
Vilma Jankien ÷ 
 

TIGRINIS DRUGELIS LIETUVOS PADANG öJE 
 

 
 
Menantis romantiškiausi ą aviacijos laikmet į dvisparnis De 
Havilland D H-82 „Tiger Moth" arba tigrinis drugeli s papuoš ÷ 
Lietuvos padang ę. Istorinio l ÷ktuvo kopij ą per dvidešimt met ų 
pastat ÷ Panev ÷žio rajono aviatorius Vincas Mikeli ūnas. 
Pirmieji Vinco k ūrin į teigiamai įvertino kolegos, savo 
rankomis darantys l ÷ktuvus tradiciniame s ąskrydyje birželio 
viduryje, o didesnei publikai l ÷ktuvas buvo pristatytas 
įspūdingoje aviacijos švent ÷je „Žmogus-paukštis" Roj ūnų 
aerodrome. Prieškaryje Lietuvos aeroklube buvo skra idoma su 
trimis tokiais l ÷ktuvais, pavadintais „Kregždut ÷", „Kovas" ir 
„Karvelis". V.Mikeli ūnui yra leista l ÷ktuv ą registruoti tokiu 
pat numeriu LY-LAM - taip buvo registruota anuomet 
„Kregždut ÷". „Aviacijos pasaulis" pakalbino aviakonstruktori ų 
VINCĄ MIKELI ŪNĄ. 



Gyvenimo b ūdas 
 
Aviacija Vincas Mikeli ūnas dom ÷josi nuo vaikyst ÷s, nes ÷kmingai 
band÷ stoti į karo lak ūnų mokykl ą, po armijos dirbo ryšininku 
Panev÷žio cukraus fabrike ir mok ÷si Kauno politechnikos instituto 
Panev÷žio vakariniame fakultete. Ne tik laisv ą laik ą skyr ÷ 
skraidymams, sugeb ÷davo ir darbo metu atsirasti aerodrome. 
Skraidyti prad ÷jo b ūdamas 28 met ų Panev ÷žio Stetiški ų aerodrome ir 
vis ą tolesn į gyvenim ą paskyr ÷ aviacijai. Trejus metus dirbo klubo 
inžinieriumi, gerai pamena, kaip klubo viršininkas A.Virbickas 
griežtai pasak ÷ „L ÷ktuvas nukris - pasodinsiu". Tod ÷l ir šiandien 
Vincui malonu prisiminti, kad klubas dukart tapo nu gal ÷toju vis ų 
sovietini ų klub ų tarpe. Panev ÷žio aeroklube 14 met ų dirbo 
instruktoriumi, mokini ų jau ir suskai čiuoti negali, o pats 
pagarbiai prisimena savo mokytojus - S. Noreik ą, L. Buitk ų, 
A.Virbick ą. Pirm ąj į savarankišk ą skryd į atlik ęs prieš 37 metus, 
dabar Vincas skai čiuoja apie 4000 valand ų, ore praleist ų su 
l ÷ktuvais Wilga, Jak-12, sklandytuvais. „Tos valandos  - tai 
daugyb ÷ trump ų skrydži ų, „sugramdyt ų" po 5 ar 10 minu či ų, 
nesulyginsi su keleivini ų laineri ų pilot ų valandomis", -sako 
lak ūnas. 1977 m. jam buvo suteiktas TSRS sklandymo spor to meistro 
vardas. Biografij ą papild ÷ ir varžyb ų skrydžiai, teis ÷javimas. 
Aviacija tapo gyvenimo b ūdu. 

