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INVESTICIJŲ PROJEKTO SANTRAUKA 

1.1. SPRENDŽIAMOS PROBLEMOS 

Pagrindinė problema – atlikus išsamią 5G ryšiui reikalingos esamos ir planuojamos įrengti ryšio 
operatorių bei valstybės valdomos infrastruktūros ir jos panaudojimo analizę paaiškėjo, kad 5G tinklo 
„baltosios dėmės“ sudaro apie 65 proc. viso „Via Baltica“ ir apie 75 proc. „Rail Baltica“ magistralės ilgio. 

Nei vienas iš trijų operatorių šiuo metu nemato galimybės ir neplanuoja savarankiškai įrenginėti 
papildomus bokštus išilgai nagrinėjamų transporto koridorių. Todėl net ir gavus licenciją naudotis radijo 
dažnių juostomis 5G ryšio diegimui, operatoriai įrenginėtų 5G ryšio bazines stotis minimalios evoliucijos 
principu, t. y. tik praplečiant esamų bazinių stočių talpumą. Toks sprendimas praktiškai nepagerintų 
esamos 4G tinklų aprėpties, o tik padidintų vartotojų patyriminę greitaveiką vidutiniškai apie 10-20 proc. 
priimti esamas sąlygas, kad 5G aprėpčiai suformuoti būtų naudojama 700 MHz dažnių juosta. Didesnė 
greitaveika galėtų būti užtikrinama įrengiant papildomas bazines stotis (ir naujas aktyvines antenas), 
dirbančias 3600 MHz dažnių juostoje, tačiau tokių bazinių stočių aprėptis yra ženkliai mažesnė dėl 
didesnių bangų sklidimo nuostolių ir siekia apie 1-2 km nuo bazinės stoties. Todėl esami bokštai, dažnai 
patys išdėstomi 1-3 km atstumu nuo kelio bei daugiau nei 10 km vienas nuo kito, yra iš esmės 
nesuderinami su šios dažnių juostos panaudojimu magistralėse. 

Projekto vykdytojų atlikta šviesolaidinių tinklų infrastruktūros analizė irgi parodė, kad esama ir 
planuojama judriojo ryšio infrastruktūra yra nepakankama, kad būtų užtikrinamas nepertraukiamas 
kokybiškas plačiajuostis judrusis ryšys pagrindiniuose šalies transporto koridoriuose. 

Atsižvelgiant į išsigrynintą problematiką, Projekto vykdytojai parengė „baltųjų dėmių“ padengimo 5G 
tinklais infrastruktūros plėtros modelį, kuris leistų realizuoti kokybišką ir nepertraukiamą 5G ryšį per visą 
nagrinėjamų transporto koridorių ilgį, užtikrinant 50 Mbps patyriminę duomenų perdavimo greitaveiką 
visoms magistralėmis judančioms transporto priemonėms ir jų keleiviams. 

Toliau lentelėje pateiktos apibendrintos problemos, prie kurių sprendimo tiesiogiai ar netiesiogiai prisidės 
Investicijų projekto rezultatai. 

LENTELĖ 1: INVESTICINIU PROJEKTO SPRENDŽIAMOS PROBLEMOS 

NR.  PROBLEMA PROBLEMOS PAGRINDIMAS BEI SPRENDIMAS 

1. Tiesioginės problemos 

1.  TEN-T magistralėse nėra 
reikiamos infrastruktūros 
nepertraukiamo 5G ryšio 
užtikrinimui 

Projekto vykdytojai, atsižvelgiant į realius 2020-2021 metais RRT vykdytų 
judriojo ryšio kokybės matavimus keliuose rezultatus, nustatė ir išanalizavo 
kiekvieno operatoriaus tinklo „baltąsias dėmes“. Vėliau šie duomenys buvo 
apibendrinami darant prielaidą, kad operatoriai sudarytų sąlygas pasinaudoti 
vienas kito fizine infrastruktūrą. Remiantis šia nuostata, „baltosiomis 
dėmėmis” turėtų būti laikomos tos magistralių atkarpos, kuriose nei vieno 
operatoriaus tinklas nesukuria pakankamai kokybiško padengimo, pagal 
aukščiau nustatytus techninius parametrus. 

Investicijų projekto rengimo metu Projekto vykdytojai sumodeliavo optimalų 
5G tinklo „baltųjų dėmių“ padengimo techninis sprendimą, kuris įgalins 
judriojo ryšio operatoriams tiekti nepertraukiamo 5G ryšio paslaugas. 

2. Nepakankamas finansinių ir 
organizacinių paskatų 
sudarymas, skatinančių 5G 
ryšio plėtrą palei TEN-T 

Viena pagrindinių priežasčių dėl ko judriojo ryšio operatoriai nėra linkę skirti 
investicijas 5G tinklo infrastruktūros plėtrai už \ miestų, yra maža 5G ryšio 
paslaugų paklausa ir, kad dalis siūlomų statyti bokštų, trumpajame 
laikotarpyje, yra mažo atsiperkamumo vietose. 
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NR.  PROBLEMA PROBLEMOS PAGRINDIMAS BEI SPRENDIMAS 

magistrales  Investicijų projekto rengimo nutartas Projekto įgyvendinimo modelis 
išsprendžia iniciatyvos prisiėmimo problemą, o parengtas Investicijų projektas, 
skirtas gauti EITP finansavimą, užtikrins, kad 5G ryšio infrastruktūra 
magistralėse būtų įrengta reikalaujant mažiausių pradinių investicijų. 

3. Lėtas intelektinių 
transporto sistemų (toliau – 
ITS) diegimas magistralėse 

Artimiausioje ateityje, keliuose bus būtina diegti daug didesnį, papildomą 
vaizdo stebėjimo kamerų kiekį, siekiant užtikrinti nuolatinį, ištisinį atskirų kelio 
atkarpų, magistralinių kelių stebėjimą realiu laiku. Atsižvelgiant į tai, kad 
kameros galės būti naudojamos tiek sektorinio greičio matavimas, tiek kelių 
mokesčio patikrai, tiek privalomojo civilinės vairuotuoju atsakomybės 
draudimo kontrolei šios kameros turi fiksuoti aukštos kokybės vaizdą. Tokie 
duomenų srautai gali būti perduodami tik optiniu tinklu arba kokybišku 4G/5G 
mobiliuoju tinku. 

Investicijų projekto įgyvendinimo metu sukurta fizinė ryšio infrastruktūrą 
įgalins LAKD plėsti ITS tinklą magistralėse. 

4. Nepilnai susiformavusi 5G 
ryšio paslaugų paklausa ir 
pasiūla 

Investicijų projekto rengimo metu komercinės 5G ryšio paslaugos dar nėra 
teikiamos Lietuvoje. 

Planuojama, kad įgyvendinus šį (ir kitus su 5G ryšiu susijiusius) Projektą, 
Lietuva sparčiai išaugs 5G ryšio paslaugų apimtis ir spektras, ko pasėkoje, 
lygiagrečiai augs ir tokių paslaugų paklausa, pavyzdžiui, industrinėse zonose ar 
diegiant ITS. 

2. Netiesioginės problemos 

1. Viešosios infrastruktūros 
sinergijos trūkumas 

Šiuo metu, tiek LAKD, tiek LTG stato įvairaus pobūdžio stulpus ir kitokius 
statinius savomis reikmėmis. Įgyvendinant Investicijų projektą, šie subjektai 
galėtų išvengti galimo dubliavimo ir užtikrinti optimalesnę viešosios 
infrastruktūros sinergiją.  

