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AUTOMOBILIŲ JAUNŲJŲ VAIRUOTOJŲ VARŽYBŲ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE VARŽYBAS, DALYVIUS, TIKSLĄ IR VARŽYBŲ 

ORGANIZATORIUS 

 

 Automobilių jaunųjų vairuotojų varžybos (toliau – Varžybos) yra Lietuvos mokinių konkurso 

„Saugokime jaunas gyvybes keliuose“ sudėtinė dalis. Varžybos organizuojamas įtraukiant visus 17–19 

metų amžiaus moksleivius (toliau – Dalyviai). 

 Varžybų tikslas – mokyti jaunuosius vairuotojus saugaus, atsakingo ir pagarbaus elgesio kelyje, 

Kelių eismo taisyklių, tobulinti automobilio vairavimo įgūdžius. 

 Varžybas organizuoja akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija, vykdo UAB 

„coagency“ (toliau – Vykdytojas), į pagalbą pasitelkdamos savivaldybių administracijos švietimo 

padalinius, apskričių vyriausiuosius policijos komisariatus, socialinius partnerius. Metodinę medžiagą, 

užduotis ir vertinimo sistemą parengia Varžybų Vykdytojas. Užduotims parengti naudojama medžiaga, 

esanti šiuose nuostatuose bei kita informacija, susijusi su saugiu eismu. 

 

II SKYRIUS 

VARŽYBŲ ETAPAI, REGISTRACIJA IR EIGA 

1. Varžybų eiga: 

1.1.  registracija į Varžybas nuotoliniu būdu – 2023 m. balandžio 24 d. – gegužės 2 d.; 

1.2.  I etapas nuotoliniu būdu – 2023 m. gegužės 2–12 d.; 

1.3.   II etapas (finalas) gyvai – 2023 m. gegužės 18 d. Jurbarko rajone, Smalininkuose. 

2 Nuo 2023 m. balandžio 24 d. iki gegužės 2 d. Varžybų internetiniame puslapyje 

https://www.saugusmokinys.lt/automobiliu-varzybos vyksta mokyklų, norinčių dalyvauti Varžybose, 

registracija. 

2.1  Varžybų Vykdytojas, į pagalbą pasitelkdamas savivaldybių administracijos švietimo padalinius, 

2023 m. balandžio 24 d. el. paštu išsiunčia visoms mokykloms,  kuriose mokosi 17–19 metų amžiaus 

moksleiviai, informacinį pranešimą, apie prasidėjusią registraciją į Varžybas; 

2.1.1 informaciniame pranešime bus pateikta informacija apie Varžybų eigą bei nuoroda į 

Registracijos formą; 

2.1.2 registracijos forma skirta mokyklų registracijai, t. y. užsiregistruoja mokyklos, o dalyvauja 

mokiniai, kurie atitinka reikalavimus pagal amžių; 

2.1.3 registracijos formoje reikės nurodyti – miestą/rajoną, mokyklos pavadinimą, mokyklos vadovo 

paskirto asmens (toliau – Atsakingas asmuo), vardą, pavardę, el. paštą, kontaktinį tel. numerį. 

Svarbu! Atsakingo asmens el. paštu bus siunčiama visa svarbi informacija, susijusi su Varžybomis. 

https://www.saugusmokinys.lt/automobiliu-varzybos
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2.2  Atsakingo asmens pareigos: 

2.2.1 organizuoti Varžybų I etapą mokykloje; 

2.2.2 užtikrinti sklandų mokinių dalyvavimą Varžybose; 

2.3 Varžybų metu Dalyviai gali dalyvauti: 

− komandinėje įskaitoje, 

− asmeninėje įskaitoje. 

Svarbu! Pasibaigus Varžybų I etapui, Dalyvis turi pasirinkti ir informuoti Atsakingą asmenį, kurioje 

įskaitoje jis nori dalyvauti, t. y. komandinėje įskaitoje ar asmeninėje įskaitoje. Dalyvis gali dalyvauti tik 

komandinėje arba tik asmeninėje įskaitoje. Kituose Varžybų etapuose pakeisti įskaitos būdo galimybės 

nebus. 

2.4 Mokyklos, norinčios dalyvauti Varžybose, turi užpildyti Registracijos formą iki gegužės 2 d.; 

2.5 iki gegužės 2 d. 23.59 val. užpildyta Registracijos forma Varžybų tinklalapyje patvirtina 

mokyklos dalyvavimą Varžybų I etape. 