 
Sumanymas statyti l ÷ktuv ą 

 
Mintis statyti l ÷ktuv ą gim ÷ ir stipr ÷jo ilgais žiemos vakarais, 
nor ÷josi kažkuo rimtu užsiimti. Trauk ÷ dvisparniai, aviacijos 
klasika, atviros kabinos, lak ūnai su baltais šalikais ir aviacijos 
aukso amžius - išradim ų ir atradim ų laikai. Taip ir sugalvojo 
sutverti l ÷ktuv ą savo rankomis. Neatrod ÷, kad bus sud ÷tinga. Daug 
kalb ų aerodrome visada sukdavosi apie l ÷ktuvus. Teko dirbti kartu 
su Lietuvos sklandymo t ÷vu Broniu Oškiniu kuriant mokom ąj į 
sklandytuv ą BrO-23 „Garnys", su Vladu Kensgaila statant 
„Lituanikos" replik ą, skait ÷ periodin ę aviacin ę spaud ą, knygas. 
„Prieš kar ą m÷ginimai statyti l ÷ktuvus buvo ypa č madingi. M ąsčiau 
ir aš paprastai, jeigu vyras gali sukalti obuoliams  d ÷žę, tai ir 
l ÷ktuv ą gali padaryti. Kaip griebiau, per dvi dienas lieme nį 
suvirinau, rod ÷s, tuoj pakvips laku ir skrisime. Bet tas greitumas  
t ęs÷si 20 met ų. Per t ą laik ą 2 vaikai užauginti, 2 namai 
pastatyti, 2 metus dirbau Amerikoje nekvalifikuot ą darb ą, bet 
užsienis nesuviliojo", - šypsosi V.Mikeli ūnas. 

 



Aerodromas ir šeima 
 
Vaikai Robertas ir Enrika daug dien ų aerodrome praleisdavo, bet 
profesij ų su aviacija nesusiejo. Dukra su šeima gyvena Ispan ijoje, 
o s ūnus suk ūr ÷ savo versl ą Panev ÷žyje ir dar nepamiršo skrydži ų 
vaikiškais sklandytuvais, kuriais skraidyti vaikiui  sek ÷si gerai, 
net kelet ą kart ų s ąjungin ÷se varžybose buvo aplenk ęs visus 
bendraamžius. Žmona Julija, pasak lak ūno, „bent jau netrukd ÷ 
l ÷ktuvo statybai", o ji vyko Pali ūniškio kaime, savoje sodyboje, 
neįrengtame name „Dabar jame taip tuš čia, kažko tr ūksta, lyg 
šeimos nario," - sak ÷ nagingasis aviatorius. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



L÷ktuvo gimimas  
 
 
 Greitai surent ęs l ÷ktuvo liemen į iš vamzdeli ų, vis ą kit ą laik ą -
metų metus V.Mikeli ūnas skyr ÷ informacijos paieškai ir begaliniams 
perdirbin ÷jimams, tobulinimams. Informacij ą rinko po šapel į, 
šiandien net sunku suvokti, kokie skurd ūs buvo šaltiniai. 
Labiausiai Vincas steng ÷si visk ą padaryti kuo tiksliau, juk „gyvo" 
„Tiger Moth" nebuvo mat ęs. L ÷ktuvo sparnai -mediniai, savo 
rankomis aptraukti drobe. Čekišk ą varikl į Walter M332 gavo iš 
ukmergiški ų mainais į kr ūvą pridaužyt ų sklandytuv ų „Zyl ÷" sparn ų, 
o v ÷liau pasisek ÷ įsigyti visiškai nauj ą Walter M332. Kitas karv ę 
pirkt ų, bet Vincui r ūp÷jo variklis, o pinig ų naujam pirkiniui 
pasiskolino iš brolio. Ilgai styguotas kaip gitara ūkio daržin ÷je, 
pagaliau l ÷ktuvas įgavo kv ÷pavim ą. Baigiamieji darbai buvo atlikti 
jau Stetiški ų aerodrome Panev ÷žyje. Čia ir pirmieji bandymai vyko 
- pavažin ÷jimai žeme, atplyšimas nuo jos. Reik ÷jo l ÷ktuv ą 
„išmokyti skraidyti". Į or ą pirm ą kart ą pakilo prieš dvejus metus. 
Pasirod ÷, kad yra per lengvas propeleris pasirinktam varikl iui. 
Teko medin į oro sraigt ą klijuoti kit ą - kei čiant ment ÷s 
geometrines charakteristikas. Tas pabaigimas neskub ant truko dar 
dvejus metus. Šiemet pagaliau l ÷ktuvas baigtas rinkti Uli ūnų 
aerodrome, padedant Stasiui Čepai čiui, Stasiui Samsonui. Romui 
Mažyliui, Vytautui Liniauskui. Ne vienas aviatorius  ar 
specialistas ger ą patarim ą dav ęs, Vincas j ų klauso ir džiaugiasi, 
mat vienas pats neb ūt ų tiek visko suprat ęs, išmok ęs. Štai ir 
spalvos atsirado, „Tiger Moth" liemuo buvo nudažyta s m ÷lyna 
spalva, o sparn ų ir uodegos plokštumos - sidabrine spalva. Ir tada 
- s ÷kmingai pakeltas į or ą, bet konstruktorius dar vardina b ūsimus 
darbus - nebaigta priekin ÷ kabina, reikia dureles padaryti iš 
šon ų, truput į per minkšta važiuokl ÷ - lyg limuzino... ir dar daug 
smulkmen ų visoki ų iki tobulyb ÷s.  
 

