
JUDĖJIMO VILNIUJE INSTRUKCIJA 

 KOLONAI VYKSTANČIAI NUO KLAIPĖDOS

Visi  automobiliai,  kurie  į  autostradą  įvažiavo   iš  Klaipėdos(Palanga,  Skuodas,  Mažeikiai,  Telšiai,

Rietavas, Plungė) ir  kurie prisijungė prie kolonos  atkarpoje  iki Kryžkalnio ,  vyksta   su visais

keleiviais maršrutu: (koordinatės 54.759, 25.20221)

Vievyje pagal Policijos (Automobilis nurodys reikalingą kryptį ir palydės iki vietos) nurodymus 
nusukama link Maišiagalos

A Vievis, Vievio sen., Elektrėnų sav.
1. Važiuoti rytų kryptimi Kauno g. Vievio m. (Kauno g.) link Vievio m. 999 m
2. Važiuoti Kauno g. Balceriškių k. (Kauno g.) 191 m
3. Nuvažiavus rampa laikytis dešinės ir vykti Trakų g. Balceriškių k. (Trakų g.) 345 m
4. Važiuoti Trakų g. Pylimų k. (Trakų g.) 431 m
5. Važiuoti rampa į Kernavės g. Balceriškių k. (Kernavės g.) 52,0 m
6. Žiede sukti į 3-ią išvažiavimą link Kernavės g. Balceriškių k. (Kernavės g.) 1,72 km
7. Važiuoti Kernavės g. Šaltupės k. (Kernavės g.) 227 m
8. Važiuoti Kernavės g. Varliškių k. (Kernavės g.) 2,45 km
9. Važiuoti Kernavės g. Vangos vs. (Kernavės g.) 524 m
10. Važiuoti Lietuva 3,89 km
11. Važiuoti Vievio g. Airėnų II k. (Vievio g.) 2,47 km
12. Nuvažiavus rampa laikytis dešinės į Kernavės kel. Airėnų II k. (Kernavės kel.) 22,0 m
13. Žiede sukti į 1-ą išvažiavimą link Kernavės kel. Airėnų II k. (Kernavės kel.) 1,76 km
14. Važiuoti Kernavės kel. Dūkštų k. (Kernavės kel.) 1,03 km
15. Pasukti į kairę Mokyklos g. Dūkštų k. (Mokyklos g.) 728 m
16. Važiuoti Lietuva 4,62 km
17. Važiuoti Kiemelių g. Kiemelių k. (Kiemelių g.) 1,10 km
18. Važiuoti Kiemelių g. Maišiagalos mstl. (Kiemelių g.) 2,66 km
19. Važiuoti Mokyklos g. Maišiagalos mstl. (Mokyklos g.) 166 m
20. Atvykti į Maišiagala, Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav., dešinėje kelio pusėje
25,4 km - 20 min.
B Maišiagala, Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav.
21. Tęsti važiavimą rytų kryptimi Mokyklos g. Maišiagalos mstl. (Mokyklos g.) 419 m
22. Važiuoti Lietuva 21,0 m
23. Užvažiuoti ant rampos iš dešinės ir vykti Lietuva 11,4 km
24. Važiuoti Ukmergės g. Klevinės vs. (Ukmergės g.) 1,00 km
25. Važiuoti Ukmergės g. Raisteniškių vs. (Ukmergės g.) 858 m
26. Važiuoti Ukmergės g. Užubalių k. (Ukmergės g.) 1,04 km
27. Važiuoti Ukmergės g. Bukiškio k. (Ukmergės g.) 800 m
28. Laikytis dešinės Bukiškio k. 95,0 m
29. Pasukti į dešinę likti kelyje Bukiškio k. 1,00 m
30. Atvykti į Sudervės g. 2F, 14198 Avižieniai, Avižienių sen., Vilniaus r. sav., dešinėje kelio 
pusėje
15,6 km - 10 min.
C Sudervės g. 2F, 14198 Avižieniai, Avižienių sen., Vilniaus r. sav.
                                                                                                                                                          
privažiuojam stovėjimo aikštelę, adresu Ukmergės pl., 



Bukiškių km., Ukmergės gatvė UAB Autoverslo aikštelė. Įvažiuojant į parkingą kiekvienas automobilio

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

jūsų lauks 40 autobusų, 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).

Veiksmai po mitingo:  po mitingo į parkavimo 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, Goštauto g., netoli seimo, Miškinių g., arba iš anksto sutartose vietose. Pasiėmę

savo keleivius vykstate namo pačių  pasirinktu maršrutu.

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


