo 44 metinių minėjimas 

15. 

 

Birželio 7 d. 

15 val. Vytogala 

  

„Skrydis į nemirtingumą" Šilalės rajono skautų susibūrimas S. Girėno gimtinėje 

16. 
Birželio 14 d. 

LAM 

„Greičiausias 1923 metų 

žvalgybinis lėktuvas" 

 

Iliustruota paskaita apie pirmąjį lietuvišką  

J. Dobkevičiaus konstrukcijos žvalgybinį lėktuvą 

DOBI-II 

17. 
Liepos 12 d. 

LAM 

„ Lituanikos skrydžio 80-mečio 

minėjimas" 

 

S. Dariaus ir S. Girėno transatlantinio skrydžio 

minėjimas, J. Čepo ir S. Dargio filmo premjera,  

konferencija „Lituanica skrydžiui - 80" 

18. 
Liepos 13 d. 

 LAM 

 "Lituanikos skrydžio  

80-mečio garbei" 

 

Aviacijos šventė S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome 

19. 
Liepos 20 d. 

11 val. Dariškė 

„Dariaus ir Girėno  

žygio 80 mečio minėjimas" 

 

Skrydžio per Atlantą 80-ųjų metinių minėjimas su 

sporto varžybomis ir menine programa, aviacijos 

šventė 

20. 

 

Liepos 20 d. 

12 val. Vytogala 

„Lituanica - mūsų širdy"  Skrydžio per Atlantą 80-ųjų metinių minėjimas. 

 

21. 

 

Rugsėjo 3 d. 

9 val. Vytogala 

„Lituanikos legenda  

ir mes" 

Pirmoji patriotinė-pilietinė pamoka transatlantinių 

lakūnų vardais pavadintų mokyklų pirmokams 

22. 

 

Rugsėjo 13 d.  

LAM 

„Skrydžiai virš Nidos kopų" Nidos sklandymo mokyklos 80-mečio minėjimas 

 

23. 

 

Spalio 4 d.  

12 val. Dariškė 

„Įžymiausio Vytogalos lakūno 

jubiliejus" 
Stasio Girėno 120-mečio minėjimas Dariškėje 

24. 

 

Spalio 4 d. 

LAM 

„Su modeliais - į pasaulinį 

olimpą" 
Petro Motiekaičio pirmųjų pasaulio rekordų 50-mečiui 

25. 

 

Spalio 16 d. 

11 val. Vytogala 

„S. Girėnas - Lituanikospilotas" Stasio Girėno 120 metinių paminėjimas 

26. 

 

Spalio 25 d. 

LAM 

„Pirmosios rungtynės Lietuvos 

padangėje" 

Tautinės olimpiados orinio sporto varžybų 75-mečio 

minėjimas 

27. 

 

Lapkričio 2 d.  

LAM 

„Mirusiems lakūnams" Mirusiųjų pagerbimas aviatorių Memoriale 

 

28. 

 

Lapkričio 15 d. 

 LAM 
„Moksleivių modeliai" 

2013 m. atviros Kauno miesto moksleivių stendinių 

aviamodelių pirmenybės 

29. 
Lapkričio 29 d. 

LAM 

„Brolių Mongolfje kūriniui - 

230 metų" 

Iliustruotas pasakojimas apie pirmųjų karšto oro 

balionų skridimus 

30. 

 

  

Gruodžio 20 d. 

LAM 

 

„Balistinių raketų 

70-metis" 

 

Vokiečių balistinių raketų konstruktoriaus Vernerio 

fon Brauno indėlis vystant raketų skrydžius, 

erdvėlaivio „Apolon-8", nešamo raketos „Saturnas", 

1968 m. skrydis į Mėnulį 
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Priedas nr. 2.  
 

