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Griausmingas 
Karinių oro pajėgų 
dvidešimtmetis

Karinių oro pajėgų 20-mečio proga surengtas 
tarptautinis aviacijos šou „Plieno sparnai 2012“ 
tapo tradicinės Kariuomenės ir visuomenės 
šventės, pirmą kartą surengtos Šiauliuose, Zoknių 
oro uoste, pagrindiniu akcentu. 

Gegužės 26-ąją į Šiaulius judėjo 
kone visa Lietuva. Pirmą kartą 
tarptautinis aviacijos šou „Plieno 

sparnai 2012“ surengtas kartu su Kariuo-
menės ir visuomenės švente Karinių oro 
pajėgų (KOP) Aviacijos bazėje. 20-ąjį gim-
tadienį švenčiančios KOP čia „grojo pirmu 
smuiku“. Tą dieną danguje savo parašus 
rašė Lietuvos ir užsienio lakūnai profe-
sionalai. Kilo į padangę retro, koviniai, 
transportiniai lėktuvai ir sraigtasparniai. 
Šventės svečiai turėjo išskirtinę progą iš 
arti pamatyti Lietuvos ir užsienio karinių 
ir civilinių orlaivių ekspozicijas. 

Karinis miestelis duris atvėrė 10 
valandą ryto, o aviacijos šou prasidėjo 
vidurdienį ir tęsėsi iki vėlaus vakaro. Pasi-

rodymą pradėjo dvidešimt Divizijos gene-
rolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės 
mokyklos Parašiutinio rengimo centro 
parašiutininkų. Jie iššoko iš Lietuvos KOP  
lėktuvų An-2 ir L-410 su Lietuvos Respu-
blikos, NATO ir KOP vėliavomis. 

Su-26
Po to pasirodė akrobatinio skraidymo 

virtuozas Jurgis Kairys su lėktuvu Su-26 
(Sukhoi). 60-metį gegužės pradžioje pami-
nėjęs aviatorius yra laimėjęs daugiausia 
FAI Pasaulio taurės (Grand Prix) varžybų. 
Jis – ne vienos akrobatinio skraidymo figū-
ros autorius ar pirmasis atlikėjas. 

JR-2 ir Nieuport 24
Po įspūdingo meistro pasirodymo 

aukštyn kilo senoviniai lėktuvai (repli-
kos). Šiame dangaus parade išsirikiavo 
dvisparnis JR-2 (pilotas Ramūnas Jurkš-
tas) ir dvi prancūziško mokomojo kovi-
nio Antrojo pasaulinio karo naikintuvo 
Nieuport 24 replikos, kurių statytojai yra 
Ramūnas Jurkštas ir Algirdas Telšinskas 
(plačiau rašyta „Aviacijos pasaulyje“ 2012 
m. Nr. 3 (206)). R. Jurkšto sukonstruotas 
JR-2 (registracija LY-XAR) naudojamas 
sklandytuvams buksyruoti. Šis savadarbis 
dvisparnis, pastatytas per šešerius metus, 
pirmąkart į orą pakilo 2004-aisiais Šilutės 
aerodrome. Nors pavadintas biplanu JR-2 
(plačiau rašyta „Aviacijos pasaulyje“ 2009 
m. Nr. 3 (170)), aviatoriai šį raudonsparnį 
dažniau vadina „biukeriu“, nes jis labai 
panašus į vokiškąjį orlaivį.

Gintautas Deksnys
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Lietuvos KOP eksploatuoja tris trans-
portinius C-27 J „Spartan“. Lėktuvai 
pakrikštyti Gedimino, Algirdo ir Vytauto 
vardais. Jie skirti kariams ir kroviniams 
transportuoti; svarbiems asmenims skrai-
dinti (naudojant VIP modulį); oro desanto 
operacijoms atlikti; medicininei evakuacijai. 
Šio tipo orlaiviu galima skraidinti 50 karių 
arba 46 parašiutininkus. Lėktuve gali būti 
greitai įrengtos 36 gulimos vietos ligoniams, 
taip pat numatyta galimybė skraidinti visu-
reigį HUMVEE arba šarvuotį M-11. Pirmą 
kartą „Spartan“ į bandomąjį skrydį pakilo 
2000 m. Italijos Turino mieste.