Paruošiant šalia „Rail Baltica“ geležinkelio trasos numatytas 5G ryšio bokštų 
vietas, juos būtų galima projektuoti kartu su pačios geležinkelio trasos 
įrengimu, numatant jiems vietą formuojamuose žemės sklypuose. Pastatyti 
bokštai galės būti panaudojami traukinių eismo valdymo posistemės įrengimui. 
LAKD atveju, 5G tinklo bokštai galės būti naudojami ITS elementų įrengimui.    

2. Sąlygotas elektromobilių 
infrastruktūros įrengimas 

Prie „Via Baltica“ įrengiami 5G ryšio bokštai galėtų tapti „infrastruktūrinių 
salų“ užuomazgomis, kadangi tuose taškuose egzistuotų aukštos kokybės ryšys 
ir būtų atvesta elektros linija. Taip būtų sudaromos sąlygos kartu plėtoti ir 
elektromobilių infrastruktūrą, įrengiant prie 5G bokštų elektromobilių krovos 
aikšteles. 

Šaltinis: sudaryta Projekto vykdytojų 

Investiciniu projektu sprendžiamos tiek nacionalinio lygmes, tiek operacinio įstaigų lygmens aktualios 
tiesioginės ir netiesioginės problemas. Sukūrus optimalų 5G ryšio infrastruktūrą magistralėse bus 
sudarytos sąlygos kokybiškų 5G ryšio paslaugų teikimui ir sukurs pagrindą ateities savaeigių transporto 
priemonių plėtrai ir kelių infrastruktūros junglumo vystymui. 

Vertinant teisinę aplinką, Projektas yra tikslingas įgyvendinti, kadangi savo specifika, veiklomis ir 
rezultatais atitinka ilgalaikius ir trumpalaikius Šalies, regiono bei miesto strateginius planus. 
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1.2. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Projekto tikslas – sudaryti tinkamas infrastruktūrines sąlygas (t. y. pastatyti 5G ryšio plėtrai būtiną fizinę 
infrastruktūrą), kad iki 2025 m. tarptautiniuose sausumos transporto koridoriuose („Via Baltica“, „Rail 
Baltica“) būtų užtikrinamos nepertraukiamo 5G ryšio paslaugos.  

Projektą „5G ryšio plėtra tarptautiniuose transporto koridoriuose („Via Baltica“, „Rail 
Baltica“)“ įgyvendins paraišką EITP finansavimui teikiantys konsorciumas, t. y. jungtinės veiklos sutarties 
pagrindu veikianti įmonių grupė. Šiame Investicijų projekte siekiama atrinkit geriausią alternatyvą, kurią 
remiantis TEN-T koridoriuose būtų įrengtas optimaliausias, bet kartu kokybišką 5G ryšio kokybę 
užtikrinantis techninis sprendimas, t. y. parengtas magistralinių bokštų (bazinių stočių) išdėstymo planas.   

Numatomas įgyvendinti Projektas prisidėtų prie Lietuvos Respublikos penktosios kartos judriojo ryšio 
(5G) plėtros 2020–2025 m. gairių priemonių plano įgyvendinimo, siekiant sudaryti reikiamas technines, 
teisines ir organizacines sąlygas 5G ryšio plėtrai.  

Norint pasiekti iškeltą Investicinio projekto tikslą, projekto apimtyje numatyti šie pagrindiniai uždaviniai: 

 Pastatyti 5G ryšio plėtrai (t. y. tinklo „baltųjų dėmių“ padengimui) reikiamus ryšių bokštus ir 
nutiesti šviesolaidines kabelio linijas (ŠKL); 

 Įrengti fizinės 5G ryšio infrastruktūros funkcionavimui reikalingą duomenų perdavimo ir 5G radijo 
ryšio aktyvinės įrangos ir maitinimo šaltinius. 

Pabrėžiama, kad Investicijų projektas atitinka EITP preliminariose sąlygose1 nustatytus projektų atitikties 
reikalavimus. Planuojamas įgyvendinti veiklos tiesiogiai prisidės prie nepertraukiamos visų pagrindinių ES 
transporto kelių, įskaitant TEN-T, aprėpties 5G sistemomis užtikrinimo. 

1.3. PROJEKTO SIEKIAMI REZULTATAI 

Kiekybiniai ir kokybiniai rezultatų įvertinimo rodikliai (bei jų vertės) pateikiamos lentelėje žemiau.  

LENTELĖ 2: SIEKIAMI PROJEKTO REZULTATAI IR RODIKLIAI 

NR.  RODIKLIS RODIKLIO POKYTIS/REZULTATAS 

1. Kiekybiniai rezultatų įvertinimo rodikliai 

1.  „Via Baltica“ magistralės 
padengimas 5G ryšiu 

Įgyvendinus Investicijų projektą, numatoma, kad magistralės padengimas 
kokybišku, nepertraukiamu 5G ryšiu padidės nuo 35 iki beveik visiško 100 
proc. 

2. „Rail Baltica“ magistralės 
padengimas 5G ryšiu  

Įgyvendinus Investicijų projektą, numatoma, kad magistralės padengimas 
kokybišku, nepertraukiamu 5G ryšiu padidės nuo 25 iki beveik visiško 100 
proc. 

3. 5G ryšio aprėptyje esančių namų 
ūkių miestų ir miestelių 
teritorijose dalis 

Nepaisant to, kad šio Projekto apimtyje yra fokusuojamasi į 5G ryšio 
užtikrinimą transporto magistralėse, siūlomas optimalus magistralių 5G 
ryšiu padengimo planas dalinai prisidės prie Nacionalinio pažangos plano 
stebėsenos rodiklio gerinimo. Pažymėtina, kad nėra galimybės tiksliai 
įvertinti tikslinės grupės dydžio, dėl to poveikis rodikliui nėra 
skaičiuojamas. 

2. Kokybiniai rezultatų įvertinimo rodikliai 

 
1 Prieiga internetu:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1153&from=EN#d1e1644-38-1  
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NR.  RODIKLIS RODIKLIO POKYTIS/REZULTATAS 

1. Pradėtos teikti mažmeninės 5G 
ryšio paslaugos magistralėse  

Įgyvendinus Investicijų projektą, šalia magistralių bus įrengta visa 
reikiama infrastruktūra reikalinga pradėti teikti 5G ryšio paslaugas. 
Aukciono dėl teisės naudoti radijo dažnius laimėtojai nuomodami prieigą 
prie bokšto galės įrengti savo radijo aktyvinę įrangą ir pradėti teikti 
mažmenines ryšio paslaugas.  

2. Užtikrinta ETSI standartą 
atitinkanti duomenų perdavimo 
greitaveika, reikalinga savaeigių 
automobilio tinklo kūrimuisi 

Investicijų projekto rengimo metu paruoštas magistralių padengimo 5G 
ryšiu planas yra į ateitį orientuotas techninis sprendimas. Įgyvendinus 
projektą bus sudarytos reikiamos infrastruktūrinės sąlygos artimoje 
ateityje pradėti testuoti ir taikyti susieto ir automatizuoto judumo (angl. 
Connected and automated mobility, CAM) sprendimus.  