Technin ÷s charakteristikos 
 
„Tiger Moth" gali skristi su 75 l. kuro. o per vala ndą..suvalgo" 
apie 25 litrus, išvystydamas greit į iki 130-140 km/val. L ÷ktuvas 
pirmuose skridimuose, pasak lak ūno, dar blašk ÷si, buvo nestabilus, 
nebuvo kada žiopsoti: „Vis ą laik ą reik ÷jo gaudyti viet ą ore, kad 
skristum gražiai. Ta čiau dabar jis skrenda gerai ir yra puikus 
mokymams, juk tokia ir buvo jo paskirtis kadaise. N e veltui anglai 
mokymo tikslams Karališkosioms oro paj ÷goms po 10 vienet ų per 
savait ę gamino karo metu". Tupiant ant juostos, pasak V.Mi keli ūno, 
į prietais ų lent ą pats n ÷ neži ūri, ži ūri į žem ę, kad l ÷ktuvas 
krypt į išlaikyt ų, greit į ranka automatiškai reguliuoja, juokiasi, 
ir nepasakyt ų, koks tiksliai greitis išlyginant l ÷ktuv ą prie 
žem÷s. Maloniausia akimirka konstruktoriui buvo Roj ūnų aviacijos 



švent ÷je, kai pri ÷j ęs prie l ÷ktuvo Lietuvos aviacijos patriarchas 
Viktoras Ašmenskas, gim ęs aviacijos k ūdikyst ÷s metais prieš 
daugiau kaip devynis dešimtme čius, atidžiai paži ūr ÷j ęs į aparat ą 
atpažino: „Taigi čia - „Kregždut ÷", nes buvo pats su tokiu 
skraid ęs jaunyst ÷je, Tie žodžiai buvo didžiausias komplimentas 
V.Mikeli ūnui, nes prieškario lietuviškasis De Havilland DH-8 2 
būtent taip buvo pavadintas, ir jam buvo malonu, kad l ÷ktuvas buvo 
lengvai atpažintas, nors užrašo „Kregždut ÷" ant šono ir neturi. 
Sujaudinti abu aviatoriai nesl ÷p÷ sentiment ų, o Ašmenskas net 
prisimin ÷ l ÷ktuvo svor į, greit į. 
Pasaulyje dar skraido nemažai išlikusi ų ir restauruot ų ši ų 
l ÷ktuv ų, o j ų savininkai buriasi į klubus, noriai kvie čiami į 
aviacijos šventes. Žmones užburia aviacijos romanti škoji pus ÷. 
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