 

I ETAPO EIGA 

 

1. Varžybų I etapas 2023 m. gegužės 2–12 d. vyksta nuotoliniu būdu – 

https://www.saugusmokinys.lt/ tinklalapyje: 

1.1 gegužės 1 d., t. y. dieną prieš Varžybas, mokyklos Atsakingas asmuo, kuris užpildė mokyklos 

Registracijos formą dalyvauti Varžybose, gaus el. paštu, kurį nurodė formoje, pranešimą, informuojantį 

apie Varžybų I etapo pradžią; 

1.2 I etapo metu, t. y. 2023 m. gegužės 2–12 d., Varžybose dalyvaujančios mokyklos galės 

savarankiškai pasirinkti patogią dieną užduotims spręsti; 

1.3 I etapas vyksta 10 dienų, t. y. nuo gegužės 2 d. 8 val. iki gegužės 12 d. 23.59 val. Varžybų 

užduotys – testas bus pateiktas elektroniniu būdu https://www.saugusmokinys.lt/automobiliu-varzybos 

tinklalapyje. 

Svarbu! Norint užtikrinti sklandžią Varžybų eigą bei tikslų rezultatų fiksavimą, rekomenduojame 

Atsakingiems asmenims koordinuoti užduočių sprendimą: 

1.3.1 prieš pradedant spręsti Varžybų užduotis, Dalyviui reikės nurodyti vardą, pavardę, klasę, 

mokyklą ir miestą; 

1.3.2 Varžybų užduotis Dalyviui bus galima spęsti tik vieną kartą, sprendimo laikas yra neribojamas; 

1.3.3 Dalyviui grįžti atgal prie ankstesnio klausimo galimybės nebus; 

1.3.4 vieno klausimo vertė 1 taškas, maksimali taškų suma 10 taškų; 

1.3.5 klausimuose, kuriuose yra keli teisingi atsakymo variantai, reikia pasirinkti visus teisingus 

variantus norint gauti 1 tašką už pateiktą klausimą. Prie klausimo bus nurodyta, kad reikia pasirinkti tam 

tikrą skaičių teisingų atsakymo variantų. 

Pvz.: jeigu pateiktas klausimas reikalauja pasirinkti 2 teisingus atsakymus, Dalyvis pasirenka 2 teisingus 

http://www.saugusmokinys.lt/
https://www.saugusmokinys.lt/automobiliu-varzybos
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iš 4 pateiktų variantų, jis gauna 1 tašką. Jei nors vienas iš pasirinktų Dalyvio atsakymų yra neteisingas, 

Dalyvis gauna 0.5 taško už pateiktą klausimą. 

1.3.6 Dalyviui atlikus paskutinę Varžybų užduotį ir paspaudus „Baigti testą“, Dalyviui bus parodomi 

surinkti taškai bei sprendimo laikas. Apie pasiektą rezultatą Dalyvis privalo informuoti Atsakingą 

asmenį; 

1.4 jei vienoje klasėje Dalyviai surenka vienodą taškų skaičių, tuomet geriau atlikęs užduotis yra 

tas Dalyvis, kuris greičiau atliko testą; 

1.5 Atsakingas asmuo iš geriausius rezultatus pasiekusių Dalyvių sudaro vieną bendrą 

mokyklos komandą ir užpildo Protokolą (1 priedas): 

1.5.1 jei nėra galimybių sudaryti mokyklos komandą, leidžiama dalyvauti individualiai; 

1.6 Dalyviams suteikiama galimybė dalyvauti ir asmeninėje įskaitoje. Dalyvius registruoja tame 

pačiame Protokole (1 priedas) Atsakingas asmuo. Jei asmeninėje įskaitoje norinčių dalyvauti moksleivių 

yra keturi ir daugiau, rekomenduojama sudaryti antrą mokyklos komandą. 

1.7 Svarbu! Dalyvis gali dalyvauti tik komandinėje arba tik asmeninėje įskaitoje. 

1.8 Mokyklos komandą sudaro geriausius rezultatus mokykloje pasiekę keturi Dalyviai (17–19 metų 

moksleiviai) ir Atsakingas asmuo, kuris užtikrina mokinių dalyvavimą kitame etape (finale). 

Svarbu! Prieš sudarant mokyklos komandą prašome atkreipti dėmesį į II etapo (finalo) datą ir vietą – 

gegužės 18 d., adresas: Smalininkų technologijų ir verslo mokykla (Jurbarko r., Smalininkai, Parko g. 

4). 

1.9 atlikus I etapo Varžybų užduotis, Atsakingas asmuo Protokolą, su sudarytos mokyklos komandos 

Dalyvių rezultatais ir asmeninėje įskaitoje norinčiais dalyvauti mokiniais, atsiunčia Varžybų 

Vykdytojams el. paštu konkursas@saugusmokinys.lt; 

1.10 finale turi dalyvauti visi Protokole užregistruoti mokyklos komandos nariai ir asmeninėje 

įskaitoje norintys dalyvauti moksleiviai; 

1.11 Atsakingas asmuo apie pasikeitimus komandoje privalo informuoti Varžybų Vykdytojus el. 

paštu konkursas@saugusmokinys.lt. arba telefonu +370 677 87 191: 

− komandos sudėtį esant nenumatytoms aplinkybėms, pvz., susirgus Dalyviui ar dėl kitos 

priežasties, galima keisti ne daugiau kaip 50 procentų, 

− asmeninėje įskaitoje norintį dalyvauti Dalyvį esant nenumatytoms aplinkybėms, pvz., susirgus 

ar dėl kitos priežasties, galima pakeisti kitu Dalyviu; 

1.12 Protokolo pateikimas iki gegužės 15 d. 23.59 val. patvirtina mokyklos dalyvavimą II etape 

(finale), t. y. visos mokyklos, pateikusios Protokolus iki nurodytos datos, yra kviečiamos į finalą. 