Lietuvos aviacijos muziejaus eksponatai 

 Šis sklandytuvas BRO-12 buvo pagamintas Simferopolio aviacijos dirbtuvėse, 1960 m. Jose 1959-1961 m. buvo 

pagaminta apie 120 sklandytuvų BRO-12. BrO-12 – įžymaus sklandytuvų konstruktoriaus ir vieno iš svarbiausių Lietuvos 

sklandymo sąjūdžio veikėjų – B.Oškinio (1913 04 15 – 1985 04 07) kūrinys. Sklandytuvo BrO-12 sparnų mojis buvo 12 m, 

tuščio svoris – 160 kg, aerodinaminė kokybė (geriausias sklendimo kampas)–20. Mažiausias žemėjimo greitis – 0,8m/s. 

Lietuvoje 1959–61 metais iš viso skraidė apie 20 šio tipo sklandytuvų. Sovietų Sąjungoje nusprendus gaminti metalinės 

konstrukcijos sklandytuvus, BrO-12 netrukus nukonkuravo įžymieji čekų dviviečiai „Blanikai”. Plačiau: Ramoška Gytis. 

“Aviacijos pasaulis”, 2004. Nr. 7 (51). 

 

 

 
1 pav.  LAM eksponatas BRO-12 

 
 1977 m. rugpjūtį išbandytas BRO-20 „Pūkelis“ lengviausias sklandytuvas pasaulyje. Pagamintas, naudojant 

nerviūrų ir lonžeronų išpynimo iš stiklo virvių technologiją. Išbandytas ir su plūde, velkant paskui motorlaivį. Svoris 38 kg. 

Greitis 35-40 km/val. B. Oškinio kūrinys. Pradėtas gaminti Palangoje. Plačiau: Sparnai, 1978, nr.1., p. 7. 

 
 

 

 
2 pav. LAM eksponatas BRO-20 
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            Priedas nr. 3 

 
 LAK-12 „Lietuva“ sklandytuvas tai - pagrindinis Prienų ESAG produktas. Iš viso buvo pagaminta 235 

sklandytuvai. Su šiuo sklandytuvu Čekijos sklandytoja Hana Zejdova buvo pasiekusi keturis pasaulio moterų sklandymo 

rekordus. Sparnų ilgis buvo apie 20 m.  

 1989 m. sausio mėnesį pakeltas į orą eksperimentinis sklandytuvas LAK-12 E, kurio spranų ilgis yra per 25 m. 

K. Juočo kūrinys. (1988 m.) 

 

 

 
3 pav. LAM eksponatas LAK-12 E 
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Priedas nr. 4 

 

 

4 pav. A. Gustaičio memorialinio kambario fragmentas. Medinė propelerio mentė. XX. a. III deš. 
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Priedas nr. 5 

 

 

5 pav. A. Gustaičio memorialinio kambario fragmentas. Medinė propelerio mentė FOKER D (VII). Vokietija, XX a. II deš. 
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Priedas nr. 6. 

 

 

6 pav. A. Gustaičio memorialinio kambario fragmentas. Antano Gustaičio horeljefas. Skulptorius Juozas Šlivinskas. 

 

 

 
7 pav. A. Gustaičio fotografija 

 

http://www.aviasistemos.lt/wp-content/uploads/2010/06/antanas_gustaitis1.jpg
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Priedas nr. 7. 

 
 

 
5 pav. S. Dariaus ir S. Girėno karstai, kurias didvyriai buvo atgabenti iš katastrofos vietos. 
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Priedas nr. 8.  

 

 

 

9 pav. S. Dariaus ir S. Girėno mauzoliejaus kryžiai 
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Priedas nr. 9 

 

 

10 pav. S. Dariaus ir S. Girėno laikinas rusys mauzoliejus pastatytas pagal V. Landsbergio-Žemkalnio projektą, 1936 m. 
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Priedas nr. 10 

 

 

11 pav. Lėktuvo „Lituanika“ replika, eksponuojama Lietuvos Aviacijos muziejuje. 

 
12 pav. Lėktuvo „Lituanika“ replika. 
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Priedas nr. 11 

 

 

13 pav. Treniruočių sklandytuvas Bro 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 87 

Priedas nr. 12 

 

 

14 pav. Eksperimentinis sklandytuvas Bro-18 „Boružė“, priekis. 