Šaltinis: sudaryta Projekto vykdytojų 

1.4. PROJEKTO ORGANIZACIJA 

Šiame skirsnyje apibūdinama už Projekto įgyvendinimą atsakinga įmonių grupė bei paraiškos teikime. 
įgyvendinime dalyvaujantys konsorciumo nariai. Už Projekto įgyvendinimą atsakinga įmonių grupė 
prisiima atsakomybę už Projektą organizaciniu ir finansiniu požiūriu.  

Atsižvelgiant į Projekto rengėjų ekspertinę nuomonę ir Investicijų projektų metu vykusias suinteresuotų 
šalių diskusijas numatoma, kad pagrindinės Projektą įgyvendinančios organizacijos bus akcinė bendrovė 
„LTG Infra“ ir valstybinė įmonė (planuojanti tapti akcine bendrove artimiausiu metu) Lietuvos 
automobilių kelių direkcija bei judriojo ryšio operatoriai, kurie diegs savo 5G ryšio aktyvinę radijo įrangą. 
Investicijų projekto teikimo metu suinteresuotos šalys dar nėra galutinai sutariusios dėl Projekto valdymo 
modelio, tačiau yra pasiektas preliminarus konsensusas, kad 5G ryšio veikimui reikalingos fizinės 
infrastruktūros vystymo (bokštų statymo ir ŠKL klojimo) atsakomybę turėtų prisiimti kelių ir geležinkelių 
operatoriai, t. y. LTG Infra ir LAKD. Tačiau, kadangi sėkmingo Projekto įgyvendinimui yra reikalingas 
bendradarbiavimas su judriojo ryšio operatoriais (pagrinde užtikrinant duomenų perdavimo aktyvinės ir 
5G ryšio radijo įrangos diegimą), šio Projekto organizacijos pagrindą sudaro įmonių sukurtas 
konsorciumas, kuris teiks paraišką EITP finansavimui.  

Bendromis pastangomis būtų galima išnaudoti konsorciumo dalyvių sinergijos galimybes ir tokiu būdu 
sudaryti sklandžias sąlygas plėtoti judriojo ryšio tinklus ir teikti nepertraukiamo ir kokybiško 5G ryšio 
paslaugas visame magistralių ilgyje. Pažymėtina, kad transporto ir skaitmeninių ryšių sektorių sinergijos 
siekiai ir jungtinės veiklos konsorciumo idėjos yra deklaruojamos ir skatinamos EITP programinėse 
nuostatose, pvz. žr. ES nutarimo dėl EITP sąlygų nustatymo2 8, 15, 41 prielaidas, 9-10 straipsnius.  

Projekto įgyvendinančios organizacijos – įmonių konsorciumas (AB „LTG Infra“, VĮ Lietuvos automobilių 
kelių direkcija, AB „Telia Lietuva“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Tele2“, VšĮ „Plačiajuostis internetas“) 

Konsorciumo narių veiklos ir atsakomybės gali būti apibendrinamos taip: 

 Kelių ir geležinkelio valdytojai – LAKD būtų atsakinga už 5G ryšio infrastruktūros vystymą palei 
„Via Baltica“ automagistralę, o LTG Infra prisiimtų kurti numatytą 5G ryšio infrastruktūrą palei 
„Rail Baltica“ geležinkelio trasą. Magistralinių koridorių valdytojai sudarytų sąlygas pasinaudoti 
reikiamais žemės sklypais šalia kelio ar geležinkelio vėžės, apsauginėje (geležinkelio) kelio zonoje 
ir juose įrengtų naujus judriojo ryšio bazinių stočių bokštus. Visi judriojo ryšio operatoriai turėtų 
galimybę išsinuomoti vietas šiuose bokštuose vienodomis, iš anksto suderintomis sąlygomis. 
Pačią infrastruktūrą LAKD ir LTG Infra galėtų įrengti patys, arba subrangos būdu, įtraukiant ryšių 

 
2 Prieiga internetu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1153  
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infrastruktūros vystytojus, kurie projektuotų ir statytų bokštus, ir sujungtų juos su esamais 
fiksuoto ryšio tinklais nutiesdami naujas ŠKL linijas; 

 Judriojo ryšio operatoriai – aukciono dėl teisės naudoti radijo dažnius laimėtojai įrengtų 5G ryšio 
bazinių stočių įrangą naujai pastatytuose bokštuose ir teiktų iš jų judriojo ryšio paslaugas 
magistralėmis judantiems vartotojams. 

 VšĮ „Plačiajuostis internetas“ – įvertinant panašaus pobūdžio projektų patirtį ir išreikštą judriojo 
ryšio operatorių pasitikėjimą, VšĮ „Plačiajuostis Internetas“ galėtų įsitraukti į konsorciumą, kaip 
ekspertinis partneris, padėsiantis Projektą įgyvendinančioms organizacijoms su Projekto 
administravimo veiklomis ir kitais techniniais klausimais. Be to, optimaliame bazinių stočių plane 
yra numatyta panaudoti keturias bokštų pozicijas, kuriose VšĮ „Plačiajuostis internetas“ jau turi 
leidimus statyboms, iš kurių dvejose jau organizuojamos statybos, dėl to šios įstaigos dalyvavimas 
Projekto įgyvendinime (ir konsorciume) yra rekomenduotinas. 

Konkretus konsorciumo dalyvių vaidmuo, vertinant jų galimybes Projekto apimtyje įrengti duomenų 
perdavimo aktyvinę įrangą (DPAI), gali būti paskirstytas priklausomai nuo 1.5 skyriuje pristatomų Projekto 
įgyvendinimo alternatyvų.  

PARTNERIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI | Konsorciumo paraiška EITP finansavimui būtų teikiama tik su sąlyga, kad 
iš judriojo ryšio operatorių bus gautas įsipareigojimas teikti 5G paslaugas užtikrinant nepertraukiamo 
ryšio kokybę magistralėse. Bokštų statybą turėtų prasidėti tik gavus finansinį operatorių įsipareigojimą 
pirkti prieigą prie numatytų statyti ryšio bokštų ir Kartu, fizinės infrastruktūros vystytojai (LAKD ir LTG 
Infra) turės raštiškai įsipareigoti, kad sukurta infrastruktūra skaidriomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis 
už užmokestį galės naudotis visi to pageidaujantys tretieji asmenys. 

KONSORCIUMO NARIŲ GAUNAMA NAUDA | Fizinės infrastruktūros vystytojai (LAKD ir LTG Infra) gautų 
dvilypę nauda:  

1. įgyvendinant Projektą būtų sukuriama infrastruktūra, kurią abi įmonės galės lygiagrečiai naudoti 
savo reikmėms (pavyzdžiui, išmaniųjų transporto sistemų diegimui keliuose, GSM-R/FRMCS ryšio 
sistemų diegimui geležinkeliuose);  

2. Projektą įgyvendinantys subjektai gaus finansinę naudą teikiant 1.7.2. skyriuje įvardintas ryšių 
infrastruktūros nuomos paslaugas. Konsorciumas būtų įkuriamas tik su sąlyga, kad visoms 
Projektą įgyvendinančioms organizacijoms bus užtikrinama atitinkama investuoto kapitalo grąža3. 
Judriojo ryšio operatoriai naudą įgautų per nuomojamą prieigą prie fizinės infrastruktūros 
įgalinančios juos teikti aukštos kokybes mažmenines 5G ryšio paslaugas magistralėse.  