1.13 Vykdytojas gegužės 16 d. susisiekia el. paštu su patekusiais į II etapą (finalą). 

 

mailto:konkursas@saugusmokinys.lt
mailto:konkursas@saugusmokinys.lt
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II ETAPO (FINALO) EIGA 

 

2. Varžybų II etapas (finalas) 2023 m. gegužės 18 d. vyksta gyvai – Smalininkų technologijų ir 

verslo mokykloje (Jurbarko r., Smalininkai, Parko g. 4). 

2.1.  Finale dalyvauja visos mokyklos, pateikusios Protokolus iki gegužės 15 d. 23.59 val.: 

2.2.  finalą organizuoja Varžybų Vykdytojas,  Smalininkų technologijų ir verslo mokykla?? ir 

Varžybų socialiniai partneriai (toliau – Varžybų etapo organizatoriai); 

2.3. finalą sudaro teorinės ir praktinės rungtys; 

2.4.  automobiliais ir rekvizitais, reikalingais atlikti Varžybų užduotis, pasirūpina Konkurso 

Vykdytojas ir Varžybų etapo organizatoriai; 

2.5.  prieš prasidedant finalui, Varžybų etapo organizatoriai sudaro teisėjų komandą, paskiria ir 

vyriausiąjį teisėją, kurie vertins atliekamas užduotis; 

2.6.  geriausius rezultatus pasiekusios komandos ir Dalyviai yra tie, kurie Varžybų II etapo metu 

surinko mažiausiai baudos taškų; 

2.7.  Atsakingo asmens pareigos prieš prasidedant Varžybų II etapui (finalui): 

2.7.1.  Atsakingas asmuo, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas privalo patvirtinti apie dalyvavimą finale 

ir informuoti apie tai el. paštu konkursas@saugusmokinys.lt; 

2.8.  Atsakingas asmuo apie pasikeitimus komandoje privalo informuoti Varžybų Vykdytojus el. 

paštu konkursas@saugusmokinys.lt. arba telefonu +370 677 87 191: 

2.9.  komandos sudėtį, esant nenumatytoms aplinkybėms, pvz., susirgus Dalyviui ar dėl kitos 

priežasties, galima keisti ne daugiau kaip 50 procentų, 

2.10. asmeninėje įskaitoje norintį dalyvauti Dalyvį, esant nenumatytoms aplinkybėms, pvz., susirgus 

ar dėl kitos priežasties, galima pakeisti kitu Dalyviu; 

2.11. už moksleivių saugumą II etapo (finalo) metu atsako Atsakingas asmuo; 

2.12. vienai iš finalo užduočių bus reikalingas mobilusis įrenginys (mobilusis telefonas) su interneto 

prieiga. Šiuo įrenginiu pasirūpina Atsakingas asmuo; 

2.13. Dalyviai į Varžybas atvyksta turėdami asmens dokumentą; 

2.14. pageidautina, kad komanda turėtų vienodą aprangą ar aksesuarus, kurie indikuotų komandos 

narius; 

2.15. IV etapo metu bus daromos renginio bei jo dalyvių nuotraukos. Laikoma, kad dalyvaudami 

renginyje Dalyviai davė sutikimą būti fotografuojami (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 

straipsnio 1 dalies a punktas): 

2.15.1. renginio metu bei jam pasibaigus, nuotraukos bus skelbiamos tinklalapyje 

https://www.saugusmokinys.lt/; „Saugome jaunas gyvybes keliuose“ Facebook ir Instagram 

(@saugusmokinys) paskyrose. 

mailto:konkursas@saugusmokinys.lt
mailto:konkursas@saugusmokinys.lt
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II ETAPO (FINALO) UŽDUOTYS IR VERTINIMAS 

 

1. II etapą sudaro šios užduotys: 

- teorinės rungtys: 

• „Kelių eismo taisyklių testas“ (2 priedas); 

• „Protmūšis“ (3 priedas). 

- praktinės rungtys: 

• „Figūrinis automobilio vairavimas“ (4–9 priedai); 

• „Estafetė automobiliu“ (9–12 priedai). 

2. Prieš prasidedant II etapui (finalui), Varžybų etapo organizatoriai sudaro teisėjų komandą, 

paskiria vyriausiąjį teisėją. 

