
JUDĖJIMO VILNIUJE INSTRUKCIJA 

KOLONAI IŠ ALYTAUS PUSĖS IR VILNIAUS APSKRITIES BEI KOLONAI

NUO UTENOS PUSĖS

Visi automobiliai, kurie į autostradą įvažiavo ties VIEVIU,t.y Vilniaus apskrities dalyviai

ir  Alytaus  apskrities  kolona,  bei  kolona  nuo  Utenos  pusės  (Anykščiai,

Molėtai ir Ignalina t.t. vyksta  maršrutu:

Važiuoti Gariūnų g., Oslo g., Vilniaus vakarinis aplinkkelis, Pilaitės pr., T.Narbuto g. Sėlių g.,

Kęstučio  g.,  Mickevičiaus  g.,  Birutės  g.  (laikinai  vienpusis  eismas).  Keleivių  išlaipinimą

vykdyti Birutės gatvėje.  Koordinatės 54.690044, 25.246866vyksta  griežtai  nurodytu maršrutu,

vyksta  kartu su visais   keleiviais.  Važiuoti  Gariūnų g.,  Oslo g.,  Miškinių gatve  šioje gatvėje

vykdyti   KELEIVIŲ IŠLAIPINIMĄ.

Žmonių  judėjimas  pėsčiomis:  nuo  Miškinių  g.  per  Lazdynų  tiltą  (laikytis  dešinės  tilto  pusės).

Perėjus tiltą .laiptais žemyn link Eigulių g., Eigulių gatve pakilus iki Circle K  degalinės kairiau,

vėliau tiesiai patenkama į Vingio parką.

Važiuoti Gariūnų g., Oslo g., Vilniaus 
vakarinis aplinkkelis, Pilaitės pr., T. Narbuto 
g., Sėlių g., Kęstučio g., Mickevičiaus g. 
Birutės g. 

Atvykimo 
koordinatės:
54.690044, 
25.246866



Paleidus  keleivius  vairuotojai  automobiliais  vyksta  maršrutu:  Birutės  g.,  Traidenio  g.,

Kęstučio g., Liubarto g., Jasinskio g., Pakalnės g., Geležinio Vilko g., J.Ralio g., V. Gerulaičio

g. ATVYKSTAMA Į PARKAVIMO VIETĄ Avia Solutions Group Arena (buvusi

 Siemens  arenos  (koordinatės:  54.716770,  25.283252)  )  Nesant  vietos  ieškoti  aplinkinėse

teritorijose,leistinose parkavimui vietose.

AUTOMOBILIAI  ĮLEIDŽIAMI  IŠSKIRTINAI  BE  KELEIVIŲ.  Įvažiuojant  į  parkingą

kiekvienas automobilio vairuotojas iš mūsų savanorio gaus kortelę – bilietą, kuris patvirtins, kad jūs

automobilio vairuotojas.  Ten jūs paims atvykę autobusai , kurie suvežios visus į Vingio parką.

Netilpus visiems į vieną reisą, autobusai atvyks papildomai. Siekiant neužlaikyti autobusų, ir taip

padėti  skubiam  suvežiojimui  į  mitingą   prašome   sparčiai  susėsti,  primename  (  autobusuose

privaloma dėvėti veido kaukes).Jei autobusai vėluos, teks palaukti. Prašome rimties ir kantrybės.

Veiksmai po mitingo:  po mitingo į parkavimo Avia Solutions Group Arena (buvusi



 Siemens arena vietą bus pavežama autobusais išskirtinai  tik automobilių vairuotojai, turintys

minėtą kortele – bilietą. Jį reikės paduoti autobuso vairuotojui. Nuvykus ir pasiėmus automobilį iš

parkavimo vietos , turite vykti pasiimti savo keleivių į iš anksto sutartas vietas, kuriose jie lauks.

Tai gali būti Birutės g., kuri yra kitoje Nėries pusėje ir iš Vingio parko keleiviai į ją gali patekti per

pėsčiųjų  tiltą,   bei  Eigulių  gatvėje  ,,  arba  iš  anksto  sutartose  vietose.  Pasiėmę  savo  keleivius

vykstate namo pačių  pasirinktu maršrutu.

P.S. siekiant išvengti nesklandumų prašome iš anksto išanalizuoti judėjimo instrukciją 


