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RENGINIO, SKIRTO SAUGAUS EISMO DIENAI PAMINĖTI,
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. 2022 m. saugaus eismo dienos renginio (toliau - Renginys) nuostatai reglamentuoja
Renginio tikslus, dalyvius, programą, vertinimą, dalyvių apdovanojimo tvarką.
2. Renginio organizatorius ir vykdytojas - Panevėžio darbo rinkos mokymo centras.
Renginio partneris - Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. Renginio pagrindiniai
rėmėjai: UAB „Auresa“, UAB „Kredora“, UAB „JMA Panevėžys“.
II. RENGINIO TIKSLAI
3. Renginio tikslai:
3.1. skatinti Panevėžio apskrities vairuotojus domėtis kelių eismo taisyklėmis ir eismo
saugumo klausimais bei tobulinti praktinio vairavimo gebėjimus;
3.2. įtraukti visus tuo besidominčius eismo dalyvius į saugaus elgesio kelyje ugdymo
procesą, siekiant mažinti avaringumą keliuose;
3.3. pristatyti visuomenei modernias vairuotojų teorinio bei praktinio mokymo galimybes
ir sąlygas.
III. RENGINIO DALYVIAI
4. Renginyje gali dalyvauti Panevėžio apskrities įmonių ar įstaigų darbuotojai, turintys
teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones.
5. Renginio metu dalyviai turi su savimi turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą.
6. Įstaigos (įmonės) komandą sudaro 3 vairuotojai.
7. Renginyje negali dalyvauti asmenys, turintys galiojančią 2022 m. ar turėję 2021 m.
išduotą Lietuvos automobilių sporto federacijos M kategorijos sportininko licenciją.
IV. RENGINIO PROGRAMA
8. Renginio metu komandų nariai varžysis dviejose rungtyse – teorinėje ir praktinio
vairavimo.
9. Teorinę rungtį sudaro 3 testai, kuriuos atsitiktine tvarka atliks komandų nariai
individuliai:
9.1. kelių eismo taisyklių testas. Jo atlikimui skiriamos 4 minutės;
9.2. ekonominio-ekologiško vairavimo testas. Jo atlikimui skiriamos 4 minutės;
9.3. automobilio eksploatacinių skysčių atpažinimo testas. Jo atlikimui skiriamos 4
minutės.
10. Praktinę rungtį sudaro 3 važiavimai (etapai) specialiai parengtoje trasoje tarp pažymėtų
kliūčių asfalto ir slidžia danga su skirtingais automobiliais paeiliui, estafetės principu. Komandų
nariai važiuoja naujomis transporto priemonėmis: Toyota, Volkswagen, KIA. Važiuojant su elektra
varomu automobiliu bus fiksuojama sunaudota elektros energija (kWh).

V. VERTINIMAS
11. Komandos galutinėje rikiuotėje į vietas paskirstomos pagal bendrą laiką, kurį sudaro
praktinės rungties atlikimo bendras komandos laikas, pridėjus laiką už sunaudotą vairavimo metu
elektros energiją paverčiant sekundėmis (1 kWh=1s) ir baudos laiką už teorinėse rungtyse padarytas
klaidas.
12. Baudos laikas skiriamas už:
12.1. kiekvieną padarytą klaidą, klaidingai atsakytą ar neatsakytą klausimą teorinėje
rungtyje - 5 sekundės;
12.2. gairelės kliudymą praktinės rungties atlikimo trasoje - 10 sekundės;
12.3. praktinės rungties atlikimo metu, už neatliktą kliūčių elementą, prie bendro
komandinio laiko pridedama 60 sekundžių.
13. Jei komandos parodo vienodą bendrą laiką, aukštesnė vieta skiriama komandai, kuri
praktinę rungtį atliko be baudų arba su mažesniu baudų kiekiu.
VI. APDOVANOJIMAI
14. Komanda užėmusi pirmą vietą apdovanojama Panevėžio darbo rinkos mokymo centro
įsteigta nugalėtojo taure.
15. Komandos užėmusios 1-3 vietas apdovanojamos renginio rėmėjų įsteigtais prizais.
16. Geriausiai pasirodžiusios 3 moterų komandos apdovanojamos prizais.
VII. RENGINIO LAIKAS IR VIETA
17. Komanda norinti dalyvauti Renginyje turi registruotis iki kovo 22 d. el. paštu:
kestutis.pukas@paneveziodrmc.lt.
18. Registruotų komandų varžybos vyks iš anksto suderintu laiku balandžio 4-7 dienomis
nuo 16 val.
19. Geriausiai pasirodžiusi komanda, bei prizininkai bus apdovanoti prizais balandžio 8 d.
15 val.
20. Renginio vieta – Panevėžio darbo rinkos mokymo centro autodromas, Stetiškių g. 1P,
Panevėžys.
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