3. Užduotys vertinamos iš karto jas atlikus. 

 

II ETAPO (FINALO) REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS IR NUGALĖTOJŲ IŠAIŠKINIMAS 

 

1. Geriausius rezultatus pasiekusi mokyklos komanda bei individualioje įskaitoje geriausius 

rezultatus pasiekęs Dalyvis, skelbiami nugalėtojais. 

2. Geriausius rezultatus pasiekusios komandos ir Dalyviai laikomi tais, kurie finalo metu surinko 

mažiausiai baudos taškų: 

2.1 jeigu komandų rezultatai vienodi, pirmenybę turi komanda, geriausiai pasirodžiusi figūrinio 

automobilio vairavime. Jeigu toliau rezultatai vienodi, pirmenybė teikiama komandai, pasiekusiai 

geriausią rezultatą estafetėje automobiliu; 

2.2  jeigu asmeninėje įskaitoje dalyvaujančių Dalyvių rezultatai vienodi, pirmenybę turi Dalyvis, 

geriau pasirodęs figūrinio automobilio vairavime. Jeigu toliau rezultatai vienodi, nugalėtoju tampa 

Dalyvis, surinkęs mažiau baudos taškų Kelių eismo taisyklių teste. 

3. Už Varžybų II etapo (finalo) dalyvių galutinių rezultatų fiksavimą yra atsakingi Varžybų etapo 

organizatoriai ir Varžybų Vykdytojai. 

4. Atsakingam asmeniui draudžiama bandyti padėti komandos Dalyviams, paveikti teisėjų ir 

organizacinio komiteto darbą. 

5. Apeliaciją Atsakingas asmuo pateikia vyriausiajam teisėjui raštu ne vėliau kaip per 30 minučių 

po rungties. 
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III SKYRIUS 

APDOVANOJIMAI 

 

1. Visi dalyvaujantys Varžybose moksleiviai ir Atsakingi asmenys apdovanojami Varžybų 

Vykdytojų dovanomis. 

2. I etape dalyvavusieji, tačiau neišreiškę noro dalyvauti II etape (finale), gaus atminimo dovanėles. 

3. II etape (finale) I–III vietas užėmusios komandos ir asmeninėje įskaitoje dalyvavę Dalyviai, kartu 

su mokytojais, apdovanojami komandiniais bei asmeniniais prizais, medaliais ir padėkos raštais. Prizais 

ir padėkos raštais apdovanojami ir kiti finalo dalyviai bei mokytojai. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1.  Varžybų nuostatai ir kita informacija skelbiama tinklalapyje https://www.saugusmokinys.lt/; 

„Saugome jaunas gyvybes keliuose“ Facebook ir Instagram (@saugusmokinys) paskyrose. 

2.  Kontaktai pasiteirauti dėl Varžybų: el. paštas konkursas@saugusmokinys.lt, skubiais klausimais 

kreiptis telefonu +370 677 87 191. 

 

 

 

SUDERINTA 

Lietuvos kelių policijos tarnybos 

viršininkas 

 

 

Vytautas Grašys 

2023 m. vasario        d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA 

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių 

kelių direkcija 

 

 

Vardas, Pavardė 

Data 

http://www.saugusmokinys.lt/
mailto:konkursas@saugusmokinys.lt
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1 priedas 

AUTOMOBILIŲ JAUNŲJŲ VAIRUOTOJŲ VARŽYBŲ 

I ETAPO REZULTATŲ FIKSAVIMO 

PROTOKOLAS 

 

 

....................................................................................................................... 

(mokyklos pavadinimas) 

 

 

2023 m. d. 

(data) 

 

Keturi geriausius rezultatus pasiekę Dalyviai: 

Eil. 

Nr. 
Mokinio vardas, pavardė 

Gimimo 

metai 

Surinktų taškų 

skaičius 
Laikas 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Dalyvaujantieji individualiai (skaičius neribojamas): 

Eil. 

Nr. 
Mokinio vardas, pavardė 

Gimimo 

metai 

Surinktų taškų 

skaičius 
Laikas 

     

     

 

TVIRTINU 

Mokyklos vadovas 

 

 

 

    

Vardas Pavardė, parašas 

 

 
 

Duomenų valdytojas: UAB „coagency“ 

Juridinio asmens kodas: 300078393 
El. paštas: konkursas@saugusmokinys.lt 

 

 

Atsakingas asmuo 

 

 

 

     

Vardas Pavardė, parašas 

mailto:konkursas@saugusmokinys.lt
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2 priedas 

AUTOMOBILIŲ JAUNŲJŲ VAIRUOTOJŲ VARŽYBŲ 

II ETAPO (FINALO) UŽDUOTYS 

 

TEORINĖ UŽDUOTIS: „KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ TESTAS“ 

 

1. Užduotis bus vykdoma https://www.saugusmokinys.lt/ tinklalapyje, t. y. tokiu pat principu 

kaip vyko I etapas. Esant techninėms kliūtims, klausimai Dalyviams bus pateikiami popieriniu variantu. 

