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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr.4-
132), 8.2 punktu ir Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. ISAK-977 (Žin., 2008, Nr. 44-
1665), 

t v i r t i n u Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, 
švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-16-V priemonę „Aukštųjų mokyklų 
infrastruktūra, skirta studijoms“ sąrašą Nr. 1 (pridedama).
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VALSTYBĖS PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ PAGAL 2007–2013 M. SANGLAUDOS 
SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ 

KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS: SVEIKATOS, ŠVIETIMO IR SOCIALINĖ 
INFRASTRUKTŪRA“ VP3-2.2-ŠMM-16-V PRIEMONĘ „AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ 

INFRASTRUKTŪRA, SKIRTA STUDIJOMS“, SĄRAŠAS NR.1

1. PROJEKTAS

Projekto pavadinimas Aviacijos specialistų praktiniam rengimui būtinos mokomosios 
įrangos atnaujinimas Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
Antano Gustaičio aviacijos institute

1.1. PAREIŠKĖJO DUOMENYS

Pareiškėjo 
pavadinimas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Pareiškėjo kodas 111950243

Buveinės adresas:
gatvė, namo 
numeris, pašto 
indeksas, vietovė

Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius

tel. (8-5) 274 50 30

faks. (8-5) 270 01 12

 Pareiškėjas

el. p. adresas rastine@adm.vgtu.lt

1.2. DUOMENYS APIE PROJEKTO PARTNERĮ

Ar projektas turi partnerį 
(-ius)

 taip
 ne    Jei pažymima „Ne“, kita lentelė nepildoma.

Partnerio 
pavadinimas

Partnerio Nr. (...) 
rekvizitai

Subjekto kodas

1.3. PROJEKTO APRAŠYMAS:

Trumpas projekto esmės aprašymas (nurodant projekto pagrindinį tikslą, uždavinius, siektinus 
rezultatus)



Projekto ,,Aviacijos specialistų praktiniam rengimui būtinos mokomosios įrangos atnaujinimas 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos institute“ pagrindinis tikslas –
pagerinti valstybei reikalingų aviacijos specialistų rengimą Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto Antano Gustaičio aviacijos institute (toliau – VGTU AGAI), siekiant užtikrinti, kad 
Lietuvos kariuomenės karinės oro pajėgos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų 
ministerijos, kitos valstybės institucijos bei privačios oro bendrovės būtų aprūpintos Lietuvoje 
parengtais aukštos kvalifikacijos lėktuvų ir sraigtasparnių pilotais.

Siekdamas užsibrėžto tikslo VGTU AGAI turi užtikrinti, kad aviacijos specialistų rengimo 
sistema ir sąlygos atitiktų visus Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) ir Europos 
aviacijos saugos agentūros (EASA) bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus aviacijos 
specialistų rengimo reikalavimus, taip pat, kad aviacijos specialistų rengimas būtų ekonomiškai 
efektyvus. Valstybės užsakovams trūksta 35 orlaivių pilotų (iš jų 24 sraigtasparnių), o privačioms 
bendrovėms reikia dar 102 pilotų. Iš viso stinga 137 orlaivių pilotų. VGTU AGAI turima mokymo 
įranga leidžia parengti tik 11-14 lėktuvų pilotų, o sraigtasparnių pilotai nerengiami.

Iškelto tikslo įgyvendinimą sunkina, iš vienos pusės, griežtėjantys Europos Sąjungos ir 
tarptautiniai reikalavimai aviacijos specialistams, skrydžių saugai ir aviaciniam saugumui, ir, iš kitos 
pusės, nusidėvėjęs mokomųjų lėktuvų parkas (intensyviai naudojami 10 mokomųjų lėktuvų, 
pagamintų 1973–1978 metais, yra susidėvėję, o jų navigacinė įranga nebeatitinka aviacijos 
specialistų rengimo reikalavimų), mokomųjų sraigtasparnių bei mokomojo treniruoklio trūkumas. 
Pažymėtina, kad be mokomojo navigacijos ir procedūrų treniruoklio sudėtinga ir brangu išmokinti 
aviacijos specialistus pilotuoti avarinėse situacijose ar esant intensyviam oro eismui, taip pat 
pasiekti reikiamą pilotų bendradarbiavimo lygį įguloje.

Iškeltam tikslui pasiekti yra numatyti šie uždaviniai:
1. Įsigyti mokomąjį navigacijos ir procedūrų treniruoklį studentų praktiniam mokymui, kuriuo 

bus atliekama dalis orlaivių pilotavimo programos skrydžių praktinio mokymo ir bus
sumažintos studentų mokymo sąnaudos;

2. Įsigyti 2 mokomuosius sraigtasparnius studentų praktiniams skrydžiams, sudarant
galimybes rengti sraigtasparnių pilotų profesijos studentus.

3. Įsigyti 3 vienmotorius ir 1 dvimotorį mokomuosius lėktuvus studentų praktiniams 
skrydžiams, ir taip užtikrinti savalaikį specialistų parengimą bei didesnio pilotų skaičiaus 
parengimo galimybes.

Įsigijus šias priemones bus iš esmės atnaujinta studentų praktinio mokymo bazė, todėl pagerės 
aviacijos specialistų praktinio mokymo kokybė, nes lėktuvų ir sraigtasparnių pilotai mokomuosius 
skrydžius atliks ES ir tarptautinius standartus atitinkančiais lėktuvais, treniruokliais bei 
sraigtasparniais. Padidinus mokomųjų lėktuvų ir sraigtasparnių parką bus sudarytos sąlygos parengti 
ne mažiau kaip 22 pilotus per metus ir prisidėti prie specialistų paklausos Lietuvos kariuomenės 
karinėms oro pajėgoms, Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, kitoms 
valstybės institucijos bei privačioms oro bendrovėms tenkinimo. Pradėjus eksploatuoti naujus 
ekonomiškesnius lėktuvus ir sraigtasparnius jų eksploatacinės išlaidos sumažės 5-7 procentais. 
Įsigijus treniruoklį, pilotų praktinio mokymo sąnaudas bus galima sumažinti dar 10-15 procentų, nes 
20 procentų orlaivių pilotavimo mokomųjų skrydžių leidžiama atlikti mokomuoju lėktuvo 
treniruokliu.

1.4. PRELIMINARI PROJEKTO VERTĖ

Preliminari projekto vertė 
(litais)

8 215 000,00

1.5. PROJEKTO FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Finansavimo šaltinio pavadinimas
Suma, Lt (su 

PVM)
1. ES fondų lėšos 6 982 750,00
2. Valstybės biudžeto (bendrojo finansavimo) lėšos 1 232 250,00



Finansavimo šaltinio pavadinimas
Suma, Lt (su 

PVM)
3. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos
3.1. Valstybės biudžeto lėšos
3.2. Savivaldybių biudžetų lėšos
3.3. Nuosavos pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos
4. Kiti lėšų šaltiniai
5. Iš viso 8 215 000,00
Projekto pajamos 

1.6. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS

Preliminari projekto pradžia (metai, 
mėnuo)

2009 m. balandis

Preliminari projekto pabaiga 
(metai, mėnuo)

2011 m. balandis

Preliminarus projekto laikotarpis 
(mėnesiais)

24 mėnesiai

1.7. PROJEKTO PARENGTUMAS

Atlikti parengiamieji 
projekto darbai iki 
projekto aprašymo 
pateikimo

_

1.8. PROJEKTO PARAIŠKOS PATEIKIMAS
Numatoma projekto 
paraiškos pateikimo 
įgyvendinančiajai 
institucijai data

2009 m. vasario 5 d.


