
 

 

* VAIRAVIMAS EKSTREMALIOMIS SĄLYGOMIS SLIDŽIA DANGA 

Vairavimo pamokos trukmė - 45 min.  
Specialioje aikštelėje tikrinamas vairuotojo gebėjimas manevruoti:  

-  Slalomas ir stabdymas ant skirtingų dangų  

-  Vandens kliūčių apvažiavimas, judant skirtingais greičiais  

-  Transporto priemonės valdymas, atsiradus šoniniam slydimui  

-  Vairavimas ir stabdymas važiuojant slidžia nuokalne su „U“ formos 
posūkiu nuokalnės pabaigoje  

* EKOVAIRAVIMO PAMOKA 
Vairavimo pamokos trukmė – 1,5 val.  
Pamokos tikslas - suteikti žinių ir įgūdžių, kaip realiomis sąlygomis 
ekonomiškai ir saugiai vairuoti. 

-  Taupaus – ekonomiško 
vairavimo samprata 

-  Būdai, padedantys taupyti 
-  Rekomendacijos prieš kelionę ir 

kelionės metu 

-  Praktinis važiavimas 
nustatytu maršrutu 

-  Praktinis vairavimas įvertinus 
padarytas klaidas 

* KURSAS „KAIP NEAPSIGAUTI AUTOSERVISE?" 
Kurso trukmė – 3 val.  

Kada verta vykti į autoservisą? 
- Užsidegusių lempučių skydelyje 

reikšmė 
- Nepageidautinų garsų 

įvertinimas 
- Atsiradusių virpesių įvertinimas 
- Automobilio naudojimosi 

instrukcijos pažinimas 

Kaip pasirinkti autoservisą? 
- Draugo arba pažįstamo 

rekomendacija 
- Internetinė paieška ir žmonių 

atsiliepimai 
- „Garažiukas“ ar „žinomas servisas“? 

Pliusai, minusai 

 

 

* VAIRAVIMO ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS SU VAIRAVIMO 

SIMULIATORIUMI 

Užsiėmimo trukmė – 45 min.  
Vairavimo simuliatorius atitinka realaus C, CE arba D vairavimo  
kategorijos automobilio valdymo parametrus. Vairuotojas išmoksta 
tinkamos laikysenos, teisingo pavarų, pedalų valdymo, manevravimo. 
Simuliatorius - įvairiausių situacijų kelyje imitatorius:  
- Gali reguliuoti oro sąlygas  

- Imituoti nuleistas padangas  

- Pasirinkti krovinio sąstatą  

- Pasirinkti miego / regėjimo lauko / blaivumo režimą  

- Pasirinkti važiavimą mieste ar užmiestyje ir kt.  

Išbandžius įvairias vairavimo situacijas, sumažėja nerimas, stresas, 
daugiau laiko lieka aplinkos stebėjimui ir teisingo sprendimo 
priėmimui realioje situacijoje. 

 

 
 
 

Atvykimas į servisą (automobilio 
palikimas)    
- Ką reikia žinoti atvykus į servisą? 

Susitikimas su priėmėju. 
Problemos paaiškinimas. 
Klausimai, kurių sulauksi. 

- Serviso priėmimo lapo pažinimas. 

 
 
 
 Bendravimas su servisu                                       
(remonto metu) 

- Detalių pasirinkimas 
ir susitarimas dėl 
kainų. 

 

- Automobilio atsiėmimas 
- Detalių ir darbų sąmata, garantija. 
- Bendravimas su servisu po remonto. Pokyčio įvertinimas. 

    

BESIMOKANT B VAIRAVIMO KATEGORIJOS PAS MUS, DOVANOJAME VIENĄ IŠ PAPILDOMŲ NAUDŲ PASIRINKTINAI!   


