DVIRAČIŲ ŽYGIS ŠEIMOMS
Žygis vykdomos 2016 m. rugs÷jo 18 d..
Žygio startas rugs÷jo 18 d. 10.00 val. nuo dviračių tako į Bubius pradžios (prie „LUKOIL“
degalin÷s, Gegužių g.).
DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS
Žygyje gali dalyvauti visos norinčios šeimos ir jų draugai. Asmenys iki 18 metų dalyvauja su
t÷vais arba pilnamečiais glob÷jais.
Dalyviai privalo tur÷ti techniškai tvarkingus dviračius ir griežtai laikytis kelių eismo
taisyklių.
Už saugų elgesį, kelių eismo taisyklių laikymąsi ir techninę dviračių būklę dviračių žygio
metu atsako patys dalyviai tai patvirtindami savo parašu registracijos lape, už nepilnamečius atsako
t÷vai arba glob÷jai.
ŽYGIO MARŠRUTAS
Šiauliai – Aukštelk÷ – Bubiai – Šiauliai.
Aplankysime: Bubių tuopas, Dubysos-Ventos perkasą, Bubių piliakalnį ir kt. lankytinus
objektus.
Planuojama žygio trukm÷ 3 – 4 val. Atstumas apie 25 km.

KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ REIKALAVIMAI DVIRAČIŲ VAIRUOTOJAMS (55-66 p.)
55. Važiuoti važiuojamąja dalimi dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims,
o išklausiusiems Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatytą mokymo kursą ir
turintiems mokyklos išduotą pažym÷jimą, – ne jaunesniems kaip 12 metų asmenims. Prižiūrint
suaugusiajam, važiuoti važiuojamąja dalimi dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 8 metų
asmenims. Gyvenamojoje zonoje dviračių vairuotojų amžius neribojamas.
56. Dviračio vairuotojui leidžiama važiuoti keliu tik tvarkingą stabdį ir garso signalą turinčiu
dviračiu. Dviračio gale turi būti raudonas šviesos atšvaitas arba raudonos šviesos žibintas, iš abiejų
šonų – oranžiniai šviesos atšvaitai, pritvirtinti prie ratų stipinų. Važiuodamas važiuojamąja dalimi,
dviračio vairuotojas privalo d÷v÷ti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba
dviračio priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o gale – raudonos šviesos žibintas. Važiuojant
keliu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, dviračio priekyje turi degti baltos šviesos
žibintas, o dviračio gale – raudonos šviesos žibintas, dviračio vairuotojas privalo d÷v÷ti ryškiaspalvę
liemenę su šviesą atspindinčiais elementais. Dviračio vairuotojas (keleivis) iki 18 metų, važiuodamas
(vežamas) keliu, privalo būti užsid÷jęs ir užsisegęs dviratininko šalmą. Vyresniam kaip 18 metų
asmeniui, dviračiu važiuojančiam keliu, rekomenduojama būti užsid÷jus ir užsisegus dviratininko
šalmą.
57. Važiuoti dviračiu leidžiama tik dviračių takais arba dviračių juostomis, o kur jų n÷ra, –
tam tinkamu (su asfalto arba betono danga) kelkraščiu pagal eismo kryptį. Kai dviračių tako, dviračių
juostos, kelkraščio n÷ra arba jais važiuoti negalima (duob÷ti ir panašiai), leidžiama važiuoti
šaligatviu arba viena eile važiuojamosios dalies kraštine dešine eismo juosta, kuo arčiau jos dešiniojo
krašto, išskyrus Taisyklių 106 punkte nurodytus atvejus, taip pat kai reikia apvažiuoti kliūtį, važiuoti
tiesiai, kai iš pirmosios eismo juostos leidžiama sukti tik į dešinę. Važiuodamas kelkraščiu, p÷sčiųjų
ir dviračių taku, šaligatviu, dviračio vairuotojas privalo duoti kelią p÷stiesiems, neturi jiems trukdyti
ar kelti pavojaus, o pro pat p÷sčiąjį leidžiama važiuoti greičiu, kuris yra artimas p÷sčiojo jud÷jimo
greičiui (3–7 km/h), paliekant tokį tarpą iš šono, kad eismas būtų saugus.

58. Dviračio vairuotojui, važiuojančiam važiuojamąja dalimi, prireikus pasukti į kairę,
apsisukti ar pervažiuoti į kitą kelio pusę, rekomenduojama nulipti nuo dviračio ir kirsti važiuojamąją
dalį vedantis dviratį, jeigu eismo sąlygos to reikalauja.
59. Dviračio vairuotojas, art÷damas prie vietos, kur reikia kirsti važiuojamąją dalį, visais
atvejais privalo sumažinti važiavimo greitį ir gali tęsti jud÷jimą tik įsitikinęs, kad važiuoti saugu ir
nebus trukdoma kitiems eismo dalyviams.
60. Dviračio vairuotojas, nor÷damas kirsti važiuojamąją dalį ten, kur eismas nereguliuojamas,
privalo praleisti važiuojamąja dalimi važiuojančias transporto priemones, išskyrus tuos atvejus, kai
kerta išvažiavimus iš šalia kelio esančių teritorijų, gyvenamosios zonos, kiemo, stov÷jimo aikštel÷s,
kai kerta važiuojamąją dalį, į kurią kiti vairuotojai suka.
61. Dviračio vairuotojui dviračio juosta leidžiama važiuoti tik ta pačia kryptimi, kuria vyksta
kitų transporto priemonių eismas gretima eismo juosta.
62. Dviračių taku ar dviračių juosta dviračio vairuotojas privalo važiuoti kuo arčiau tako
(jiems skirtos tako dalies) ar juostos dešiniojo krašto. Jeigu p÷sčiųjų ir dviračių take ar šaligatvyje
horizontaliuoju ženklinimu (dviračio simboliu) yra paženklinta dviračių eismui skirta tako
(šaligatvio) dalis, dviračio vairuotojas privalo važiuoti tik ja ir kuo arčiau jos dešiniojo krašto.
63. Vietose, kur eismą reguliuoja šviesoforai, dviračių vairuotojai privalo paisyti šviesoforų
su dviračio simboliu, o kai jų n÷ra, – transporto šviesoforų signalų.
64. Dviračių vairuotojams draudžiama:
64.1. važiuoti važiuojamąja dalimi, jeigu įrengti dviračių takai, išskyrus Taisykl÷se nustatytus
atvejus;
64.2. važiuoti automagistral÷mis ir greitkeliais;
64.3. važiuoti nelaikant bent viena ranka vairo;
64.4. vežti keleivius, jeigu n÷ra įrengtų specialių s÷d÷jimo vietų;
64.5. vežti, vilkti ar stumti krovinius, kurie trukdo vairuoti arba kelia pavojų kitiems eismo
dalyviams;
64.6. būti velkamiems kitų transporto priemonių;
64.7. vilkti kitas transporto priemones, išskyrus tam skirtas priekabas;
64.8. važiuoti įsikibus į kitas transporto priemones;
64.9. važiuoti p÷sčiųjų per÷jomis.
65. Organizuota dviratininkų grup÷ gali važiuoti važiuojamąja dalimi.

