
DVIRATININKAMS POLICIJA PRIMENA, KAD:

 Važiuoti važiuojamąja kelio dalimi dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 14
metų, o išklausiusiems Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytą mokymo kursą
ir turintiems mokymo įstaigos išduotą pažymėjimą, -  ne jaunesniems kaip 12
metų asmenims.
Prižiūrint suaugusiajam važiuoti važiuojamąja kelio dalimi dviračiu leidžiama
ne  jaunesniems  kaip  8  metų asmenims.  Gyvenamojoje  zonoje  dviračių
vairuotojų amžius neribojamas.

 Dviračio  gale  turi  būti  raudonas  šviesos  atšvaitas  arba  raudonos  šviesos
žibintas, iš abiejų šonų - oranžiniai šviesos atšvaitai, pritvirtinti prie ratų stipinų.

 Važiuodamas važiuojamąja kelio dalimi dviračio vairuotojas privalo dėvėti
ryškiaspalvę  liemenę su  šviesą  atspindinčiais  elementais  arba dviračio
priekyje turi degti baltas šviesos žibintas, o gale - raudonos šviesos žibintas.
Važiuojant  keliu  tamsiuoju paros metu  arba  kai  blogas matomumas, dviračio
priekyje turi degti baltas šviesos žibintas, o gale - raudonas šviesos žibintas,
dviračio vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais
elementais.

 Dviračio vairuotojai (keleiviai) iki 18 metų, važiuodami (vežami) keliu,  privalo
būti  užsidėję  ir  užsisegę  dviratininko  šalmus.  Vyresniems  kaip  18  metų
asmenims,  dviračiu  važiuojantiems keliu,  rekomenduojama būti  užsidėjus  ir
užsisegus šalmą.

 Važiuoti  dviračiu leidžiama tik dviračių takais, pėsčiųjų ir  dviračių takais arba
dviračių juostomis, o kur jų nėra, – tam tinkamu (su asfalto arba betono danga)
kelkraščiu. Kai kelyje nėra dviračių tako, pėsčiųjų ir dviračių tako arba dešinėje
kelio  pusėje  nėra  dviračių  juostos,  kelkraščio,  taip  pat  tais  atvejais,  kai  jais
važiuoti negalima (duobėti ir panašiai), leidžiama važiuoti šaligatviu arba viena
eile  važiuojamosios dalies kraštine dešine eismo juosta, kuo arčiau jos
dešiniojo krašto.

 Važiuodamas  kelkraščiu,  pėsčiųjų  ir  dviračių  taku,  šaligatviu,  dviračio
vairuotojas privalo duoti kelią pėstiesiems, neturi  jiems trukdyti  ar kelti
pavojaus, o pro pat pėsčiąjį leidžiama važiuoti greičiu, kuris yra artimas
pėsčiojo judėjimo greičiui  (3–7 km/h),  paliekant tokį  tarpą iš  šono,  kad
eismas būtų saugus.

 Dviračio vairuotojas, artėdamas prie vietos, kur reikia kirsti važiuojamąją dalį,
visais  atvejais  privalo  sumažinti  važiavimo  greitį  ir  gali  tęsti  judėjimą  tik
įsitikinęs, kad važiuoti saugu ir nebus trukdoma kitiems eismo dalyviams. 

 Dviračio  vairuotojas,  norėdamas  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,  stovėjimo aikštelės,  kai
kerta važiuojamąją dalį, į kurią kiti vairuotojai suka. 

 Dviračio  vairuotojams  draudžiama  nenulipus  nuo  dviračio  kirsti
važiuojamąją dalį važiuojant pėsčiųjų perėjomis.

  Pažymime, kad policija skirs padidintą dėmesį kontrolei, dėl 
dviračių vairuotojų taisyklių laikymosi.

Vairuokite atsakingai ir saugiai!
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