DVIRAČIŲ ŽYGIO, SKIRTO ŠV. JOKŪBO FESTIVALIUI ŠVĖKŠNOJE
I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Dviračių žygio (toliau – Žygis) nuostatai reglamentuoja Žygio tikslą, laiką, organizatorius,
partnerius, vykdytojus, tikslinę grupę, taisykles ir baigiamąsias nuostatas.
2. Žygio dalyvis – asmuo, kuris yra užsiregistravęs (užregistruotas) Žygio dalyvių sąraše,
dalyvauja Žygyje važiuodamas dviračiu ir laikosi šių nuostatų reikalavimų.
3. Žygio nuostatus organizatoriai skelbia interneto svetainėje adresu www.silutesmuziejus.lt
II. SKYRIUS
TIKSLAS
4. Žygio tikslas − siekiant populiarinti Šv. Jokūbo kelio idėją Lietuvoje, norima dalyvius
susipažinti su Švėkšnos apylinkėmis ir istorija.
III. SKYRIUS
UŽDAVINIAI
5. Suburti kuo daugiau dviračių mylėtojų ir populiarinti važiavimo dviračiais kultūrą.
6. Organizuoti bendrą dviračių žygį aplink Švėkšnos miestelį.
IV. SKYRIUS
LAIKAS IR VIETA
7. 2022 m. rugpjūčio 15 d. 09.00 val. Šv. mišios Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje,
po jų prasidės dviračių žygis.
8. Preliminari Žygio programa:
9.00 Šv. mišios Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje.
10.00 Žygio pradžia nuo bažnyčios šventoriaus (Bažnyčios g. 6, Švėkšna).
~14.00-15.00 Finišas Švėkšnoje. Trumpa apžvalginė ekskursija, iškyla ir pietūs prie
klebonijos (Bažnyčios g. 2, Švėkšna). Gyvo garso koncertas.
V. SKYRIUS
ORGANIZATORIAI
9. Šilutės Hugo Šojaus muziejaus Švėkšnos ekspozicija (atsakingas asmuo Monika Žąsytienė,
monika.zasytienė@gmail.com, tel. 865757152), Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos
klebonas Julius Meškauskas.
VI. SKYRIUS

PARTNERIAI
10. Šilutės kultūros ir pramogų centro Švėkšnos skyrius, Šilutės turizmo informacijos centro
filialasTradicinių amatų centras Švėkšnoje, Vilkų Kampo muziejus.
VII. SKYRIUS
VYKDYTOJAI
11. Už Žygį atsakingi: Šilutės Hugo Šojaus muziejaus Švėkšnos ekspozicija (atsakingas
asmuo Monika Žąsytienė, monika.zasytienė@gmail.com, tel. 865757152).
VIII. SKYRIUS
TIKSLINĖ GRUPĖ
12. Šilutės rajono savivaldybės gyventojai, praktikuojantys važiavimą dviračiu ir fiziškai
pasiruošę įveikti numatytą atstumą.
IX. SKYRIUS
DVIRAČIŲ ŽYGIO TAISYKLĖS
13. Žygio maršrutas − apie 20 km (organizatoriai, priklausomai nuo oro sąlygų ar kitų
nenumatytų aplinkybių pasilieka teisę keisti žygio maršrutą).
14. Žygio maršruto nuoroda: https://goo.gl/maps/yiVa6H5v1kWVXc8S7
15. Žygio dalyviai renginio vietoje privalo patvirtinti savo dalyvavimą parašu, registracijos
Žygio dalyvių sąraše nuo 09.00 val. iki 10.00 val.
16. Žygyje dalyvauti leidžiama tik tiems dviračių vairuotojams, kurie atitinka visus Kelių
eismo taisyklių reikalavimus. Jei dviračio vairuotojas ar jo dviratis neatitinka visų Kelių
eismo taisyklių reikalavimų, toks dalyvis neregistruojamas Žygiui.
17. Dviračio vairuotojui leidžiama važiuoti keliu tik tvarkingą stabdį ir garso signalą turinčiu
dviračiu. Dviračio gale turi būti raudonas šviesos atšvaitas arba raudonas 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 –
raudonas 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 dviratininko šalmą.
18. Važiavimo tvarka:
18.1. Žygio dalyviai privalo laikytis kelių eismo saugumo taisyklių.
18.2. Žygio pradžioje yra paskelbiama, kas važiuoja Žygio kolonos priekyje (pirmas Žygio
kolonos dviratininkas) ir kas važiuoja Žygio kolonos pabaigoje (paskutinis Žygio kolonos
dviratininkas).
18.3. Žygio dalyviai važiuoja kolonoje nelenkdami pirmojo Žygio kolonos dviratininko ir
neatsilikdami nuo paskutinio Žygio kolonos dviratininko.
18.4. Važiuojant kolonoje draudžiama lenktyniauti.

18.5. Manevruoti galima tik įsitikinus manevro saugumu.
18.6. Prieš sustojant reikia pasitraukti iš kolonos.
19. Planuojamas Žygio grįžimo laikas apie 14.00 val.
20. Gėrimo atsargomis ir maistu dalyviai pasirūpina individualiai.
X. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Žygio dalyvių patirtų išlaidų Žygio organizatoriai neapmoka.
22. Asmenys dalyvaujantys dviračių žygyje patys yra atsakingi už savo saugumą ir sveikatą.
23. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis tel. 865757152 arba 860784282, el.
paštu monika.zasytienė@gmail.com.

