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DĖL INFORMACIJOS DARBUOTOJAMS, MOKINIAMS IR TĖVAMS APIE PRATYBAS
,,ŽAIBO KIRTIS 2017"

Informuojame, kad š.m. gegužės 2-7 d. Marijampolės ir Vilkaviškio miestuose vyks
Lietuvos kariuomenės nacionalinės pratybos ,,Žaibo kirtis 2017". Prašome apie vyksiančias
pratybas iš anksto informuoti mokytojus, mokinius bei mokinių tėvus, paaiškinti kad visi
mieste vyksiantys neįprasti veiksmai yra tik pratybų dalis. Tai prašome įpareigoti padaryti
klasių vadovus, auklėtojus. Informaciją reikėtų paskelbti ir el. dienynuose. 

Visi įstaigose turi žinoti, kad pratybų metu Lietuvos kariuomenės ir VRM padaliniai ir kitos
Lietuvos valdžios institucijos mokysis reaguoti į vietinio pobūdžio ginkluotus incidentus ir
valstybės sienos pažeidimus, pagal savo pobūdį neprilygstančius agresijos aktams.  Pratybų metu
miesto gatvėse, kitose viešose erdvėse bus imituojami įvairaus pobūdžio incidentai, patruliuos
kariai, judės karinė technika. Dėl pratybų kai kuriose miesto gatvėse bus ribojamas eismas, girdimi
imitaciniai šūviai. 

Marijampolės, Vilkaviškio savivaldybės ir Lietuvos kariuomenės Jungtinis štabas prašo
gyventojų būti dėmesingų, laikytis policijos pareigūnų ir karių nurodymų 

Informacija dėl Marijampolės mieste eismo apribojimų vykdant Lietuvos kariuomenės
nacionalines pratybas „Žaibo kirtis 2017“:

1. Nuo gegužės 2 d. 7. 00 val. iki gegužės 6 d. 18.00 val. kariuomenės technikai bus rezervuota
automobilių stovėjimo aikštelė Vasaros g. priešais UAB ICECO bei Vasaros gatvės atkarpoje nuo
P. Armino g. iki Fabriko g. ribojamas transporto priemonių greitis iki 30 km/h.

2. Nuo gegužės 4 d. 13.00 val. iki gegužės 6 d. 13.00 val. bus uždraustas transporto priemonių
eismas P. Armino g. atkarpoje nuo Vytauto g. iki Aušros g. ir ribojamas leidžiamas greitis iki 30
km/h Vytauto gatvės atkarpoje nuo P. Armino g. iki įvažiavimo į Marijampolės meno mokyklą.

3. Nuo gegužės 6 d. 15. 00 val. iki 17.00 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas
Vytauto g. atkarpoje nuo P. Vaičaičio g. iki Bažnyčios g.
Prašome atkreipti dėmesį į šiuos eismo pasikeitimus bei laikytis kelio ženklų reikalavimų. Plačiau
apie pratybas http://bit.ly/2oiahfG .
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