2. Dalyviams reikės atsakyti į 30 klausimų, susijusių su Kelių eismo taisyklėmis. 

3. Užduočiai atlikti skiriama 30 min. 

4. Užduotims parengti naudojamos Kelių eismo taisyklės ir kita mokymų medžiaga, susijusi su 

saugiu eismu. 

5. Vertinimas: 

− bendras maksimalus taškų skaičius – 30. 

− už klaidingai atsakytą klausimą skiriamas 1 baudos taškas. 

− už nedalyvavimą užduotyje ar jos praleidimą skiriama 30 baudos taškų. 

 

 

 

 

http://www.saugusmokinys.lt/
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3 priedas 

TEORINĖ UŽDUOTIS: „PROTMŪŠIS“ 

 

1. Klausimai bus pateikiami žaidimais pagrįstoje mokymosi platformoje „Kahoot“. 

2. Komandai bus reikalingas mobilusis įrenginys (mobilusis telefonas) su interneto prieiga: 

2.1 Asmeninėje įskaitoje dalyvaujantys Dalyviai užduotis atlieka individualiai naudodami savo 

mobilųjį įrenginį. 

3. Dalyviams reikės atsakyti į 15 klausimų, susijusių su Kelių eismo taisyklėmis. 

4. Užduotims parengti naudojamos Kelių eismo taisyklės ir kita mokymų medžiaga, susijusi su 

saugiu eismu bei įdomiais faktais apie automobilius. 

5. Vertinimas: 

− bendras maksimalus taškų skaičius – 15. 

− už klaidingai atsakytą klausimą skiriamas 1 baudos taškas. 

− už nedalyvavimą užduotyje ar jos praleidimą skiriama 15 baudos taškų.
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4 priedas 

PRAKTINĖ UŽDUOTIS: „FIGŪRINIS AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS“ 

1. Užduotis skirta komandai ir asmeninėje įskaitoje dalyvaujantiems Dalyviams. 

2. Šią užduotį sudaro 8 figūros: 

1. „Ratas“. 

2. „Automobilio statymas šonu“. 

3. „Gyvatukas“. 

4. „Stovėjimo aikštelė“. 

5. „Vėžės“. 

6. „Žiedai“. 

7. „Estafetė“. 

8. „Stop linija“. 

3. Finalo metu trasą sudaro ne mažiau kaip 5 figūros. Figūras parenka ir jų seką nustato teisėjų 

komanda. 

4. Galutinis Dalyvio rezultatas figūrinio vairavimo rungtyje gaunamas sudedant visus baudos 

taškus. 

5. Atliekant užduotis fiksuojamas Dalyvių laikas. 

6. Kliudžius kelis kartus tą pačią gairelę, baudos taškai skaičiuojami už kiekvieną kliudymą. 

7. Figūrų – 1, 2, 3, 4 gairelių aukštis 1–1,2 m, gairelės figūrose išdėstomos kas 1 m, išskyrus figūrą 

„Gyvatukas“. „Rato“ vartų gairelių aukštis – 1,5 m. 

8. Sutrumpinimai: 

L – automobilio ilgis; 

S – automobilio plotis; 

V – automobilio bazė; 

Rir – automobilio posūkio išorinis 

spindulys; 

Rvr – automobilio posūkio vidinis 

spindulys; 

Ria – „Rato“ išorinio apskritimo spindulys; 

Rva – „Rato“ vidinio apskritimo spindulys; 

Sr – „Rato“ vartų plotis; 

Sp – padangos plotis; 

Sv – atstumas tarp trinkelių „Vėžės“; 

Lg – atstumas tarp gairelių „Gyvatukas“; 

Lb – „Garažo“ ilgis; 

Sb – „Garažo“ plotis; 

La – „Stovėjimo aikštelės“ ilgis; 

Sa – „Stovėjimo aikštelės“ plotis; 

St – „Dvigubų vartų“ plotis. 
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5 priedas 

VARŽYBŲ FIGŪROS 

 

1. „RATAS“ 

Šią figūrą sudaro du skirtingų spindulių apskritimai, turintys bendrą centrą. Išorinio apskritimo 

spindulys Ria = 1,07 Rir. Išoriniame apskritime yra vartai, kurių plotis skaičiuojamas pagal formulę Sr 

= Ria– Rva. Vidinio apskritimo spindulys skaičiuojamas pagal formulę Rva = Rvr – 0,1. Dalyvis turi 

važiuoti pro vartus visą „Ratą“ tarp apskritimų ir išvažiuoti nekliudydamas gairelių. 

