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PAISYSIU...
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,,Daugėlių šviesoforiukai“



Šis arklys nevalgo avižų,

Vietoj kojų – ratai du.

Sėsk  ant balno ir  

važiuok

Tik gerai  vairuok...    

Kas?



DU BĖGA, DU VEJA... KAS?



Dviratis – ne mažiau kaip du ratus turinti transporto 

priemonė, varoma ja važiuojančio asmens raumenų jėga, 

naudojant pedalus ar rankenas.



Ką privalo turėti dviratis?

Jei planuojate važiuoti automobilių keliais, 

 jūsų dviratis privalo turėti tvarkingą stabdį 

 ir garso signalą, 

 gale turi būti raudonas šviesos atšvaitas arba raudonos 

šviesos žibintas,

 iš abiejų šonų – oranžiniai šviesos atšvaitai, pritvirtinti 

prie ratų stipinų.



Ką turi turėti dviratininkas?

 Dviratininkai dienos metu privalo važiuoti dėvint šviesą 

atspindinčias liemenes arba įjungtais žibintais.

 Jei dėvėti liemenės nenorite, galite įjungti žibintus dviračio 

priekyje ir gale.

 Arba atvirkščiai: galite dėvėti liemenę, tačiau nejungti žibintų. 

 Tai negalioja tik tamsiu paros metu – tuomet reikalinga ir 

liemenė ir žibintai.

 Šie reikalavimai galioja tik važiuojant keliu.

 Važiuodami dviračių taku ar kiemuose, galite nedėvėti 

liemenės bei nejungti žibintų.

 Mokiniams būtina dėvėti šalmą iki 18 metų. Šalmas turi būti 

tinkamo dydžio, dengti kaktą.



Nuo kokio amžiaus leidžiama 

važiuoti keliais?

 Savarankiškai važiuoti dviračiu važiuojamąja dalimi 

galima nuo 14 metų,

 o išklausiusiems atitinkamą mokymo kursą ir gavus 

mokyklos išduotą pažymėjimą – nuo 12 metų.

 Prižiūrint suaugusiajam – nuo 8 metų. 

 Gyvenamojoje zonoje (kiemuose prie gyvenamųjų namų) 

dviračių vairuotojų amžius neribojamas.

https://ketkursai.lt/


KUR GALIMA VAŽIUOTI 

DVIRAČIU?



Dviračių keliais būtina važiuoti visur, kur jie yra įrengti. T.y, jei prie 

kelio ar kelkraštyje yra dviračio takas, važiuoti važiuojamąja kelio 

dalimi ar kelkraščiu neleidžiama. Dviračių taku dviračio 

vairuotojas privalo važiuoti kuo arčiau tako dešiniojo krašto.

Dviračių juostomis, įrengtomis dešiniame kelio krašte 

(pažymėtomis skiriamosiomis linijomis bei dviračio simboliais).

Kelkraščiu galima važiuoti tik jei jis yra tinkamas važiavimui (su 

asfalto arba betono danga). Važiuodamas kelkraščiu, dviračio 

vairuotojas neturi trukdyti ar kelti pavojaus juo einantiems 

pėstiesiems.

Važiuojamąja kelio dalimi galima važiuoti tik tuomet, jei prie kelio 

neįrengtas dviračio takas, o kelkraštis netinkamas važiavimui 

dviračiu.

Pėsčiųjų keliais dviračiu galima važiuoti tik tuomet, kai nėra 

dviračių tako, dviračių juostos ar kelkraščio arba jais važiuoti 

negalima (duobėti ir panašiai).



Ar galima dviračiu važiuoti 

pėsčiųjų perėja?
Dažnai matomas vaizdas: vos užsidegus žaliam šviesoforo 

signalui, dviratininkai kartu su pėsčiaisiais visu greičiu 

lekia per pėsčiųjų perėją. Toks elgesys draudžiamas, tai 

aiškiai nurodyta kelių eismo taisyklėse. Jei norite kirsti 

gatvę, turite nulipti nuo dviračio ir persivesti jį per pėsčiųjų 

perėją.

Žinoma, tai negalioja specialioms dviračiams juostoms, 

kertančioms važiuojamąją kelio dalį. Jos paprastai 

nudažomos žalia spalva. Jei nėra specialiai dviračiams 

skirtų šviesoforų, važiuoti tokia juosta galima tik praleidus 

kertamuoju keliu važiuojančias transporto priemones.

http://www.keliueismotaisykles.info/




Kas draudžiama dviratininkams?
• važiuoti važiuojamąja dalimi, jeigu įrengti dviračių takai;

• važiuoti automagistralėmis ir greitkeliais;

• važiuoti nelaikant bent viena ranka vairo (išskyrus tuos 

atvejus, kai ranka rodomas signalas);

• vežti keleivius, jeigu nėra įrengtų specialių sėdėjimo vietų;

• vežti, vilkti ar stumti krovinius, kurie trukdo vairuoti arba kelia 

pavojų kitiems eismo dalyviams;

• būti velkamiems kitų transporto priemonių;

• vilkti kitas transporto priemones, išskyrus tam skirtas 

priekabas;

• važiuoti įsikibus į kitas transporto priemones;

• važiuoti pėsčiųjų perėjomis.



ATLIK UŽDUOTĖLES IR 

PASITIKRINK AR JAU GALI 

VAŽIUOTI DVIRAČIU

 https://learningapps.org/watch?v=p9rsjj05v21

 https://learningapps.org/display?v=p9rsjj05v21

 https://learningapps.org/watch?v=p9jxjrfv321

 https://learningapps.org/display?v=p9jxjrfv321

https://learningapps.org/watch?v=p9rsjj05v21
https://learningapps.org/display?v=p9rsjj05v21
https://learningapps.org/watch?v=p9jxjrfv321
https://learningapps.org/display?v=p9jxjrfv321

