JUDĖJIMO VILNIUJE INSTRUKCIJA
KOLONAI PRISIJUNGUSIAI TIES KRYŽKALNIU
Visi automobiliai, kurie į autostradą išvažiavo ir prie kolonos prisijungė Kryžkalnyje, tai iš
Šiaulių (Radviliškis, Akmenė, Joniškis, Kelmė, Kuršėnai) Tauragės(Pagėgiai, Jurbarkas,
Šilalė, Šilutė) bei vėliau ir iš Panevėžio pusės su keleiviais vyksta maršrutu;
Važiuoti Gariūnų g., Oslo g. pravažiavus Lazdynų tiltą rikiuotis dešinėn (Laisvės prospektas),
pravažiavus apie 160 metrų, ties FAKTO AUTO CENTRU sukti dešinėn į Giraitės gatvę,
nusileidus Giraitės gatve, sukti dešinėn į Eigulių g.

Keleivių išlaipinimą vykdyti tarp Eigulių g. 14 ir 16 pastatų.

Paleidus keleivius , vairuotojai automobiliais vyksta maršrutu‘ išvažiavimas į Laisvės prospektą,
Oslo gatvė, Gariūnų gatvė ir parkavimui suka į Gariūnų turgaus teritoriją, kurioje apsauga
jus nukreips parkavimui.

Dar galimas variantas važiuoti Gariūnų g. Oslo g. pravažiavus Lazdynų tiltą,rikiuotis dešinėn
Laisvės per. Įvažiavus į Savanorių žiedą ,pirmas posūkis dešinę ,į Elektrėnų gatvę. Čia

paleidžiami keleiviai.
Eiti pėstute požeminės perėjos į Vingio parką. Paleidus keleivius Elektrėnų g.Eigulių g. Laisvės
prospektas,Oslo g. Gariūnų gatvė

---įvažiuojama į parkavimą Gariūnų turgus.

Į ŠIĄ PARKAVIMO VIETĄ AUTOMOBILIS ĮLEIDŽIAMAS IŠSKIRTINAI BE
KELEIVIŲ..
Įvažiuojant į parkingą kiekvienas automobilio vairuotojas iš mūsų savanorio gaus kortelę – bilietą,
kuris patvirtins, kad jūs automobilio vairuotojas. Ten jus 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 vietą bus pavežama autobusais išskirtinai tik
automobilių vairuotojai, turintys minėtą kortele – bilietą. Jį reikės paduoti autobuso vairuotojui.
Nuvykus ir pasiėmus automobilį iš parkavimo vietos Gariūnuose, 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, Eigulių gatvėje ,kur išlaipinote., arba iš
anksto sutartose vietose. Pasiėmę savo keleivius vykstate namo pačių pasirinktu maršrutu.
P.S. siekiant išvengti nesklandumų prašome iš anksto išanalizuoti judėjimo instrukciją