Būtina pažymėti, kad Investicijų projekto teikimo dieną, Sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomoji 
įstaiga (angl. Health and Digital Executive Agency, HaDEA) dar nėra paskelbusi detalių EITP paraiškų 
teikimų taisyklių, ko pasėkoje, taip pat dar nėra paskelbtos atnaujintos EITP transporto ir 
telekomunikacijų sektorių projektams įgyvendinti Lietuvos Respublikoje administravimo taisyklės. 
Atsižvelgiant į tai, bei būsimas tarpvalstybinės derybas, pasirinktas tarpvalstybinio Projekto 
koordinatorius ir konkrečių Projekto įgyvendinančių organizacijų vaidmenys konsorciume ir Projekto 
administravime gali keistis.  

 
3 Investuoto kapitalo grąža turėtų būti nustatoma atsižvelgiant į esamas analogiškų paslaugų rinkos kainas ir 
Valstybės valdomų įmonių nuosavo kapitalo kainos skaičiavimo metodiką. Žr. LR Vyriausybės nutarimas, 2012 m. 
birželio 6 d. Nr. 665, dėl valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos 
aprašo patvirtinimo. Prieiga internetu:  
https://e- seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.427069/asr 
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1.5. BOKŠTŲ IŠDĖSTYMO SCENARIJAI 

Atsižvelgiant į tai, kad Investicinio projekto apimtyje yra nagrinėjamos dvi atskiros Projekto įgyvendinimo 
teritorijos, t. y. „Via Baltica“ automobilių magistralė ir „Rail Baltica“ geležinkelio trasa, tolimesnėje 
analizėje yra vertinami trys konkretūs bazinių stočių išdėstymo planai: 

OPTIMALUS „VIA BALTICA“ MAGISTRALĖS PADENGIMO PLANAS | Juo numatoma statyti 32 (30 m 
aukščio) bokštus prie pat magistralinės kelio eismo juostos pakraščio, LAKD valdomoje valstybinėje 
žemėje. Pažymėtina, kad šis bazinių stočių išdėstymo planas numato galimybę įrengti papildomus 18 
bokštų pilnai ar iš dalies dubliuotų dabar operatorių turimą infrastruktūrą, todėl galėtų būti laikomi 
rezerviniais ir galimai panaudojami ateityje, esant poreikiui, pakeisti esamą infrastruktūrą, pvz. pasibaigus 
esamų bokštų projektiniam eksploataciniam laikotarpiui, privačios žemės savininkui nutraukus sklypo 
nuomos sutartį, ir pan. Dėl to, Investicijų projekto finansinėje analizėje yra įtraukiama tik 32 bokštų 
statyba, o likusios 18 optimalaus padegimo plano pozicijos yra paliekamos neaktyvios. Optimalus „Via 
Baltica“ magistralės padengimo planas vertinamas I, II ir III alternatyvose.  

ALTERNATYVUS „VIA BALTICA“ MAGISTRALĖS PADENGIMO PLANAS | Juo numatoma įrengti 32 naujus 
bokštus (30 m arba 60 m aukščio), atitraukus juos 30 ir daugiau metrų nuo kelio eismo juostos. 
Pažymėtina, kad šis planas yra mažiau optimalus kelio padengimo prasme ir būtų sunkiau ir ilgiau 
įgyvendinamas dėl būtinybės įsigyti, išnuomoti ar nusavinti reikalingus žemės sklypus iš privačios žemės 
savininkų. Alternatyvus „Via Baltica“ magistralės padengimo planas vertinamas IV alternatyvoje.  

OPTIMALUS „RAIL BALTICA“ MAGISTRALĖS PADENGIMO PLANAS | Juo numatoma išdėstyti 47 (30 m 
aukščio) bokštus prie pat geležinkelio trasos LTG Infra valdomų žemės sklypų ribose. Kadangi viešųjų 
konsultacijų ir Projekto darbo grupės pasitarimų metu nebuvo išsakyta abejonių dėl galimybės išdėstyti 
bokštus prie šiuo metu projektuojamos „Rail Baltica“ magistralės trasos, laikytina, kad šis optimalus 
planas yra pilnai įgyvendinamas ir kitų bokštų išdėstymo scenarijų šalia geležinkelio trasos nagrinėti nėra 
būtinybės. Optimalus „Rail Baltica“ magistralės padengimo planas vertinamas visose keturiose 
alternatyvose. 

1.6. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ALTERNATYVOS 

Projekto investavimo objekto tipas – naujų inžinerinių statinių statyba. Vadovaujantis CPVA Investicijų 
projekto rengimo metodika, naujų inžinerinių statinių statybos atveju, būtinos nagrinėti alternatyvos yra 
šios: 

 Naujų inžinerinių statinių statyba; 
 Esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas; 
 Inžinerinių statinių nuoma / panauda; 
 Trūkstamų paslaugų užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje. 

Vis dėlto, atsižvelgiant į Investicijų projektu sprendžiamą problemą – spartaus judriojo ryšio „baltųjų 
dėmių“ padengimą „Via Baltica“ ir „Rail Baltica“ tarptautinėse magistralėse, ir 5G tinklui reikalingo 
infrastruktūros (t. y. bokštų, skirtų bazinių stočių antenoms įrengti) stoką, esamų inžinerinių statinių 
techninių savybių gerinimo, inžinerinių statinių nuomos / panaudos, bei trūkstamų paslaugų užtikrinimo 
perkant jas rinkoje alternatyvos, šiame Investicijų projekte nėra vertinamos. 

Atsižvelgiant į Investicijų projekto rengimo metu nustatytus optimalaus ir alternatyvaus radijo ryšio 
bokštų išdėstymo planus, Projekto įgyvendinimo alternatyvos yra atskiriamos pagal tai, kuris 
konsorciumo dalyvis yra atsakingas už duomenų perdavimo aktyvinės įrangos diegimą (aktyvinė įranga 
bazinėse stotyse ir agregavimo mazguose, ir tinklo valdymo sistemos palaikymo bei programinės įrangos 
licencijos palaikymo išlaidos).  

Tolimesnė analizė bus parengta ir finansiniai skaičiavimai atliekami šioms įgyvendinimo alternatyvoms:  
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I ALTERNATYVA | Naujų inžinerinių statinių statyba, taikant optimalų radijo ryšio bokštų išdėstymo 
planą „Rail Baltica“ ir „Via Baltica“ magistralėse, kai LTG Infra ir LAKD yra atsakingi už duomenų 
perdavimo aktyvinės įrangos įdiegimą ir eksplotavimą. 

Šios alternatyvos atveju, LTG Infra ir LAKD yra atsakinga už beveik visas, Projekto apimtyje numatytas, 
investicijų išlaidas ir veiklas. Tai reiškia, kad LTG Infra ir LAKD, atitinkamai, šalia „Rail Baltica“ ir „Via 
Baltica“ magistralių, yra atsakingi už ryšio bokštų statymą, ŠKL klojimą ir duomenų perdavimo aktyvinės 
įrangos diegimą 5G ryšio bazinių stočių saituose bei duomenų perdavimo agregavimo mazguose, bei 
tolesnę jų eksploataciją ir duomenų perdavimo sistemų valdymą. To pasėkoje, LTG Infra ir LAKD teiktų 
bokštų nuomos bei didmenines duomenų srauto perdavimo paslaugas.  