1.1 Atlikimo variantai: 

1.1.1 Dalyvis turi įvažiuoti pro vartus, važiuoti visą „Ratą“ laikrodžio rodyklės kryptimi tarp 

apskritimų ir išvažiuoti; 

1.1.2 Dalyvis turi įvažiuoti pro vartus, važiuoti visą „Ratą“ priešinga laikrodžio rodyklės kryptimi 

tarp apskritimų ir išvažiuoti; 

1.2 Baudos taškai: 

1.2.1 kliudžius gairelę – 8; 

1.2.2 kliudžius vartų gairelę – 12; 

1.2.3 neatlikus figūros – kliudžius daugiau kaip 5 gaireles – 60. 

 

2. „AUTOMOBILIO STATYMAS ŠONU“ 

Stačiakampio ribos iš trijų pusių pažymimos gairelėmis, trumpųjų kraštinių plotis 2 m, o ilgosios – 6 

m, gairelės išdėliotos kas 1 m. Atvira ilgoji kraštinė linija pažymima ant asfalto – plotis iki 6 m. 

Dalyvis turi įvažiuoti į figūrą „Automobilio statymas šonu“, nekliudydamas gairelių. 

2.1.  Atlikimo variantai: 

2.1.1. Dalyvis į figūrą važiuoja automobilio priekiu; 

2.1.2. Dalyvis į figūrą važiuoja atbulas. 

2.2.   Baudos taškai: 

2.2.1. kliudžius gairelę – 8; 

2.2.2. jeigu bent viena automobilio detalė yra už stačiakampio linijos – 20; 

2.2.3. neatlikus figūros – neįvažiavus į formą arba kliudžius daugiau kaip 5 gaireles – 60. 
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6 priedas 

3. „GYVATUKAS“ 

Penkios gairelės sustatomos vienoje linijoje. Tarpai tarp jų skaičiuojami pagal formulę Lg = 1,40 L. 

Dalyvis turi važiuoti pro visus 4 tarpus, nekliudydamas gairelių. 

3.1.  Atlikimo variantai: 

3.1.1. Dalyvis atlieka figūrą, važiuodamas įprastai (automobilio priekiu); 

3.1.2. Dalyvis atlieka figūrą, važiuodamas atbulas. 

3.2. Baudos taškai: 

3.2.1. kliudžius gairelę – 8; 

3.2.2. praleidus tarpą – 20; 

3.2.3. neatlikus figūros – praleidus daugiau kaip vieną tarpą – 60. 

 

4. „STOVĖJIMO AIKŠTELĖ“ 

Stačiakampio ribos iš trijų pusių pažymimos gairelėmis. Kiekvienos gairelės ilgis skaičiuojamas pagal 

formulę La = 1,50 L, plotis Sa = 1,18 S, o atvira ilgoji kraštinė linija pažymima ant asfalto – jos plotis 

0,03 m. Dalyvis turi įvažiuoti į aikštelę pro atvirą stačiakampio pusę nekliudydamas gairelių ir sustoti 

taip, kad automobilis tilptų aikštelėje. 

4.1. Atlikimo variantai: 

4.1.1. Dalyvis įvažiuoja į aikštelę iš dešinės pusės; 

4.1.2. Dalyvis įvažiuoja į aikštelę iš kairės pusės. 

4.2. Baudos taškai: 

4.2.1. kliudžius gairelę – 8; 

4.2.2. jeigu bet kuri automobilio detalė išlenda už atviros stačiakampio kraštinės linijos – 20; 

4.2.3. neatlikus figūros – kliudžius daugiau kaip 3 gaireles arba bent vienam automobilio ratui kirtus 

atvirą kraštinę liniją – 60. 
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7 priedas 

5. „VĖŽĖS“ 

Aikštelėje tiesia linija lygiagrečiai išdėstomos dvi trinkelių poros. Trinkelės aukštis – 0,08 m, ilgis ir 

plotis neribojamas. Vienas trinkelių galas nupjaunamas 30° kampu. Tarpas tarp trinkelių 

apskaičiuojamas pagal formulę Sv = 1,95 Sp. Tarpas tarp dviejų trinkelių porų turi atitikti automobilio 

ilgį L. Dalyvis turi važiuoti tarp trinkelių, nekliudydamas jų nei priekiniu, nei galiniu automobilio ratu. 

5.1. Atlikimo variantai: 

5.1.1. Dalyvis atlieka figūrą, važiuodamas įprastai (automobilio priekiu), dešiniosios automobilio 

pusės ratais; 

5.1.2. Dalyvis atlieka figūrą, važiuodamas įprastai (automobilio priekiu), kairiosios automobilio pusės 

ratais; 

5.1.3. Dalyvis atlieka figūrą, važiuodamas atbulas, kairiosios automobilio pusės ratais. Dalyvis, 

atsidaręs duris, gali stebėti savo atliekamą figūrą. 

5.2. Baudos taškai: 

5.2.1. kliudžius trinkelę – 20; 

5.2.2. neatlikus figūros – automobilis važiavo šalia kaladėlių porų arba kaladėlių poros buvo tarp 

automobilio ratų – 60. 