 

 

 
15 pav. Eksperimentinis sklandytuvas Bro-18 „Boružė“, šonas. 
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Priedas nr. 13 

 

 

16 pav. Eksperimentinis sklandytuvas Bro-20 „Pūkelis“ 
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Priedas nr. 14 

 

 

17 pav. ANBO-IV 

 

 

18 pav. BK-4 „Kaunas“ 
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Priedas nr. 15 
 

 

19 pav. Lietuvių lėktuvai virš Vatikano 

 

 

 

 

 

http://www.plienosparnai.lt/e107_files/public/1287339927_2_FT0_konkurso-straipnis3.jpg
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Priedas nr. 16 

 

 

20 pav. Liudijimas dėl ANBO (IV) (ANBO-41) įtraukimo į UNESCO programą „Pasaulio atmintis“ 
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Priedas nr. 17 

 

21 pav. Liudijimas dėl sklandytuvo BK-4 įtraukimo į UNESCO programą „Pasaulio atmintis“ 
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Priedas nr. 18 

EKSPONATŲ SĄRAŠAS LIETUVOS NAC. UNESCO KOMISIJOS PROGRAMAI  „DĖL NACIONALINIO 

REGISTRO PASAULIO ATMINTIS”: 

 

 
1. GEK-1533 RDa. 136 rankraštis P.Motiekaitis. Mano aviamodeliai.  Manaitai-Panevėžys-

Kaunas, 1928-1939 m.; 

2. GEK-2490 RDa. 362 diplomas. Inž. Antano Gustaičio. Paryžius, 1928 m. prancūzų  k. 

Paryžiaus aukštosios aeronautikos ir mechaninių konstrukcijų mokyklos; 

3. GEK-2480 RDa. 352 dokumentas. Tarnybos lapas (11 lapų). Karo aviacijos viršininko brigados 

gen. Antano Gustaičio. 1936 m. (įrašai iki 1940-01-01); 

4. GEK-4172 RDa. 477 dokumentas. Oro Laivyno Karo Dienynas. 1920 m.; 

5. GEK-4173 RDa. 478 dokumentas. Aviacijos dalies dienynas 1920 ir 1921 metai; 

6. GEK-7453 RDa.2383 protokolų knyga. “Lietuvos Aero Klubo protokolų knyga 1935-1936 m.”. 

Lietuva, 1936 m.; 

7. GEK-7565 RDa. 2412 vokas. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno  oro pašto Nr.746. JAV, 

Niujorkas-Kaunas, 1933 m. 

8. GEK-7720 RDa.2475 dienoraštis. Nidos sklandymo mokyklos. Nida, 1938 m.; 

9. GEK-4393-5428 RDa.497-1532 Antano Gustaičio lėktuvo ANBO-VIII brėžinių kserokopijos 

(vientisas komplektas). Su parašais, buvo naudojama kaip originalai lėktuvų statybai, 

vieninteliai išlikę; 

10. GEK-5629-6012 RDa.1533-1917 Antano Gustaičio lėktuvo ANBO-IV (41) brėžinių 

kserokopijos; 

11. GEK-319-322 RDa.16-19 Broniaus Karvelio sklandytuvo BK-4 brėžiniai. 

12. LAM GEK-32 VFa.1. Fotonuotrauka. Juodai balta. Fokker D.VIII ir LVG C.VI prie Nevėžio ( 

Kėdainiuose) arba prie Utenos fronto aerodrome 1919 m. Antrame plane 3 lėktuvai  LVG C. 

VI., kairėje biplanas Fokker D VIII su pirmaisiais Lietuvos oro laivyno ženklais ant dešiniojo 

viršutinio sparno( matosi tik dešinieji viršutinis ir apatinis sparnai), viduryje neidentifikuoto 

tipo vienmotoris aukštasparnis monoplanas su kaizerinės Vokietijos karo aviacijos I-ojo 

Pasaulinio karo Pasaulinio karo baigiamojo laikotarpio skiriamuoju ženklu ant liemens kairiojo 

šono( juodas kryžius su baltu apvadu).  