Konsorciume dalyvaujantys judriojo ryšio operatoriai prisiimtų šių paslaugų pirkimą iš LTG Infra bei LAKD 
ir patys būtų atsakingi už 5G ryšio radijo įrangos diegimą Projekto metu įrengtose bazinėse stotyse. 
Operatoriams atitinkamai atitektų ir veiklos išlaidos tiesiogiai susijusios su 5G ryšio paslaugų teikimu 
(pagrinde, 5G ryšio aktyvinės radijo įrangos suvartojamos elektros sąnaudos). Atsižvelgiant į tai, į bendrą 
Projekto veiklos pajamų suvestinę įtraukiamos operatorių papildomai sugeneruojamos pajamos pradėjus 
teikti mažmenines 5G ryšio paslaugas magistralėse.  

II ALTERNATYVA | Naujų inžinerinių statinių statyba, taikant optimalų radijo ryšio bokštų išdėstymo 
planą „Rail Baltica“ ir „Via Baltica“ magistralėse, kai judriojo ryšio operatoriai naudoja savo pačių 
duomenų perdavimo aktyvinę įrangą. 

Šios alternatyvos atveju, LTG Infra ir LAKD yra atsakinga tik už pasyvinės / fizinės infrastruktūros vystymą 
(t. y. už ryšio bokštų statymą ir ŠKL klojimą) ir nuomotų vietas bokštuose bei „tamsias“ ŠKL skaidulas 
judriojo ryšio operatoriams. Tuo tarpu, judriojo ryšio operatoriai būtų atsakingi už duomenų perdavimo 
organizavimą į naujus saitus, atitinkamai išplėsdami savo turimų stuburinių duomenų perdavimo tinklų 
prieigos linijas ir agregavimo mazgų talpumus. 

Todėl, lyginant su I ir alternatyva, bendras naujos duomenų perdavimo aktyvinės įrangos ir jos valdymui 
reikalingos programinės įrangos, tinklo valdymo sistemų ir pan., poreikis būtų mažesnis. Kitaip sakant, 
šios alternatyvos atveju, daroma prielaida, kad bendros operatorių investicijos ir išlaidos į papildomos 
duomenų perdavimo aktyvinės įrangos diegimą bei palaikymą bus mažesnės nei, jei LAKD ir LTG Infra 
patys įkurtų naujus duomenų perdavimo tinklus, kaip numatyta I alternatyvoje. 

Kaip ir I alternatyvos atveju, konsorciume dalyvaujantis judriojo ryšio operatoriai taip pat būtų atsakingi 
už 5G ryšio radijo įrangos įdiegimą Projekto metu įrengtose bazinėse stotyse. Operatoriams atitinkamai 
atitektų ir veiklos išlaidos tiesiogiai susijusios su 5G ryšio paslaugų teikimu (pagrinde, 5G ryšio aktyvinės 
radijo įrangos suvartojamos elektros sąnaudos). Atsižvelgiant į tai, į bendrą Projekto veiklos pajamų 
suvestinė įtraukiamos operatorių papildomai sugeneruojamos pajamos pradėjus teikti mažmenines 5G 
ryšio paslaugas magistralėse.  

III ALTERNATYVA | Naujų inžinerinių statinių statyba, taikant optimalų radijo ryšio bokštų išdėstymo 
planą „Rail Baltica“ ir „Via Baltica“ magistralėse, kai trečioji šalis yra atsakinga už duomenų perdavimo 
aktyvinės įrangos diegimą. 

Kaip ir II alternatyvos atveju, pagal šį scenarijų LTG Infra ir LAKD yra atsakinga tik už pasyvinės / fizinės 
infrastruktūros vystymą (t. y. už ryšio bokštų statymą ir ŠKL klojimą). Pagrindinis skirtumas, kad už 
duomenų perdavimo aktyvinės įrangos įrengimą Projekto metu pastatytose bazinėse stotyse ir susietuose 
agregavimo mazguose būtų atsakingas tik vienas konkretus subjektas: vienas iš judriojo ryšio operatorių, 
VšĮ „Plačiajuostis internetas“ arba kita trečioji šalis. Konkretus duomenų perdavimo aktyvinės įrangos 
rangovas ir valdytojas būtų atrenkamas derybų metu formuojant įmonių konsorciumą dėl EITP paraiškos 
teikimo arba viešojo pirkimo procedūrų būdu. To pasėkoje, LTG Infra ir LAKD teiktų bokštų ir optinės 
skaidulos nuomos paslaugas, o pasirinkta trečioji šalis teiktų didmenines duomenų srauto perdavimo į 
naujus saitus paslaugas operatoriams. 

Numatoma, kad pasirinktas duomenų perdavimo paslaugų teikėjas bazinėse stotyse ir agregavimo 
mazguose įdiegtų bendro srauto dalybą užtikrinančią duomenų perdavimo aktyvinę įrangą, kuri galėtų 
atitikti visų judriojo ryšio operatorių duomenų srautų perdavimo poreikį. Tokiu būdu numatoma, kad 
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sumažinus bendrą duomenų perdavimo prieigos linijų ir jų maršrutizavimo įrangos kiekį, pirminės 
investicijos (CAPEX) į duomenų perdavimo sprendimą būtų dar mažesnės, nei II alternatyvos atveju. 
Tačiau, skirtingai nuo II alternatyvos, šiuo atveju operatoriai prisiimtų mokėti reguliarius duomenų 
perdavimo paslaugų nuomos mokesčius (OPEX). DPAI valdytojas operatoriams teiks duomenų srauto 
perdavimo paslaugas. 

Kaip ir kitų alternatyvų atveju, konsorciume dalyvaujantis judriojo ryšio operatoriai būtų atsakingi už 5G 
ryšio radijo įrangos įdiegimą Projekto metu įrengtose bazinėse stotyse. Operatoriams atitinkamai atitektų 
ir veiklos išlaidos tiesiogiai susijusios su 5G ryšio paslaugų teikimu (pagrinde, 5G ryšio aktyvinės radijo 
įrangos suvartojamos elektros sąnaudos). Atsižvelgiant į tai, į bendrą Projekto veiklos pajamų suvestinę 
įtraukiamos operatorių papildomai sugeneruojamos pajamos pradėjus teikti mažmenines 5G ryšio 
paslaugas magistralėse.  

IV ALTERNATYVA | Naujų inžinerinių statinių statyba, taikant optimalų radijo ryšio bokštų išdėstymo 
planą „Rail Baltica“ magistralėje ir alternatyvų radijo bokštų išdėstymo planą „Via Baltica“ magistralėje, 
kai trečioji šalis yra atsakinga už duomenų perdavimo aktyvinės įrangos diegimą. 