 

6. „ŽIEDAI“ 

Kas 1,5 m aikštelėje Z forma sudedami kūgeliai. Z forma iš viso sudaryta iš ne mažiau negu 7 kūgelių. 

Vairuotojas per kuo trumpesnį laiką turi užkabinti žiedus ant kūgelių automobilio. 

6.1. Atlikimo variantai: 

6.1.1. Dalyvis atlieka figūrą, važiuodamas įprastai (automobilio priekiu); 

6.1.2. Dalyvis atlieka figūrą, važiuodamas atbulas. 

6.2. Baudos taškai: 

6.2.1. kliudžius kūgelį – 10; 

6.2.2. neužmetus žiedo ant kūgelio – 20. 
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8 priedas 

7. „ESTAFETĖ“ 

„Estafetės“ stovai – 1,5 m aukščio. Prie jų pritvirtinami 0,2 m ilgio horizontalūs laikikliai. Jų aukštis 

nustatomas pagal automobilio šoninio lango vidurį. Žiedo skersmuo 0,2 m ir storis 0,005–0,01 m (5 

priedas). 

Estafetę galima atlikti dviem būdais: 

Ratu – neišlipdamas iš automobilio Dalyvis turi nukabinti žiedą nuo stovo laikiklio ir, apvažiavęs 

stovą ratu, jį vėl užkabinti. 

7.1. Atlikimo variantai: 

7.1.1. Dalyvis atlieka figūrą, važiuodamas įprastai (automobilio priekiu); 

7.1.2. Dalyvis atlieka figūrą, važiuodamas atbulas. 

 

Dalyvis važiuodamas nuo vieno stovo prie kito – neišlipdamas iš automobilio – turi nukabinti žiedą 

nuo pirmojo stovo laikiklio ir nuvežęs pakabinti ant antrojo stovo laikiklio. Atstumas tarp stovų ne 

mažesnis kaip 10 m. 

7.2. Atlikimo variantai: 

7.2.1. Dalyvis atlieka figūrą, važiuodamas įprastai (automobilio priekiu); 

7.2.2. Dalyvis atlieka figūrą, važiuodamas atbulas. 

7.3. Baudos taškai: 

7.3.1. numetus žiedą ar neuždėjus ant kito stovo laikiklio – 20; 

7.3.2. nuvertus stovą – 20; 

7.3.3. neatlikus figūros – nepaėmus žiedo nuo pirmojo stovo arba praleidus figūrą – 60. 

 

8. „STOP LINIJA“ 

Aikštelėje statmenai automobilio judėjimo krypčiai dažais pažymima 3 m ilgio ir 0,15 m pločio linija. 

Dalyvis pirmuoju bandymu turi sustabdyti automobilį taip, kad jis abiem priekiniais ratais užvažiuotų 

ant linijos. Automobilis pasiekia finišą, kai jo priekiniai ratai sustoja ant linijos arba prie jos. Likus 1 

metrui iki „Stop linijos“, manevruoti draudžiama. 

8.1. Baudos taškai: 

8.1.1. dalyviui neužvažiavus bent vienu priekiniu ratu ant „Stop linijos“ – 20. 
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9 priedas 

PRAKTINĖ UŽDUOTIS: „ESTAFETĖ AUTOMOBILIU“ 

 

1. Užduotis skirta komandai. 

2. „Estafetės automobiliu“ trasos schema 10 priede. 

− Pirmas veiksmas. Pirmasis Dalyvis bėga prie automobilio (jo variklis veikia), stovinčio už 20 

m, įsėda į jį ir važiuoja į stovėjimo aikštelę „A“, pakeliui atlikdamas figūrą „Gyvatukas“. Įvažiavęs į 

stovėjimo aikštelę „A“, pirmasis Dalyvis sustoja, išlipa iš automobilio ir uždaro duris. 

− Antras veiksmas. Pirmajam dalyviui uždarius duris, antrasis Dalyvis padeda ant variklio 

dangčio padėklą su kamuoliukais, įsėda į automobilį ir važiuoja į stovėjimo aikštelę „B“. Sustojęs 

stovėjimo aikštelėje „B“, išlipa iš automobilio, uždaro duris, paima padėklą su kamuoliukais ir padeda 

prie stovėjimo aikštelės „B“ (jeigu kamuoliukai nukrito nuo padėklo – reikia surinkti), po to nuneša 

padėklą su kamuoliukais prie stovėjimo aikštelės „A“. 

− Trečias veiksmas. Antrajam dalyviui padėjus padėklą su kamuoliukais, trečiasis įsėda į 

automobilį ir važiuoja į stovėjimo aikštelę „C“, pakeliui atlikdamas figūrą „Ratas“. Išvažiavęs iš 

„Rato“, važiuoja į stovėjimo aikštelę „C“, išlipa iš automobilio ir uždaro duris. 

