
Iespēju robežās palīdzēsim atrast transportu, taču aicinām par transporta iespējām uzzināt vai
informēt citus arī šeit: https://ej.uz/braucfreedomway . Lai gan ir mazināti atsevišķi COVID-19 izplatības
vājināšanai noteiktie ierobežojumi, tai skaitā sabiedriskajā transportā vairs nav obligāti jālieto mutes un
deguna aizsegs, un automašīnās var atrasties personas no vairākām mājsaimniecībām, tomēr aicinām
rūpīgi izvērtēt riskus un izlemt, vai doties vienā transportā ar personām ārpus savas mājsaimniecības.

Akcija “Baltijas ceļš Brīvību Baltkrievijai” ir Baltijas valstu solidaritātes akcija ar Baltkrievijas tautas
brīvības un demokrātijas centieniem vēsturiskā Baltijas ceļa gadadienā 23.augustā, kad arī Baltijas
iedzīvotāji pirms 31 gadiem pieprasīja demokrātiju un brīvību. Tā būs cilvēku ķēde no Lietuvas
galvaspilsētas Viļņas līdz Baltkrievijas robežai.

piesakies https://ej.uz/Daliba_Lietuva, lai dotos kopā ar citiem Latvijas iedzīvotājiem vienotā
braucienā uz Lietuvuar iespēju pieteikties arī transporta atbalstam vai piedāvājot vietu savā

transportā);

Par transporta iespējām var uzzināt vai informēt citus arī šeit: https://ej.uz/braucfreedomway. Iespēju
nokļūt uz akcijas norises vietu Viļņā atbalsta arī auto nomas uzņēmums CityBee, sniedzot pasākumu
dalībniekiem 20% atlaidi auto nomai lietojot kodu FREEBELARUS

Pēc reģistrēšanās ar Tevi sazināsies koordinators un informēs, kurā ceļa posmā tev būs jāstāv.

Tāpat aicinām iedzīvotājus izmantot lietotni “Apturi Covid”, lai ātrāk uzzinātu, vai persona ir bijusi
kontaktā ar Covid-19 saslimušo.

Latvijas Pilsoniskā alianse reģistrētos dalībniekus informēs par konkrētu vietu uz autoceļa Viļņa-
Minska. Par to informēsim, tiklīdz saņemsim informāciju no organizatoriem Lietuvā, tāpēc aicinājums
sekot līdzi informācijai e-pastos.

“Baltijas ceļš Brīvību Baltkrievijai”   notiks 23.augustā, svētdien, sākums plkst.19:00. Maršruts - Viļņas
katedrāles laukums - Lietuvas un Baltkrievijas robeža (kopējais garums aptuveni 40 km).

piesakies: https://ej.uz/1hmk pie organizatoriem Lietuvā, taču tādējādi paliekot ārpus vienotā
Latvija iedzīvotāju brauciena.

Kas ir šī akcija?

Kāpēc jāreģistrējas dalībai?

Kāpēc jāreģistrējas dalībai?

Kad notiek akcija?

Kā piedalīties?

Vai dalībniekiem tiek nodrošināts transports?

Dalībnieki aicināti ņemt līdzi Latvijas, Lietuvas un Igaunijas karogus, kā arī baltsarkanbaltos Baltkrievijas
karogus.

Ko ņemt līdz uz pasākumu?

https://www.facebook.com/groups/783757192370306/?source_id=406327029385499
https://docs.google.com/forms/d/1zghUmw5TQ2B6FnBOBT9PuMCjpmS19D_5KUQHDAPCc68/viewform?edit_requested=true
https://www.facebook.com/groups/783757192370306/?source_id=406327029385499
https://www.apturicovid.lv/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedUxw_LzmzEYul7GOdWmThf5dbMEX-662iWNN861qdoMfS_A/viewform


1.  Lietuvā sabiedriskās vietās ir obligāti jālieto sejas aizsargmaska. Par tās nelietošanu ar tikt piemērots
sods līdz pat 500,00 euro.
2.    Sakaru uzturēšanai un drošībai noderēs pilnībā uzlādēts mobilais telefons ar interneta pieslēgumu,
kā arī portatīvais akumulators. Pirms došanās uz Lietuvu iepazīsties arī ar sava operatora
viesabonēšanas noteikumiem. 
3.    Nodrošinies ar sev nepieciešamajiem medikamentiem, ja tādi ir nepieciešami!
4.    Neaizmirsti paņemt līdzi derīgu personu apliecinošu dokumentu – ID  karti vai pasi.

1.   Ievēro visus valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības nosacījumus!
2.   Ja tev ir paaugstināta temperatūra, slikta pašsajūta vai pazīmes par elpceļu saslimšanu – noteikti
paliec mājās. 
3.   Nodrošinies ar dezinfekcijas līdzekļiem.
4.   Lietuvas teritorijā sabiedriskās vietās obligāti lieto sejas aizsargmasku un cimdus.
5.   Lejupielādē un aktivizē savā telefonā Covid-19 kontakta fiksēšanas lietotni “Apturi Covid”

Ja publicē savus iespaidus sociālajos tīklos, izmanto tēmturus  #FreedomWay un #ЖывеБеларусь

Nepieciešamības gadījumā sazinies ar Latvijas Pilsonisko aliansi, zvanot uz +371 24245580.

Pirms gājiena lejupielādē telefonā mobilo aplikāciju "Ceļo droši”,   kurā var atrast informāciju ārkārtas
situācijās atrodoties Lietuvā.

Pasākumā drīkst atrasties bērni, kuri atrodas vecāku vai vecāku pilnvarotas personas uzraudzībā.

Aicinām ģērbties baltās drēbes un atbilstoši laika apstākļiem, parūpējoties par galvas segu, lietus mēteli
un siltāku apģērbu nepieciešamības gadījumā.

Sagatavo sev nepieciešamo ūdens un pārtikas audzumu līdzņemšanai.

Kur es varēšu paēst?

Kā pasargāt sevi no inficēšanās ar COVID-19?

Vai es drīkstu notikumu atspoguļot sociālajos tīklos?

Ar ko man sazināties pasākuma norises vietā?

Kur zvanīt ārkārtas situācijā?

Kā ģērbties?

Ko noteikti neaizmirst mājās?

Vai pasākumā drīkst piedalīties bērni?

https://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/aplikacija-celo-drosi