Atsižvelgus į gautą grįžtamąjį ryšį konsultacinėje darbo grupėje ir reaguojant į išreikštas abejones dėl 
galimybės pastatyti ryšio bokštus „Via Baltica“ magistralės šalikelėje, kartu su judriojo ryšio operatoriais 
bei kitomis suinteresuotomis šalimis bei VšĮ „Plačiajuostis internetas“ buvo nutarta, kad Investicinio 
projekto kontekste turėtų būti analizuojami du pagrindiniai techniniai Projekto įgyvendinimo scenarijai: 

1. optimalus bazinių stočių išdėstymo planas, su prielaida, kad bus sutarta dėl siūlomo Projekto 
valdymo modelio ir bus priimtos reikiamos teisinės korekcijos, sudarant galimybę statyti bokštus 
magistralinių kelių šalikelėje, valstybinėje, LTG Infra valdomoje žemėje, ir  

2. alternatyvus bazinių stočių išdėstymo planas su prielaida, kad nebus nutarta dėl galimybės statyti 
bokštų šalia „Via Baltica“ magistralės ir/ar nebus pritarta siūlomam Projekto valdymo modeliui, t. 
y. 5G ryšio užtikrinimui turės būti statomi toliau nuo kelio atitraukti, privačioje žemėje statomi 
bokštai. Dėl to, ketvirtoje Projekto įgyvendinimo alternatyvoje yra vertinamas preliminariai 
ekonomiškai naudingiausia Projekto įgyvendinimo alternatyva (III alternatyva), tačiau vietoje 
optimalaus plano naudojant alternatyvų bokštų išdėstymo scenarijų ‚Via Baltica“ magistralėje. 

Kaip ir kitų alternatyvų atveju, LTG Infra būtų atsakinga už fizinės infrastruktūros (ryšių bokštų statymą ir 
ŠKL klojimą) vystymą palei „Rail Baltica“ magistrale, tačiau „Via Baltica“ kontekste šios veiklos atitektų 
trečiajai šaliai. Šį vaidmenį galėtų užimti vienas iš (ar keli) judriojo ryšių operatorių ar kita trečioji šalis 
užsiimanti ryšių infrastruktūros vystymu.  

Pažymėtina, kad šios alternatyvos atveju būtų naudojami septyni, toliau nuo magistralės atstumti, 60 m 
aukščio bokštai, kurių įrengimo kaštai yra beveik tris kartus didesni nei kitur numatytų, šalia kelio statomų 
30 m aukščio bokštų pastatymo sąmata. Kita ypač svarbi aplinkybė, kad privačios žemės paieška, nuomos 
sutarčių sudarymas, statybos leidimų gavimas būtų sudėtingas ir ilgai trunkantis procesas, todėl ženkliai 
išaugtų rizika, kad projektas nebūtų įgyvendintas per numatytą trijų metų laikotarpį. 

Kaip ir III alternatyvos atveju, numatoma, kad už duomenų perdavimo aktyvinės įrangos įrengimą 
Projekto metu pastatytose bazinėse stotyse ir susietuose agregavimo mazguose būtų atsakingas tik 
vienas konkretus subjektas: vienas iš judriojo ryšio operatorių, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ arba kita 
trečioji šalis. Konkretus duomenų perdavimo aktyvinės įrangos rangovas ir valdytojas būtų atrenkamas 
derybų metu formuojant įmonių konsorciumą dėl EITP paraiškos teikimo arba viešojo pirkimo procedūrų 
būdu.  

Konsorciume dalyvaujantis judriojo ryšio operatoriai išliktų pilnai atsakingi už 5G ryšio radijo įrangos 
įdiegimą Projekto metu įrengtose bazinėse stotyse. Operatoriams atitinkamai atitektų ir veiklos išlaidos 
tiesiogiai susijusios su 5G ryšio paslaugų teikimu (pagrinde, 5G ryšio aktyvinės radijo įrangos 
suvartojamos elektros sąnaudos). Atsižvelgiant į tai, į bendrą Projekto veiklos pajamų suvestinę 
įtraukiamos operatorių papildomai sugeneruojamos pajamos pradėjus teikti mažmenines 5G ryšio 
paslaugas magistralėse. 
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I, II ir III alternatyvų atveju numatytų statyti ryšio bokštų skaičius ir pakloti ŠKL ilgis yra vienodas, kitaip 
tariant, techninis Projekto tikslo (t. y. tarptautiniu magistralių padengimas 5G ryšiu) pasiekimo 
sprendimas nesikeičia.  

IV alternatyvos atveju bokštų statymo vietos, jų aukštis ir paklojamų ŠKL ilgis yra atitinkamai pakoreguoti 
atsižvelgiant į Projekto rengėjų parengtą alternatyvų bokštų išdėstymo planą (žr. Bokštų išdėstymo 
scenarijai).  

Svarbu pažymėti, kad atsižvelgiant į tai, kad Investicijų projekto teikimo metu dar nėra priimtas galutinis 
sprendimas dėl kuriamos infrastruktūros valdymo modelio Projekto rengėjai priima prielaidą, kad: 

 I, II ir III alternatyvos atveju, už 5G ryšiui reikalingos pasyvinės infrastruktūros vystymą (t. y. ryšių 
bokštų statybos ir ŠKL klojimo veiklas) „Via Baltica“ magistralėje bus atsakinga Lietuvos 
automobilių kelių direkcija, o „Rail Baltica“ magistralėje – LTG Infra. 

 IV alternatyvos atveju, už 5G ryšiui reikalingos infrastruktūros vystymą „Rail Baltica“ magistralėje 
bus atsakinga LTG Infra, o „Via Baltica“ magistralėje – judriojo ryšio operatorius (arba operatoriai) 
ar kita trečioji šalis (pavyzdžiui, ryšių infrastruktūros vystytojas). 



` 
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Esminiai Projekto įgyvendinimo alternatyvų skirtumai apibendrinami žemiau esančioje lentelėje. 

LENTELĖ 3: PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ALTERNATYVŲ SKIRTUMAI 

 

I ALTERNATYVA 
(LTG/LAKD KURIA DPAI) 

II ALTERNATYVA 
(OPERATORIAI KURIA DPAI) 

III ALTERNATYVA 
(TREČIOJI ŠALIS KURIA DPAI) 

IV ALTERNATYVA 
(TREČIOJI ŠALIS KURIA DPAI + 

ALTERNATYVUS BOKŠTŲ 
IŠDĖSTYMO SCENARIJUS) 

„Via Baltica“ „Rail Baltica“ „Via Baltica“ „Rail Baltica“ „Via Baltica“ „Rail Baltica“ „Via Baltica“ „Rail Baltica“ 

Projekto metu 
sukurtos fizinės 
(pasyvinės) 
infrastruktūros 
valdytojai4 

LAKD LTG Infra LAKD LTG Infra LAKD LTG Infra 

Judriojo ryšio 
operatoriai arba 
kita trečioji šalis 

(ar šalys) 

LTG Infra 

Numatomų statyti 
bokštų skaičius, vnt. 

32 47 32 47 32 47 
25 (30 m 
aukščio) 

7 (60 m aukščio) 
47 

Projekto metu 
sukurtos duomenų 
perdavimo aktyvinės 
įrangos valdytojai 

LAKD LTG Infra 
AB „Telia Lietuva“, UAB „Bitė 

Lietuva“, UAB „Tele2” 

Viena trečioji šalis (judriojo ryšio 
operatorius, VšĮ „Plačiajuostis 
internetas“ ar kitas subjektas) 

Viena trečioji šalis (judriojo ryšio 
operatorius, VšĮ „Plačiajuostis 
internetas“ ar kitas subjektas) 

Numatomų pakloti 
ŠKL ilgis, km 

36 294 36 294 36 294 48 294 

Projekto metu 
įrengtos 5G ryšio 
radijo aktyvinės 
įrangos valdytojai 

AB „Telia Lietuva“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Tele2” 

Šaltinis: sudaryta Projekto vykdytojų 

 
4 Šiame kontekste, valdytojų vadiname tą ūkio subjektą, kuris įrengia ir eksploatuoja įvardinta įrangą ar infrastruktūrą. 
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1.7. ALTERNATYVŲ PALYGINIMAS 

Siekiant užtikrinti alternatyvų palyginamumą, Projekto rengėjai nustatė tinkamiausius kokybinius veiklų 
vertinimo kriterijus, leidžiančios sugretinti alternatyvų pasiekiamus rezultatus ir Projekto įgyvendinimo 
procesus.  