− Ketvirtas veiksmas. Trečiajam dalyviui uždarius duris, ketvirtasis, stovintis 20 m nuo 

stovėjimo aikštelės „C“, pribėga prie automobilio, įsėda į jį ir važiuoja link finiše esančios figūros 

„Kėgliai“. 

3. Sustojus automobiliui, teisėjas estafetės pabaigą fiksuoja vienos sekundės tikslumu.



17 

 

 

  

 

 

 

10 priedas 

ESTAFETĖS AUTOMOBILIU TRASOS SCHEMA 
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11 priedas 

„ESTAFETĖS AUTOMOBILIU“ FIGŪROS 

Estafetėje galutinis komandos rezultatas gaunamas sudedant visus baudos taškus ir taškus už komandos 

sugaištą laiką (1 sekundė – 1 taškas). 

 

1. „Gyvatukas“ 

1.1 Keturios gairelės pastatomos vienoje linijoje. Tarp gairelių 6 m tarpas, jų aukštis 1–1,2 m. Dalyvis 

turi pravažiuoti pro visus tris tarpus nenuvertęs gairelių. 

1.2  Baudos taškai – nuvertus gairelę – 10. 

 

2. Stovėjimo aikštelės „A“, „B“, „C“. 

2.1  Nubraižomas stačiakampis, kurio ilgoji kraštinė linija – 3,30 m ilgio ir 1,7 m pločio. Linijų plotis 

– 0,05 m. Dalyvis turi įvažiuoti į aikštelę taip, kad visi automobilio ratai būtų stačiakampio ribose. 

2.2 Baudos taškai: 

2.2.1 sustojus automobilio ratui ant stačiakampio linijos arba už jos – 10; 

2.2.2 manevravus stačiakampyje – 5; 

2.2.3 ne laiku startavus – 5. 

 

3. „Kamuoliukai“ 

3.1 Šeši 0,1–0,12 m skersmens kamuoliukai sudedami ant padėklo su 0,03 m skersmens 

kiaurymėmis. Dalyvis turi paimti prie aikštelės „A“ pažymėtoje vietoje esantį padėklą su kamuoliukais, 

uždėti ant automobilio variklio dangčio, paskui įsėsti į automobilį ir nuvežti padėklą su kamuoliukais į 

aikštelę „B“. 

3.2  Baudos taškai: 

3.2.1 numetus kamuoliuką – 7. 

 

4. „Ratas“ 

4.1  Iš vieno centro nubraižomi 6,2 m ir 3,8 m spindulio apskritimai. Keturios lygiagrečios linijos 

turi kirsti apskritimus taip, kad atstumas tarp taškų išoriniame apskritime būtų 6 m, vidiniame – 4,4 m. 

Linijų ir apskritimų susikirtimo taškuose statomos 1–1,2 m aukščio gairelės. 

4.2  Baudos taškai: 

4.2.1 nuvertus gairelę – 10. 
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12 priedas 

5. „Kėgliai“ 

5.1 Finiše ant dviejų laikiklių automobilio priekinio bamperio aukštyje padedama kartelė. Už 0,3 m 

nuo finišo linijos sustatomi trys 0,25 m aukščio kėgliai. Atstumas tarp kėglių – 0,3 m. Dalyvis, 

stabdydamas automobilį, priekiniu bamperiu turi numesti kartelę, bet nenuversti kėglių. 

5.2 Baudos taškai: 

5.2.1 nuvertus kėglį – 10; 

5.2.2 nenumetus kartelės arba ją permetus už kėglių – 40. 

 

 

ESTAFETĖS AUTOMOBILIU FIGŪRA „RATAS“ 

 

 

R 3800 

R 6200 

4400 

 
6000 



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)
Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija,
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, Lietuva
(2023-02-20 15:40:16)

Dokumento pavadinimas (antraštė) Konkurso "Saugokime jaunas gyvybes keliuose"
jautomobilių jaunųjų vairuotojų varžybų nuostatai

Dokumento rūšys -

Dokumento registracijos data ir numeris -

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris -

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Remigijus Lipkevičius, Generalinis direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-02-15 15:38:03 (GMT+02:00)

Parašo formatas XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas 2023-02-15 15:38:35 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją
EID-SK
2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas 2018-08-04 10:23:20–2023-08-03 23:59:59

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Vytautas Grašys, viršininkas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-02-20 13:51:56 (GMT+02:00)

Parašo formatas XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas -

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją
EID-SK
2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas 2020-11-05 09:59:10–2025-11-04 23:59:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti -

Pagrindinio dokumento priedų skaičius -

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas DocLogix v12.8.7.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Dokumentas neatitinka specifikacijos keliamų
reikalavimų (2023-02-20 15:40:16)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir
ją atspausdinęs darbuotojas 2023-02-20 15:40:16 atspausdino Eglė Nemanytė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -


