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1. DĖL KELIO KNYGŲ DIAGRAMŲ PATIKSLINIMO BEI KELIO ŽENKLŲ GALIOJIMO
Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2019-02-15 įsakymu
„Dėl leidimo organizuoti renginio „Moterų Ralis 2019“ iškilmingą ceremoniją ir šventę“, Nr. A30-356/19, VšĮ „Idėjų
grupė“ 2019 m. balandžio 27 d. nuo 6 val. yra leista pradėti paruošiamuosius darbus, o 9-23 val. organizuoti automobilių
sporto varžybų „Moterų ralis 2019“ iškilmingą ceremoniją ir šventę Lukiškių aikštėje, Vasario 16-osios gatvės dalyje nuo
Šermukšnių gatvės iki Gedimino prospekto, Gedimino prospekto dalyje nuo Vasario 16-osios gatvės iki J. TumoVaižganto gatvės, A. Goštauto gatvės dalyje nuo Gedimino prospekto iki A. Tumėno gatvės, Titnago gatvėje.
Informuojame renginio dalyves, kad įvažiuojant į minėtų gatvių segmentus yra pakeistas kelio ženklinimas ir
įrengti laikini kelio ir(ar) informaciniai ženklai, ribojantys ar draudžiantis transporto eismą, išskyrus renginio dalyvių
transportą.
Laikinųjų ženklų schema parengta ir suderinta su Vilniaus apskrities VPK Kelių policijos valdyba bei Miesto ūkio
ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriumi. Siekiant užtikrinti sklandžią renginio eigą, pateikiame kelio
knygos diagramų patikslinimą – papildomą informaciją.
Dėmesio! Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad kelio knygoje laikinieji kelio ženklai nėra pažymėti!
Renginyje numatyto maršruto kryptys: „Geltona“ ir „Žalia“. Abi kryptys turi tas pačias papildomas rungtis ir
užduotis, skiriasi tik jų atlikimo seka.
Žalios krypties Kelio knygos 15 psl. 11 poz., 13 psl. 14 poz., 27 psl. 89 poz., 34 psl. 109 poz., 55 psl. 172 poz., 59 psl.
191 poz., 61 psl. 196 poz. diagramose nepažymėti, bet faktiškai įrengti laikinieji kelio ženklai 301, 302 (
renginio dalyvių transportui negalioja, vadovaukitės kelio knygoje numatytu maršrutu.
Geltonos krypties Kelio knygos 15 psl. 12 poz. kelio ženklas 323
), 22 psl. 38poz. kelio ženklas 303
), 15 psl.
12 poz., 16 psl. 14 poz., 18 psl. 25 poz., 22 psl. 40 poz., 43psl. 111 poz., 50psl. 126 poz., 67 psl. 205 poz. diagramose
nepažymėti, bet faktiškai įrengti laikinieji kelio ženklai 301, 302
renginių dalyvių transportui
negalioja, vadovaukitės kelio knygoje numatytu maršrutu.
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