 

 

2005 09 08                                                                    Vida Gamziukienė, 

      Estela Gruzdienė,  

fondų apsaugos ir apskaitos skyrius, 

 vyr. muziejininkės 
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Priedas nr. 19 

 
22 pav. Rygos Aviacijos muziejus po atviru dangumi 

 

 
 

23 pav. Muziejaus vaizdas iš paukščio skrydžio 
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Priedas nr. 20 

Rygos muziejaus eksponatai 
 

AN-2 lengvasis transporto lėktuvas. Gamyklos Nr. 473. Kijevas. Serijos Nr. 07. Pirmasis šio lėktuvo skrydis įvyko 1947 

m. rugpjūčio 31 d. (lakūnas N. P. Volodin). Eksplotuoti pradėtas 1948 m. Buvo daugiafunkcinis ir turėjo 16 

modifikacijų. Serijinė gamyba SSSR buvo baigta 1960 m. po 5000 pagamintų lėktuvų, tačiau pagal licenziją tęsėsi 

Kinijoje pavadinimu U-5 (1957-1992 m. buvo pagaminta apie 950). Taip pat Lenkijoje (1960-1992 m. buvo pagaminta 

apie 12000, iš kurių 10440 perleisti SSSR). Tai vienintelis lėktuvas, kurio gamyba tęsėsi daugiau nei 45 metus. 

Eksplotuotas 26 pasaulio šalyse. Plačiai buvo naudojamas mokomiesiems parašiuto skrydžiams. Iki šiol naudojamas 

visame pasaulyje. Ši lėktuvą muziejaus direktorius rado Nakotnėje (Latvijos miestelis). Jis buvo itin prastos būklės, 

išardytas. Tačiau Viktoras Talpa pasiekė, kad lėktuvą perduotų muziejui.  

 

 
24 pav. AN-2 

 

 K-26 daugiafunkcinis straigtasparnis. Serijinis Nr. SSSR-24057. Pirmasis skrydis įvyko 1965 m. rugpjūčio 18 

d. (lakūnas V.I. Gromov). 1966 m. tarptautinėje aviacinės technikos parodoje, straigtasparnis K-26 gavo aukso medalį. 

1967 m. demostravosi Paryžiuje Le Burže salone. K-26 yra pirmasis iš tarybinių straigtasparnių, kuris buvo sertifikuotas 

skraidymo tinkamumui amerikietiškomis normomis FAR-29. Serijinė gamyba prasidėjo 1969 m. sausio mėn. Aviacijos 

gamykloje Ulan Ude mieste. Gamyba tęsėsi iki 1977 m. iš viso buvo pagaminta 850 straigtasparnių. 150 iš jų buvo 

naudojami užsienyje, pagrinde, valstybiniais tikslais. Bulgarijoje ir Vengrijoje buvo naudojamas kariniams tikslams. 

Naudojant stragtasparnį K-26, buvo užfiksuoti 5 pasauliniai rekordai. Aukščio rekordas 5330 m. straigtasparniams 1750-

3000 kg ir greito pakilimo rekordas – aukščio pasiekimas 3000 m per 51 sekundę. 

 

 

 
25 pav. K-26 
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Priedas nr. 21 

Rygos muziejaus eksponatai 

MI-6 sunkusis transporto straigtasparnis. Gamyklos Nr. 10680704B. 1960 m. 68 gamykla Nr.168 (Rostov na Donu). 07 

serija, 04 serijos nr. Pirmasis MI-6 skrydis įvyko 1957 m. birželio 5 d.. Tuo laiku tai buvo pats didžiausias 

straigtasparnis visame pasaulyje. Tai pirmasis 2 kartos straigtasparnis visoje SSSR. Buvo naudojamas aeroflote ir 

karinių pajėgų. Naudojant MI-6, buvo užfiksuoti net 16 pasaulio rekordų, jų tarpe ir absoliutus pasaulio greičio rekordas 