C-27 J „Spartan“ 
Pasirodymo metu C-27 J „Spartan“ 

įgulai vadovavo kpt. Arūnas Jurgaitis, 
Transporto lėktuvų eskadrilės (TLE) 
A grandies vadas. Jo skrida – 3500 val., 
skraidė orlaiviais Jak-18 T, An-2, An-26, 
C-27 J, dalyvavo NATO vadovaujamoje 
misijoje Balkanų regione, vykdo karių ir 
krovinių pervežimus Europoje, dalyvauja 
pervežant Lietuvos karius Afganistane, 
NATO greitojo reagavimo pajėgų (NRF) 
2012 m. budėjime. Tarnauja nuo pirmos 
bazės įkūrimo dienos.

Lakūnas-instruktorius mjr. Nedas Fedi-
akinas, TLE vado pavaduotojas. Skrida – 
4000 val., skraidė su L-410, An-26, C-27 
J, dalyvavo NATO vadovaujamoje misijoje 
Balkanų regione, vykdė Lietuvos piliečių 
evakuaciją iš Tbilisio Rusijos ir Gruzijos karo 
metu, dalyvavo pervežant Lietuvos karius 
Irake ir Afganistane, vykdo karių, krovinių 
ir VIP asmenų pervežimus Europoje, moko 
lakūnus skraidyti orlaiviu C-27 J, dalyvauja 
NRF 2012 m. budėjime. Tarnauja 19 metus. 

Borto operatorius – vyr. srž. sp. Valde-
maras Vicko. Skrida – 2000 val., skraidęs 
An-26, C-27 J, dalyvavo NATO vadovau-
jamoje misijoje Balkanų regione, vykdė Lie-
tuvos piliečių evakuaciją iš Tbilisio Rusijos ir 
Gruzijos karo metu bei Lietuvos karių perve-
žimus Irake ir Afganistane, vykdo karių, kro-
vinių ir VIP asmenų pervežimus Europoje, 
moko borto operatorius. Dalyvauja NRF 
2012 m. budėjime. Tarnauja 12 m.

L-410
Lietuvos KOP kpt. Romanas Azare-

vičius parodomąją programą vykdė trans-
| Vxxx

An-2, L-410 ir C-27 J „Spartan“
Vėliau žiūrovų akį džiugino šiuo metu 

Lietuvos KOP eksploatuojami transporto 
lėktuvai: An-2, (pilotas vyr. ltn. Andrius 
Maskoliūnas), L-410 (pilotas kpt. Roma-
nas Azarevičius) ir C-27 J „Spartan“ (pilo-
tas kpt. Antanas Matutis).

An-2 – legendinis dvisparnis vieno 
variklio, naudojamas nuo 1947 m. kaip 
transporto lėktuvas, taip pat žemės ūkio 
darbams, parašiutininkų šuoliams ir 
kitiems poreikiams. Šiemet sukanka 65 
metai, kaip An-2 skraido. 
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porto lėktuvu L-410. Šio lėktuvo projekta-
vimo darbai buvo pradėti 1960 m. Čekijoje. 
Tikslas – keisti An-2 į geresnį, turbosraig-
tinį orlaivį. Su L-410 „Turbolet“ pirmasis 
skrydis atliktas 1969 m. balandžio 16 d.

Mi-8T
Vykdant parodomąją programą sraig-

tasparniu Mi-8T, įgulai vadovavo Lietuvos 
KOP kpt. Antanas Matutis. Jis gimęs Šiau-
lių raj., 1976 m. įgijęs inžinieriaus lakūno 
diplomą. 1995 m. pradėjo pirmuosius skry-
džius su dviviečiais ir keturviečiais lėktu-
vais Cessna. Nuo 1999 m. – KOP lakūnas, 
skraido sraigtasparniais Mi-8T, Mi-8MTV. 
Pirmos kvalifikacinės kategorijos karo lakū-
nas-instruktorius, sraigtasparnių eskadrilės 
vado pavaduotojas. Priskraidęs apie 1700 
val., beveik viską – su Mi-8.

Antrasis pilotas – vyr. ltn. Gintau-
tas Čiuoderis, gimęs 1983 m., augęs ir 
mokęsis Marijampolėje, pirmuosius skry-
džius pradėjo Sasnavos aerodrome. 1993 
m. dalyvavo A.Gustaičio aviamodelia-
vimo būrelio ir savadarbių lėktuvų klubo 
veikloje. 2005 m. baigė Generolo Jono 
Žemaičio Lietuvos karo akademiją, skrai-
dyti mokėsi Šeduvos aeroklube. Nuo 2006 
m. tarnauja Šiauliuose, KOP Aviacijos 
bazėje, oro operacijų grupės Sraigtaspar-
nių eskadrilės lakūnu (III kvalifikacinė 
kategorija), skraido su Mi-8T ir Mi-
8MTV, priskraidęs per 400 val.

