
Sasnavos aerodromo, Marijampolės aeroklubo 

pristatymas 



Sasnavos aerodromas randasi Marijampolės 

savivaldybės teritorijoje, išsidėstęs 0.5 km. į 

šiaurės vakarus nuo Sasnavos gyvenvietės.  

 Aerodromo puiki geografinė padėtis: netoli 

Via BALTIKA magistralės, nuo Marijampolės 

nutolęs 14 km, nuo Kauno miesto (antrojo 

pagal dydį respublikoje) – 40 km. atstumu. 

Nuo Lenkijos sienos iki Sasnavos aerodromo 

teskiria 48 km atkarpa. 



Aerodromo aukštis virš jūros lygio Haer = +243 

pėdos (+74 m), magnetinis nuokrypis + 5°E.  

Įrengti du gruntiniai kilimo tūpimo takai: 

MK 070° -250°, matmenys  800 m x 40 m, 

MK 170° - 350°, matmenys 700 m x 50 m; 

Aerodromas pritaikytas skraidyti tik dienos metu 

Informacija pilotams 



Aerodromo schema 



Sasnavos aerodromo 

materialinė techninė bazė 

įrengta aerodromo 

pietinėje dalyje. Ją 

sudaro: orlaivių bei 

automobilių parkavimo 

aikštelės 



Administracinis 

pastatas su darbo ir 

poilsio kambariais, 

mokymo klase 



VIP patalpos 



Dirbtuvės, 

garažai, 

sandėliai 



Angarai ultralengviesiems orlaiviams 



Valgykla 



Lauko baras 



Poilsio nameliai, 

žaidimų aikštelės 



Pavėsinės 



Tvenkinys su pliažu 



Sauna prie tvenkinio 



Parašiutininkų stoginė 



Poilsiavietės 

Vaikų žaidimo aikštelė 



Kiti 

aerodromui 

reikiami 

objektai  



Sasnavos aerodromą valdo Marijampolės 

aeroklubas, kuris vysto  profesionalią, sportinę bei 

mėgėjišką aviacinę veiklą. Pagrindinė kryptis – 

parašiutų sportas 





Parašiutų sporto čempionatas 



Naujos parašiutų sporto rūšys: swoop’as ir 

šuoliai su “wingsuit” kostiumu. 



Aeroklubo rinktinės komanda 



Parašiutininkų šuoliams 

naudojami orlaiviai AN-2 ir 

CESSNA - 182 



Aerodrome skraidoma įvairiais lengvaisiais, 

ultralengvaisiais orlaiviais, parasparniais. 

Rengiami ultralengvųjų orlaivių pilotai, orlaivių   

AN-2 techninio aptarnavimo specialistai. Vyksta 

skrydžių koordinatorių kursai, įvairūs seminarai. 

 







Motorizuoti parasparniai 



Orlaivių tech. aptarnavimas 



Mokymai 



Skrydžio pradmenų mokosi jaunieji sklandytojai, 

savo konstrukcijos modelius skraidina 

aviamodeliuotojai.  

 







Sasnavos aerodrome organizuojama aviacijos šventės, 

aviacinio sporto varžybos, čempionatai. Ypatingai 

populiarūs apžvalginiai skrydžiai ir pramoginiai šuoliai 

parašiutu.  

Aerodrome tupia ir kyla nemažai atskrendančių lėktuvų 

iš įvairių respublikos ir kaimyninių šalių aerodromų. 

Marijampolės aeroklubas vysto aviacinio turizmo idėją, 

kuri sėkmingai plečiasi ne tik respublikoje, bet ir už jos 

ribų. 

Susidraugauta su Lenkijos, Latvijos aeroklubais bei 

privačiais pilotais, kurie domisi mūsų aeroklubu, miestu 

ar regionu. Kuriami bendradarbiavimo planai. 



Aviaturistų grupė Sasnavos aerodrome 



Per vasaros sezoną aerodromą aplanko tūkstančiai žmonių iš įvairių 

vietų. Juos vilioja apžvalginiai skrydžiai lėktuvu, šuoliai parašiutu, o dalis 

žmonių - šiaip praleisti laiką aerodromo aplinkoje. 



Pramoginiai šuoliai parašiutu 



Apžvalginiai skrydžiai 

lėktuvu 



2013 m. vyko įspūdinga aviacijos šventė skirta S. Dariaus ir S. Girėno 

skrydžio per Atlantą 80-mečiui paminėti 









Dažnai parašiutininkų parodomieji šuoliai 

džiugina įvairių švenčių organizatorius bei 

žiūrovus 







   Vystant aviacinio turizmo idėją, 

Marijampolės aeroklubas 2010-2011 metais 

vykdė dalinai Europos Sąjungos finansuojamą 

2007-2013 metų Lietuvos ir Lenkijos 

bendradarbiavimo per sieną Smulkiųjų 

projekto fondo projektą  

“Aviacinio turizmo inauguracija abipus 

sienos” 



Projekto partneriai: Krainy Jezior aeroklubo (Lenkija) 

Marijampolės ir Kauno aeroklubų atstovai 



Šio projekto dėka praplėsta aerodromo 

infrastruktūra, plačiai paskleista informacija 

apie Marijampolės savivaldybėje esantį 

Sasnavos aerodromą bei jo galimybes. 

Nutiestos gairės tolimesnėms investicijoms į 

Aeroklubo plėtrą. 



Aeroklubo delegacija Wilamovo (Lenkija) 

aerodrome 



2013 metais, finansuojant Europos žemės 

ūkio fondui kaimo plėtrai, aeroklubas vykdė 

projektą 

 

“SASNAVOS AERODROMO 

ADMINISTRACINIO PASTATO REMONTAS” 

 



Projekto dėka, suremontuotas administracinio pastato stogas; pakeisti 

langai, durys; atnaujinti santechniniai įrenginiai, įrengtas higienos 

kambarys. 



Marijampolės aeroklubo veikla vykdoma 36 

metus. Aeroklubas turi turtingą istoriją, 

gražias tradicijas. Darbuotojai yra sukaupę 

didžiulę patirtį plėtojant aviacinę veiklą, 

užtikrinant skrydžių saugumą bei paslaugų 

kokybę 



Darbuotojų kolektyvas ankstyvą pavasarį 



Dar keletas akimirkų iš aerodromo kasdienybės bei 

paukščio skrydžio 





Tvenkinyje organizuojama žvejyba 



Taip atrodome naktį... 



Lėktuvas žiemą 



Sasnava 7,00 val. ryto 



Šuolis iš 3000 m aukščio 







Bent kartą 

vaikystėje, 

kiekvienas iš 

mūsų 

pasvajojome 

apie skrydį...  



Iki susitikimo Sasnavos 

aerodrome ! 
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