– 340,15 km/val. uždarame maršrute 100 km. Šis rekordas buvo užfiksuotas 1964 m. rugpjūčio 26 d. MI-6 aktyviai buvo 

naudojamas Afganistane ir turėjo oficialią pravardę „konteineris“, o neoficialią – „kičkaldak“(kič) MI-6 gabendavo 

krovinius ten, kur negalėjo nutūpti paprasti lėktuvai dėl trumpo nusileidimo tako. Rostove ir Maskvoje 1959-1980 m. 

bendrai išleista 924. Rusijoje buvo ekspluatuojamas iki 2001 m. Muziejaus eksponatas – labai ankstyva modifikacija 

MI-6, 1960 m. gamybos. 1990 m. straigtasparnis atskrido iš Kauno, iš atskiro straigtasparnių padalinio Nr. 367. 

 

 
26 pav. MI-6 

 

TU-22M1 tolimojo bombonėšio prototipas. Pirmasis toks bombonėšis buvo pagamintas 1971 m. Iš karto prasidėjo 

pirmieji bandymai (lakūnas B.I Veremej). Iki 1972 m. pabaigos Kazanėje buvo pagaminti 9 modeliai TU-22M1. 5 buvo 

perduoti jūrinės aviacijos karinio pasiruošimo centrui. Iki 1975 m. buvo atlikta daugybė karinių bandymų. Maksimalus 

užfiksuotas greitis bandymų metu 1660 km/val. Iki šių dienų yra pagaminta 497. 7 dešimtmečio pabaigoje TU-22M1 

buvo perduotas Rygos Aukštajai karinės aviacijos inžinierinei mokyklai. 8 dešimtmečio pabaigoje perduotas muziejui. Į 

muziejų buvo gabentas 3 traktoriais! Idomus faktas: apie 1995 m. amerikiečiai iš palydovo pamatę TU-22M1, atvyko, 

sunaikino eksponato elektroniką ir išardė lėktuvo priekinę dalį. Šis eksponatas yra kolekcijos pasididžiavimas. 

 

 

 
27 pav. TU-22M1 
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Priedas nr. 22 
 

 
28 pav. Maskvos Aviacijos muziejaus „Monino“ ekspozicijos salė 

 

 

 

   

 
29 pav. „Monino“ buvimo vietos schema 
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Priedas nr. 23  

„Monino“ eksponatai 
 

4 motirų „gigantas“ „Ilja Muromec“ pagamintas 1913 m. tai buvo pirmasis pasaulyje sunkiausia bombonėšis, kuriam ilgai 

nebuvo lygių visame pasaulyje. Iš viso buvo pagaminta 80. Kėlė krovinio svorį iki 1700 kg. Galėjo skristi daugiau nei 5 val. 

3000 m. aukštyje. Greitis iki 115km/val. Turėjo galingą šaudymo įrangą. Plačiau: http://statehistory.ru/1409/Pervyy-v-mire-

bombardirovshchik-i-passazhirskiy-samolyet-Ilya-Muromets/ 

 

 
30 pav. „Monino“ eksponatas „Ilja Muromec“ 

 

Šis lėktuvas iš Rusijos modelių yra pats žinomiausias. Jo istorija prasidėjo1931 m. gruodžio 7 d.  K. E Vorošilovo siūlymu, 

buvo pradėti konstruoti šie lėktuvai, skirti rekordiniams skrydžiams į tolį. Darbams vadovavo A. N Tupolev. 1934 m. ANT-

25 nustatyti keli pasauliniai tolio rekordai (lakūnai M. M. Gromov, A. M. Filin). Modelis praskrido 4465 km per 27 val. 21 

min. Plačiau: http://base13.glasnet.ru/text/rd/rd.htm . Šiuo lėktuvu ANT-25 buvo įvykdytas tiesioginis skrydis į Ameriką per 

Šiaurę iš Maskvos. 

 

 
31 pav. „Monino“ eksponatas ANT-25 

 

TU-144 pirmasis pasaulyje viršgarsinis keleivinis lėktuvas. Pirmasis „Konkordas“, prilygstantis anglų-prancūzų 

„Konkordui“. Jo greitis siekia iki 2500km/val. Projektavo A.N Tupolev. Pirmojo patyrusio lėktuvo projektavimas prasidėjo 

1965 m. Pradžioje buvo skirtas 98 keleivimas, vėliau padididintas iki 120. Gamyba vyko Maskvoje „Opit“ ceche. Pirmasis 

skrydis įvyko 1968 m. Tęsėsi 37 min. 1970 m. buvo pasiektas maksimalus greitis 16960 m aukštyje 2430 km/val. Plačiau: 

http://www.airwar.ru/enc/aliner/tu144.html  

 

 
32 pav. „Monino“ eksponatas TU-144 

http://statehistory.ru/1409/Pervyy-v-mire-bombardirovshchik-i-passazhirskiy-samolyet-Ilya-Muromets/
http://statehistory.ru/1409/Pervyy-v-mire-bombardirovshchik-i-passazhirskiy-samolyet-Ilya-Muromets/
http://base13.glasnet.ru/text/rd/rd.htm
http://www.airwar.ru/enc/aliner/tu144.html
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Priedas nr. 24 
 

 

 
 

33 pav. „Monino“ vaizdas iš paukščio skrydžio 

 

 

 

 

 

 
 

34 pav. „Monino“ muziejaus iškaba 
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Priedas nr. 25 

Lenkijos muziejaus eksponatai 

 Sovietų Sąjungos daugiafunkcinis straigtasparnis MI-4. Pirmasis karinio transporto straigtasparnis. Pradėtas 

gaminti 1951 m. 1952 m. buvo modelis paruoštas pirmąjam skrydžiui. 1953 m. prasidėjo serijinė gamyba. 

Straigtasparnis galėjo gabenti 16 karių. Galėjo gabenti iki 1660 kg svorio krovinį. Kazanėje buvo pagaminta apie 3200. 

Naudojant MI-4, buvo pasiekti 8 tarptautiniai rekordai, kurių tarpe 2000 kg krovinio kėlimas 6017 m aukštyje. 1958 m. 

tarptautinėje parodoje Briuselyje MI-4 diplomą ir aukso medalį. Plačiau: http://www.airwar.ru/enc/uh/mi4.html Lenkija 

buvo tarp daugelio šalių, naudojančių MI-4. Šis modelis buvo naudojamas Lenkijos karinio jūrų laivyno. Vėliau 

perduotas muziejui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

35 pav. Lenkijos muziejaus eksponatas MI-4 

Cessna-37B. Gamyba prasidėjo 1962 m. pirmasis bandymas 1963 m. 1967 m. lėktuvas atlaikė kovą Vietname. Buvo 

naudojamas Pietų Amerikoje kaip bombonėšis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 pav. Lenkijos muziejaus eksponatas Cessna-37B. JAV lėktuvas. 

 

 

http://www.airwar.ru/enc/uh/mi4.html
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Priedas nr. 26 

Lenkijos muziejaus eksponatai 
 Pirmasis po karo suprojektuotas sklandytuvas. Suprojektuota inžinierių: Rudolf ir Romos Zatwarnicki. Pirmasis 

pavyzdis pakilo į orą 1948 m. rugsėjo mėnesį. Specialiai įkūrta šviesos kabina. Iš viso buvo pagaminta 250. Nustota 

eksplotuoti jau 1950 m., nes modelį pakeitė dvigubos kontrolės sklandytuvai. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

37 pav. Lenkiškas mokyklinis sklandytuvas Is-3ABC 

 

 

 1971 m. gruodį Sovietų Sąjunga pasirašė susitarimą su Lenkiją dėl bendradarbiavimo, kuriant žemės ūkio 

orlaivį M-15. Sovietų Sąjungai atstovavo I. Ismailov. Lenkijai – K. Gocyla. 1973 m. pradėjo bandomuosius skrydžius. 

Po bandymų buvo tobulintas. 1976 m. prasidėjo serijinė gamyba. Orlaivis buvo labai kritikuojamas jo vartotojų. Tarybų 

Sąjunga nusivylė šiuo modeliu. Plačiau: http://www.muzeumlotnictwa.pl/indexen.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 pav. Lenkų ir Sovietų sąjungos orlaiviss PLZ M-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.muzeumlotnictwa.pl/indexen.php
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Priedas nr. 27 

 

 

39 pav. Dariaus ir Girėno aerodromo teritorijos planas.Vaizdas iš Šiaurės Vakarų. Fono fotografija iš Kauno aerodromo 

puslapio. 

STOROS ŽALIOS – dabartinės gatvės; kylanti iš kairės į dešinę Veiverių, beveik vertikali (trumpesnė) : Dariaus ir 

Girėno 

STORA JUODA SU PUNKTYRU - dabartinis KTT (kilimo-tūpimo takas) 

RAUDONAI-ŽALIAS KVADRATAS AUKŠTAI - Fredos aerodromas. 

RAUDONAI apvesta dabartinio aerodromo teritorija. 

GELTONAI - apvesta aerodromo teritorija 1940 m.  

MĖLYNAI apvesta aerodromo teritorija 1919 m.  

ŽYDRA – teritorija, kurioje stovėjo pirmieji Karo aviacijos pastatai, vėliau LAK, Transporto aviacijos pastatai ir kt. 

PURPURINĖ - teritorija kurioje stovėjo karo aviacijos pastatai 1940 m. 

ŽALSVA dab. Aviacijos muziejaus teritorija. 
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Priedas nr. 28 

40 pav. Lenkijos muziejaus vaizdas iš paukščio skrydžio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://plusmood.com/wp-content/uploads/2011/02/01_MLP_Photo-Dariusz-Rutkowski_Archive-Muzeum-Lotnictwa-Polskiego_Krakau.jpg
http://plusmood.com/wp-content/uploads/2011/02/01_MLP_Photo-Dariusz-Rutkowski_Archive-Muzeum-Lotnictwa-Polskiego_Krakau.jpg
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Priedas nr. 29 

 
41 pav. Lenkijos Aviacijos muziejaus administracinis pastatas 

 

 
42 pav. Lietuvos Aviacijos muziejaus administracinis pastatas. 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Aviacijos_muziejus.jpg
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Priedas nr. 30  
 

 
43 pav. S.Dariaus ir S.Girėno aerodromo perspektyvinė schema. 

 
 –   istorinės civilinės aviacijos rajonas (numatomas istorinių pastatų atstatymas, grąžinant pirminę paskirtį); 

      vaikų skraidymo mokyklų, skraidyklių, parasparnių, jėgos aitvarų zona; 

      radijo bangomis valdomų modelių zona; 

   I  aviakempingas; 

      aviakempingo svečių lėktuvų (mažųjų lėktuvų) parkavimo zona; 

 –    Kilimo tūpimo takų saugos zonos; 

 radijo švyturio saugos zona 

     gruntiniai takai; 

 sraigtasparnių parkavimo ir aptarnavimo zona; 

    Muziejus ir muziejaus plėtros zona; 

    Žaliosios zonos; 

    Kavinių zona; 

    Lėktuvų amfibijų aptarnavimo ir atstovybių zona; 

    Lėktuvų atstovybių ir aptarnavimo zona; 

     Karšto oro balionų aptarnavimo zona; 

     Verslo klasės lėktuvų parkavimo zona; 

 Automobilių parkavimo zona; 

      Asfaltuotas kilimo pakilimo takas; 

     Kuro rezervuarų zona; 

     Skrydžių valdymo tarnybos zona. 

 