Borto technikas kpt. Vincas Chrapačas, 
gimęs Kėdainių r. 1964 m. Baigė Kirovo 
karinę aviacinės technikos mokyklą kaip 
sraigtasparnių technikas. Pradėjo skraidyti 
1988 m. Vidurinėje Azijoje. Skraido sraig-
tasparniais Mi-8T, Mi-8MTV, Mi-8V5. 
Patirtis – beveik 22 m., skrida apie 3000 
val. Tarnauja KOP Aviacijos bazėje, oro 
operacijų grupėje, sraigtasparnių eskadri-
lės pirmos kvalifikacinės kategorijos borto 
technikas-instruktorius. Apdovanotas gar-
bės ženklu „Plieno sparnai“.

Žiūrovams buvo parodyta jungtinė 
mechanizuotos pėstininkų brigados „Gele-
žinis vilkas“ ir Lietuvos KOP lėktuvo C-27 
J „Spartan“ bei sraigtasparnio Mi-8T įgulų 
programa „Įkaitų išvadavimas“.

Su-26
Išvadavus „įkaitus“, akis vėl kelti į dangų 

vertė pasaulio ir Europos akrobatinio skrai-
dymo prizininko, Lietuvos akrobatinio 
skraidymo čempiono, daugkartinio Lietu-
vos S. Dariaus ir S. Girėno taurės nugalė-
tojo plk. ltn. Eltono Meleckio parodomoji 
programa su Su-26. Eltonas gimė 1962 m. 
Tauragėje. Skraidyti pradėjo Vilniuje 1981 

m. Dabar jis – Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos karo akademijos oro pajėgų štabo 
karininkų kursų viršininkas, akrobatinio 
skraidymo lakūnas. 1980–1985 m. studijavo 
ir baigė Vilniaus inžinerinį statybos insti-
tutą, 1998 m. baigė Eskadrilės karininkų 
mokyklą (JAV), 2001-aisiais – Baltijos 
gynybos koledžą (Tartu, Estija). Lietuvos 
akrobatinio skraidymo rinktinės narys. 

TS-11
Vėliau lėktuvų galimybes demonstravo 

Lenkijos akrobatinio skraidymo grupė 
„Bialo Czerwone Iskry“ („Baltos raudonos 
kibirkštys“) šešiais reaktyviniais treniruo-
čių lėktuvais TS-11. Tai buvo itin spalvin-
gas ir veržlus pasirodymas. 

Po jo keletą valandų šventės dalyviai 
galėjo atsipūsti, pailsinti akis ir kaklus, aptarti 
matytus skrydžius. Tuo metu koncertavo 
kariniai ir saviveikliniai kolektyvai, iškilmin-
gai buvo įteikti Garbės ženklo „Plieno spar-
nai“ apdovanojimai: mjr. Gintautui Slovikui, 
LK KOP Aviacijos bazės skrydžių saugos 
skyriaus viršininkui; kpt. Arūnui Jurgaičiui, 
LK KOP Aviacijos bazės transporto lėktuvų 
eskadrilės B grandies vadui; kpt. Antanui 

Matučiui, LK KOP Aviacijos bazės sraigtas-
parnių eskadrilės vado pavaduotojui.

RC modeliai
Antrąją parodomųjų skrydžių dalį 

pradėjo daugkartinis tarptautinių varžybų 
(JAV, Vokietijoje, Prancūzijoje, Didžio-
joje Britanijoje) nugalėtojas ir prizininkas, 
15 kartų Lietuvos čempionas ir 5 kartus 
Baltarusijos Respublikos čempionas Dona-
tas Paužuolis su radijo bangomis valdomų 
aviamodelių programa. 

Po šio pasirodymo buvo demonstruo-
jama jungtinė KOP karių ir VRM Šiaulių 
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų 
parodomoji programa „Gaisrų gesinimas“. 

