
LIETUVOS MOKINIŲ KONKURSAS 
 

„SAUGOKIME JAUNAS 

GYVYBES KELIUOSE” 
 

Lietuvos jaunų jų  automobi l ių  va iruo-

to jų  varžybos yra L ietuvos mokin ių  

konkurso  „Saugokime jaunas  gyvybes 

kel iuose” sudė t inė  da l i s .  Varžybų  

t iks las  -  mokyt i  mokin ius  saugaus ,  at -

sakingo ir  pagarbaus  e lges io kely je ,  

kel ių  e ismo ta isykl ių ,  tobul int i  auto-

mobi l io  va irav imo įgūdžius .  

 

 

 

 

Jaunų jų  automobi l ių  vairuoto jų  varžy-

bos  organizuo jamos vadovaujant is  

JAUNŲ JŲ  AUTOMOBILIŲ  VAIRUO-

TOJŲ  VARŽYBŲ  NUOSTATAIS, pat-

v ir t inta is  L ietuvos  mokin ių  neforma-

l io jo šv iet imo centro  d irektor iaus 

2016 m.  kovo 2 d .  įsakymu  

Nr.  R1-161.  

Smalininkai 
2016-05-04 

JAUNŲJŲ AUTOMOBILIŲ 
VAIRUOTOJŲ VARŽYBŲ 

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla 

Parko g. 4, Smalininkų k., 74221 Jurbarko r. sav.  

Tel.: 8 447 56232, 8 682 44850, Faksas: 8 447 56630 

El. paštas: info@stvm.lt 

UŽRAŠAI 

PROGRAMA 

mailto:info@stvm.lt


 
 

Lietuvos mokinių konkurso  

„Saugokime jaunas gyvybes keliuose” globėjas -  
 

Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas 
 

Algirdas BUTKEVIČIUS  

VARŽYBŲ 

ORGANIZATORIAI 

PROGRAMA 

 

  9.30-10.00 val. – Dalyvių registracija. 

  9.45-10.00 val. – Teisėjų pasitarimas. 
         (208 kabinete, 2a.). 

10.00-10.30 val. – Varžybų atidarymas  
                             (aktų salėje). 

10.30-15.00 val. – Rungtys: 

 Kelių eismo taisyklių rungtis  
   (204 kabinete, 2 a.). 
 

 Figūrinis automobilio vairavimas 
   (aikštelėje). 
 

 Autoestafetė (aikštelėje). 

12.00-14.00 val. – Pietūs. 
 

15.00-16.00 val. –  Edukacinė programa. 

16.00 val. – Varžybų uždarymas      
                   (aktų salėje, 2 a.). 

17.00 val. – Gero kelio! 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ 
KELIŲ DIREKCIJA 

VĮ TAURAGĖS  
REGIONO KELIAI 

LIETUVOS KELIŲ 
POLICIJOS TARNYBA 

DALYVIAI 

 

1.    Alytaus profesinio rengimo centras. 

2.    Biržų technologijų ir verslo mokymo centras. 

3.    Kauno statybininkų rengimo centras. 

4.    Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla. 

5.    Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla. 

6.     Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės  
       technologinė mokykla. 

7.    VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras. 

8.    VšĮ Raseinių technologijų ir verslo mokykla. 

9.    Skuodo kaimo verslų amatų ir paslaugų  
       mokykla. 

10.   Skuodo Mosėdžio gimnazija. 

11.   Smalininkų technologijų ir verslo mokykla. 

12.   Šiaulių r. Kuršėnų politechnikos mokykla. 

13.   VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla. 

14.   Šalčininkų r. Dieveniškių technologijų ir  
       verslo  mokykla. 

KLASMANN - DEILMANN 
LAUKĖSA, UAB 