Eurocopter AS 365N3
Vėliau pristatytas sraigtasparnis 

Eurocopter AS 365N3. „Eurocopter“ 
grupė yra viena didžiausių pasaulyje sraig-
tasparnių ir jų logistikos kompanija, dis-
lokuota netoli Marselio miesto Prancūzi-
joje. Nuo 2010 m. per 10 500 Eurocopter 
sraigtasparnių (daugiafunkcinių, kariuo-
menės ir civilių) eksploatuoja per 2800 
klientų 140 šalyse.

| Vxxx
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Jak-12
Aikčioti žiūrovus vertė Biržų aero-

klubo lėktuvo Jak-12, pilotuojamo Gedi-
mino Venskaus, ilgamečio Biržų aeroklubo 
vadovo, instruktoriaus, ne vienerių varžybų 
nugalėtojo, programa su kraują stingdan-
čiomis oro akrobatikos figūromis. 

AW139
Po to savo techniką demonstravo užsie-

nio svečiai – atlikta Didžiosios Britanijos ir 
Italijos įmonės „Agusta-Westland“ paieš-
kos ir gelbėjimo misijoms skirto sraigtas-
parnio AW139, atvykusio iš Estijos, paro-
domoji programa.

ELA-07S
Estų sraigtasparnis padangę užleido 

Rojūnų skraidymo mokyklai „Žmogus 
paukštis“. Aurimas Bezaras ir Irma Jančiu-
kienė pademonstravo ispaniško malūns-
parnio ELA-07S šokį danguje. Tai atvi-
ras dvivietis ultralengvasis orlaivis, dažnai 
vadinamas autožyru. Jo maksimali kilimo 
masė 450 kg, maksimalus greitis 185 km/
val., skrydžio nuotolis – 400–600 km.

Jak-50 ir Jak-52
Po malūnsparnių pasirodymo į dangų 

kilo Kauno aeroklubo pilotai – ats. mjr. 
Eugenijus Raubickas ir Algimantas Žente-
lis su lėktuvais Jak atliko parodomąją pro-
gramą „Sparnas prie sparno“. Grupiniame 
skrydyje labai svarbu meistriškumas, gera 
nuojauta ir pasitikėjimas. Tokio tarpusavio 
susiklausymo galima pasiekti tik po dauge-
lio metų treniruočių kartu. Grupės vedan-
tysis E. Raubickas pilotavo dvivietį Jak-52, 
sveriantį 1300 kg, o A. Žentelis – vienvietį 
Jak-50, sveriantį 900 kg. Abu lėktuvai – 

akrobatiniai, galintys skristi net iki 400 
km/val. greičiu. Žvaigždiniai 9 cilindrų 
varikliai, turi po 360 AG.

Eugenijus Raubickas skraidyti pra-
dėjo 1974 m. Kaune. Ilgametis Kauno 
aeroklubo lakūnas-instruktorius, grandies 
vadas, daugelio akrobatinio skraidymo 
varžybų dalyvis, prizininkas ir nugalėtojas, 
sporto meistras, tarptautinės kategorijos 
teisėjas, ore praleidęs daugiau kaip 4600 
val. Dabar jis – S. Dariaus ir S. Girėno 
aerodromo direktorius. 

Algimantas Žentelis skraidyti pra-
dėjo 1980 m. sklandytuvais Paluknio 

aerodrome. Mokėsi karo aviacijos cen-
tre ir skraidė mokomaisiais naikintuvais 
L-29 „Delfin“. Kauno aeroklube skraido 
nuo 1984 m., iš viso ore praleido daugiau 
kaip 1500 val. 11 metų vadovavo Lietu-
vos akrobatinio skraidymo federacijai ir 
jau 17 metų vadovauja Kauno aeroklubui. 

Schweizer 300C
Po kauniškių savo patirtį ir profesi-

onalumą ore demonstravo Molėtų aero-
dromo įkūrėjas ir savininkas Algimantas 
Raupelis, pilotuodamas sraigtasparnį 
Schweizer 300C. Tai pirmasis privatus 
sraigtasparnis Lietuvoje, su juo pilotas yra 
priskraidęs per 1000 val. 

| Vxxx
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AW139
techniniai duomenys

Įgula 1–2 asmenys
Keleiviai 15
Pagrindinio 
sraigto skersmuo 13,8 m

Galinio sraigto 
skersmuo 2,7 m

Kilimo masė 6400 kg
Sraigtasparnio 
ilgis 13,77 m

Aukštis 3,72 m
Sraigto plotas 149,57 kv. m
Sraigtasparnio 
(tuščio) svoris 3622 kg

Sraigtasparnio 
maksimalus svoris 6400 kg

Varikliai 2 x Pratt&Whitney 
PT6C-67C 
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Mig-29
Vienas įspūdingiausių ir labiausiai 

žiūrovų lauktų pasirodymų – NATO oro 
policijos misijos Baltijos šalyse naikintuvų 
Mig-29 pakilimas treniruočių skrydžiui. 
Lenkijos KOP kariai NATO oro polici-
jos misijoje Baltijos šalyse dalyvauja jau 
ketvirtą kartą. Apie 100 karių atvyko iš 
Lenkijos KOP 22-os taktinės oro eska-
drilės, esančios Malborko aviacijos bazėje. 
Junginiui vadovauja pulkininkas leitenan-
tas Lezsek Blach. Visose misijose buvo 
patruliuojama su naikintuvais Mig-29.

L-39C „Albatros“
Iš kariškių estafetę vėl perėmė Estija. 

Estijos KOP plk. ltn. Arvo Pulumae atliko 
parodomąją programą lėktuvu L-39C 
„Albatros“. Tai buvusios Čekoslovakijos 

gamybos reaktyvinis lengvasis mokomasis 
atakos lėktuvas, sukurtas XX a. 6 dešim-
tmetyje. Pirmą kartą į orą jis pakilo 1968 
m. lapkričio 4 d., pakeitęs iki tol naudotą 
reaktyvinį mokomąjį L-29 „Delfin“. L-39 
buvo pirmasis antros kartos reaktyvinis 
mokomasis atakos lėktuvas ir vienas pir-
mųjų turbosraigtinių mokomųjų lėktuvų. 
Šiuo metu daugiau kaip 2800 L-39 yra 
naudojama per 30-ies pasaulio šalių KOP. 
Dabar su Aero L-39 vykdomi pagrindi-
niai ir kvalifikacijos kėlimo mokymai, jie 
naudojami kaip lengvieji atakos lėktuvai ir 
kaip pramoginiai ar sportiniai.

L-159 ALCA 
Šeštadienio vakarą pasirodė Čeki-

jos karo lakūnai. Parodomąją programą 
lengvuoju atakos lėktuvu L-159 ALCA 
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Jak-52
techniniai duomenys

Ilgis (nuo uodegos 
iki propelerio) 7,6 m  

Abiejų sparnų ilgis 9,5 m  
Lėktuvo svoris 1300 kg
Važiuoklė įtraukiama
Propeleris keičiamo žingsnio 
Variklis M-14P, 9 cilindrų
Variklio 
galingumas 360 AG

Maks. greitis:
horizonte 300 km/val.
pikiruojant 420 km/val. 
Kuro talpa 60 l
Maks. atstumas 500 km 
Degalų sąnaudos 
akrobatinio 
pasirodymo metu

 100 l/val.

Aero L-159 ALCA
techniniai duomenys

Sparnų ilgis 9,54 m
Lėktuvo ilgis 12,73 m
Svoris 4160 kg
Maks. svoris 8000 kg
Maks. greitis 936 km/val.
Maks. kilimo 
greitis 2530 km

Skridimo aukštis 13200 m

(Advanced Light Combat Aircraft) 
atliko Pavel Svec. Čekijos KOP savo arse-
nale turi ir yra įsisavinę savo ir užsienio 
šalių naikintuvus: Saab JAS 39 „Gripen“ 
(Švedija), Aero L-39 „Albatros“ ir Aero 
L-159 ALCA (Čekija), transporto lėk-
tuvus L-410 „Turbolet“ (Čekija), Airbus 
A319 (Europos Sąjunga), sraigtasparnius 
PZL Mi-2, PZL W-3 Sokol (Lenkija), 
Mi-8, Mi-24 (Rusija).

Čekijos įmonės „Aerochody“, pasau-
lyje labiausiai žinomos savo reaktyviniais 
mokomaisiais-treniruočių lėktuvais, 
skirtais karinėms oro pajėgoms, šaknys 
siekia 1919 m., kai Prahoje buvo įkurta 
pirmoji šalyje aviacijos gamykla. Pirma-
sis Vodochoduose įsisavintas tokios kla-
sės lėktuvo modelis buvo dvivietis L-29 
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žemės ir ant vandens. Pabrėžiamos jo 
galimybės efektyviai atlikti antipartiza-
nines ir antiteroristines funkcijas.

L-39C „Albatros“
Finalinis pasirodymas – Latvijos 

akrobatinio skraidymo grupės „Bal-
tic Bees Jet Team“ (plačiau apie grupę 
rašyta „Aviacijos pasaulyje“ 2010 m. 
Nr. 9 (188)) parodomoji programa su 
penkiais lengvaisiais atakos lėktuvais 
L-39C „Albatros“.

Patys kantriausi šventės dalyviai 
galėjo dar pasigrožėti parašiutininkų šuo-
liu su šventės rėmėjų vėliavomis. O vėlai 
vakare – linksmintis grupių „Skamp“ ir 
„Katedra“ koncerte.

Su „Aviacijos pasauliu“ mintimis 
apie renginį pasidalijo Lietuvos KOP 
vadas gen. mjr. Edvardas Mažeikis.

– Praūžė Partizanų pager-
bimo, kariuomenės ir visuomenės 
šventė. Kaip, Jūsų manymu, šventė 
pavyko ir kokia jos reikšmė.

– Man atrodo, kad šventė labai 
pasisekė. Mūsų tikslas buvo pristatyti 
visuomenei Lietuvos kariuomenę, o ypač 
Karines oro pajėgas, kadangi šiemet mes 
minime KOP atkūrimo 20-metį. Žmo-
nių, aplankiusių tą gražią dieną Šiaulių 
karinį aerodromą, buvo labai daug, reiš-
kia, tikslą mes pasiekėme. Buvo gera 
galimybė pamatyti gražų aviacijos šou 
bei susipažinti su kitų Lietuvos kariuo-
menės rūšių ginkluote ir įranga. 

– Didžiausiu šventės siurprizu 
tapo tarptautinis aviacijos šou „Plieno 
sparnai 2012“. Kas Jums, kaip lakū-
nui, danguje atrodė įspūdingiausiai?

– Esu matęs daug aviacijos šou 
įvairiose šalyse, todėl mane nustebinti 
kuo nors sunku. Kaip visada, malonu 
matyti J. Kairio pasirodymą, įdomu 
buvo stebėti E. Meleckio programą, 
savo 50-ojo gimtadienio proga pado-
vanotą žiūrovams. Patiko ir lenkų 
bei latvių grupiniai skrydžiai. Viskas 
buvo puiku – pradedant puikiu oru ir 
gražia programa, baigiant gera žmo-
nių nuotaika.

– Kokių atsiliepimų apie šventę 
išgirdote iš užsienio svečių?

– Visi be išimties pareiškė, kad 
nesitikėjo pamatyti tiek žmonių, 
atėjusių pažiūrėti programos. Buvo 
nustebusių, kad mūsų žmonės tokiame 
dideliame renginyje taip tvarkin-
gai elgiasi, nešiukšlina kur papuolė, 
netriukšmauja. Manau, kad visi sve-
čiai išsivežė kuo geriausius įspūdžius. 

– Kada vėl galėsime tikėtis 
tokios ar panašaus masto šventės?

– Norėtųsi tokias šventes daryti 
dažniau, bet, matyt, būsime priversti 
laikytis penkerių metų ciklo. Nėra 
pigu suorganizuoti tokį šou. Žinoma, 
mes randame rėmėjų, tačiau ir jie nėra 
visagaliai, nepadengia visų išlaidų. Aš 
taip tyliai pasvajoju, kad būtų puiku 
rengti tokią aviacijos šventę kas trejus 
metus. Kaip sakoma, pagyvensim – 
pamatysim. Vieną dalyką tikrai galiu 
garantuoti, kad tai bus Šiauliuose ir 
vadinsis „Plieno sparnai 201?“.

renginiai

„Delfin“, jį 1974 m. pakeitė analogiškos 
klasės L-39 „Albatros“ kaip mokoma-
sis-treniruočių, oro taikinių vilkimo ir 
lengvasis paramos iš oro lėktuvas, galėjęs 
skristi 630 km/val. greičiu. 

1993 m. Čekijos gynybos minis-
terija patvirtino ir pateikė gamyklai 
„Aero Vodochody“ reikalavimus naujam 
ALCA klasės lėktuvui. 1997 m. birže-
lio 12 d. buvo pasirašytas kontraktas 
pagaminti Čekijos Respublikos KOP 
pirmuosius 72 naujus lėktuvus, gavusius 
L-159 pavadinimą, skirtus skraidymams 
bet kokiomis oro sąlygomis, galinčius 
dienos ir nakties metu vykdyti patru-
liavimo, oro palydos, priešlėktuvinės 
gynybos, oro žvalgybos, sienų apsaugos 
funkcijas, atakuoti taikinius ore, ant 
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