Kiekvienam iš kriterijų atitinkamos alternatyvos atveju priskiriant 1 iš 3 kriterijų reikšmių: bloga situacija, 
neutrali situacija, gera situacija (žr. 4 lentelę). 

LENTELĖ 4: ALTERNATYVŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS  

BLOGA SITUACIJA NEUTRALI SITUACIJA GERA SITUACIJA 

- 0 + 

Šaltinis: sudaryta Projekto vykdytojų 

Projekto įgyvendinimo alternatyvų įvertinimas pagal kokybinius veiklų vertinimo kriterijus, įvardinant 
konkrečias rizikas ir identifikuojant alternatyvų skirtumus, pateikiamas 5 lentelėje. 

LENTELĖ 5: PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ALTERNATYVŲ PALYGINIMAS 

KRITERIJUS 
I ALTERNATYVA 
(LTG/LAKD KURIA 
DPAI) 

II ALTERNATYVA 
(OPERATORIAI KURIA 
DPAI) 

III ALTERNATYVA 
(TREČIOJI ŠALIS KURIA 
DPAI) 

IV ALTERNATYVA 
(TREČIOJI ŠALIS KURIA 
DPAI + 
ALTERNATYVUS 
BOKŠTŲ IŠDĖSTYMO 
SCENARIJUS) 

Investicijos - 

Projekto 
įgyvendinimui 
reikalingos sąlyginai 
didelės investicijų 
sąnaudos dėl 
didžiausių duomenų 
perdavimo aktyvinės 
įrangos diegimo kaštų, 
jį atliekant LAKD ir LTG 

0 

Projekto 
įgyvendinimui 
reikalingos sąlyginai 
mažesnės investicijos 
(lyginant su I 
alternatyva) dėl 
judriojo ryšio 
operatorių sutaupomų 
kaštų plečiant esamą 
duomenų perdavimo 
aktyvinės įrangos s 
infrastruktūrą 

+ 

Projekto 
įgyvendinimui 
reikalingos mažiausios 
investicijų sąnaudos 
dėl vieno subjekto 
apsiimamų duomenų 
perdavimo aktyvinės 
įrangos diegimo kaštų  

0 

Projekto 
įgyvendinimui 
reikalingos sąlyginai 
didesnės investicijų 
sąnaudos, lyginant su 
III alternatyva dėl 
privačios žemės 
įsigijimo / nuomos 
kaštų bei aukštesnių 
didesnio (60 m) 
aukščio bokštų 
statybos kainų 

Sąnaudos - 

Projekto veiklos 
išlaidos sąlyginai 
didžiausios dėl 
didžiausių 
programinės įrangos 
priežiūros išlaidų 

+ 

Projekto veiklos 
išlaidos sąlyginai 
mažos dėl mažesnių 
judriojo ryšio 
operatorių duomenų 
perdavimo aktyvinės 
sistemos plėtros 
išlaidų 

- 

Projekto veiklos 
išlaidos sąlyginai 
mažesnės dėl 
mažesnių trečiosios 
šalies duomenų 
perdavimo aktyvinės 
sistemos plėtros 
išlaidų, tačiau jos būtų 
dengiamos operatorių 
operacinėmis 

0 

Projekto veiklos 
išlaidos sąlyginai 
mažesnės dėl 
nesidubliuojančių 
judriojo ryšio 
operatorių kaštų 
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KRITERIJUS 
I ALTERNATYVA 
(LTG/LAKD KURIA 
DPAI) 

II ALTERNATYVA 
(OPERATORIAI KURIA 
DPAI) 

III ALTERNATYVA 
(TREČIOJI ŠALIS KURIA 
DPAI) 

IV ALTERNATYVA 
(TREČIOJI ŠALIS KURIA 
DPAI + 
ALTERNATYVUS 
BOKŠTŲ IŠDĖSTYMO 
SCENARIJUS) 

išlaidomis už 
duomenų perdavimo 
paslaugų nuomą 

Pajamos - 

Nepaisant bendro 
Projekto finansinio 
gyvybingumo, LAKD ir 
LTG Infra patirtų 
neigiamas finansines 
įplaukas, dėl to 
Projekto įgyvendinimo 
alternatyva nėra 
rekomenduojama 

+ 

Veiklos modelis 
užtikrina pakankamas 
pajamas visiems 
Projekto metu 
sukurtos 
infrastruktūros 
valdytojams 

+ 

Veiklos modelis 
užtikrina pakankamas 
pajamas visiems 
Projekto metu 
sukurtos 
infrastruktūros 
valdytojams 

+ 

Veiklos modelis 
užtikrina pakankamas 
(ir didesnes nei II 
alternatyvos atveju) 
pajamas visiems 
Projekto metu 
sukurtos 
infrastruktūros 
valdytojams 

Socialinė 
nauda 

0 

Tiek optimalus, tiek alternatyvus magistralių „baltųjų dėmių” padengimo modelis neįtraukia arba 
beveik neįtraukia aukštesnės namų ūkio koncentracijos vietovių, dėl to Projekto aprėptyje sukurta 
infrastruktūros ir jos pagalba teikiamas 5G ryšio paslaugos bus visu pirma skirta magistralėmis 
keliaujantiems vartotojams ir Projektą įgyvendinančių organizacinių vidiniams poreikiams. Visų 
Projekto įgyvendinimo alternatyvų atžvilgiu, sukuriama socialinė nauda yra tokia pati.  

Efektyvumas 
(ryšio 
kokybė) 

+ 

Abu bazinių stočių išdėstymo planai yra parengti taip, kad būtų užtikrinamas kokybiškas beveik 
pilnai nepertraukiamas (apie 99 proc.) 5G ryšys magistralėse. Skirtingos Projekto įgyvendinimo 
alternatyvos neįtakoja galutinio magistralės padengiamumo.  

Sinergija su 
viešąja 
infrastruktūra 

+ 

Projekto įgyvendinimo 
metu sukurta 5G ryšio 
infrastruktūra galėtų 
būti panaudota 
vidiniams LTG Infra ir 
LAKD poreikiams. 

+ 

Projekto įgyvendinimo 
metu sukurta 5G ryšio 
infrastruktūra galėtų 
būti panaudota 
vidiniams LTG Infra ir 
LAKD poreikiams. 

+ 

Projekto įgyvendinimo 
metu sukurta 5G ryšio 
infrastruktūra galėtų 
būti panaudota 
vidiniams LTG Infra ir 
LAKD poreikiams. 

0 

Projekto įgyvendinimo 
metu sukurta 5G ryšio 
infrastruktūra galėtų 
būti panaudota 
vidiniams LTG Infra 
poreikiams. 

Įgyvendinimo 
rizikos 

0 

Potencialus rizikos 
veiksnys: LAKD neturi 
patirties DPAI 
įrengimu ir priežiūrą, 
tad tikėtina, kad gali 
tekti samdyti 
trečiuosius asmenis 
(arba pirkti paslaugas) 
infrastruktūros 
statymo atlikimui.  

+ 

Nenumatoma 
Projekto 
įgyvendinimui 
reikšmingų rizikų 

0 

Galimai ilgesnis 
Projekto įgyvendinimo 
laikotarpis, dėl viešojo 
pirkimo procedūrų (jei 
būtų pasirinktas toks 
metodas) ieškant 
trečiosios šalies, kuri 
būtų atsakinga už 
duomenų perdavimo 
paslaugų teikimą. 

-  

Potencialus rizikos 
veiksnys: teisinė ir 
finansinė rizika, 
susijusi su žemės 
reikalingos bokštų 
statybai užtikrinimui, 
t. y. tikėtini iššūkiai 
derantis su privačios 
žemės savininkais dėl 
jos įsigijimo, 
nusavinimo ar 
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KRITERIJUS 
I ALTERNATYVA 
(LTG/LAKD KURIA 
DPAI) 

II ALTERNATYVA 
(OPERATORIAI KURIA 
DPAI) 

III ALTERNATYVA 
(TREČIOJI ŠALIS KURIA 
DPAI) 

IV ALTERNATYVA 
(TREČIOJI ŠALIS KURIA 
DPAI + 
ALTERNATYVUS 
BOKŠTŲ IŠDĖSTYMO 
SCENARIJUS) 

nuomos. NKP projekto 
patirtis leidžia manyti, 
kad pasirinkus IV 
alternatyvą Projekto 
savininkams nepavyks 
suderinti visų 
optimalių bokšto 
statymo vietų.  

Šaltinis: sudaryta Projekto vykdytojų 

Atlikus lyginamąją analizę pagal pasirinktus kokybinius kriterijus, nustatyta, kad II ir III alternatyvos yra 
geriausios: Projekto tikslas yra pasiekiamas už mažesnis investicijų kaštus, užtikrinant aukščiausios 
įmanomos kokybės 5G ryšio kokybę, sudarant sąlygas maksimaliai sinergijai su viešąją infrastruktūra ir 
prisiimant ženkliai mažesnę Projekto įgyvendinimo riziką.  

1.8. PROJEKTO LĖŠŲ SRAUTAI 

1.8.1. INVESTICIJOS 

Projekto investicijos – tai visos Projekto veikloms įgyvendinti reikalingos išlaidos, kurias planuojama 
patirti sukuriant apibrėžtus Projekto rezultatus. Alternatyvų įgyvendinimui skirtas investicijų išlaidas 
sudaro šios kategorijos: 

 Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai – ryšio bokštų pastatymas, ŠKL 
paklojimas; 

 Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas – 5G ryšio aktyvinę radijo įranga, duomenų perdavimo 
aktyvinė įranga ir pasyvinė įranga skirta bazinių stočių įrengimui ir pajungimui prie esamų 
fiksuoto ryšio tinklų; 

 Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą susijusios paslaugos. 

Bendra Projekto investicijų vertė apskaičiuota remiantis preliminariais sąmatinių skaičiavimų duomenimis. 
Į projekto investicijas neįtrauktas pirkimo PVM. Investicijos dėl infliacijos nekoreguotos. 

Projekto investicijų Projekto įgyvendinimo metu (2023-2025 m., neįtraukiant reinvesticijų) vertė: 

 I alternatyvos atveju: 36,039,401 EUR; 
 II alternatyvos atveju: 28,019,987 EUR; 
 III alternatyvos atveju: 26,695,157 EUR; 
 IV alternatyvos atveju: 29,034,460 EUR. 

Toliau pateiktose lentelėse pateikiamos apibendrintos investicijos (per trijų metų laikotarpį, 
neįskaičiuojant reinvesticijų) pagal skirtingas Projekto įgyvendinimo alternatyvas kiekvienam 
konsorciumo dalyviui. Detalesnė kaštų sąmata pateikiama Finansinėje skaičiuoklė. 
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LENTELĖ 6: PROJEKTO ĮGYVENDINIMO, PASIRINKUS I ALTERNATYVĄ, SĄMATA, EUR 

INVESTICIJOS „VIA BALTICA“ „RAIL BALTICA“ VISO 

Bokštų įrengimas 2,240,000 3,290,000 5,530,000 

ŠKL įrengimas, įskaitant pasyvinę 
įrangą 

665,600 4,410,000 5,075,600 

Duomenų perdavimo aktyvinė įranga 4,740,000 5,040,000 9,780,000 

Administravimas ir techninė priežiūra 1,468,581 2,335,220 3,803,801 

5G ryšio aktyvinė radijo įranga 4,800,000 7,050,000 11,850,000 

Iš viso 13,914,181 22,125,220 36,039,401 

Šaltinis. Sudaryta Projekto vykdytojų 

 LENTELĖ 7: PROJEKTO ĮGYVENDINIMO, PASIRINKUS II ALTERNATYVĄ, SĄMATA 

INVESTICIJOS „VIA BALTICA“ „RAIL BALTICA“ VISO 

Bokštų įrengimas 2,240,000 3,290,000 5,530,000 

ŠKL įrengimas, įskaitant pasyvinę 
įrangą 

665,600 4,410,000 5,075,600 

Duomenų perdavimo aktyvinė įranga 1,056,000 1,551,000 2,607,000 

Administravimas ir techninė priežiūra 1,033,869 1,923,518 2,957,387 

5G ryšio aktyvinė radijo įranga 4,800,000 7,050,000 11,850,000 

Iš viso 9,795,469 18,224,518 28,019,987 

Šaltinis. Sudaryta Projekto vykdytojų 

LENTELĖ 8: PROJEKTO ĮGYVENDINIMO, PASIRINKUS III ALTERNATYVĄ, SĄMATA 

INVESTICIJOS „VIA BALTICA“ „RAIL BALTICA“ VISO 

Bokštų įrengimas 2,240,000 3,290,000 5,530,000 

ŠKL įrengimas, įskaitant pasyvinę 
įrangą 665,600 4,410,000 5,075,600 

Duomenų perdavimo aktyvinė įranga 576,000 846,000 1,422,000 

Administravimas ir techninė priežiūra 977,229 1,840,328 2,817,557 

5G ryšio aktyvinė radijo įranga 4,800,000 7,050,000 11,850,000 

Iš viso 9,258,829 17,436,328 26,695,157 

Šaltinis. Sudaryta Projekto vykdytojų 
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LENTELĖ 9: PROJEKTO ĮGYVENDINIMO, PASIRINKUS IV ALTERNATYVĄ, SĄMATA 

INVESTICIJOS „VIA BALTICA“ „RAIL BALTICA“ VISO 

Bokštų įrengimas 4,150,000 3,290,000 7,440,000 

ŠKL įrengimas, įskaitant pasyvinę 
įrangą 

848,000 4,410,000 5,075,600 

Duomenų perdavimo aktyvinė įranga 576,000 846,000 1,422,000 

Administravimas ir techninė priežiūra 1,224,132 1,840,328 3,064,460 

5G ryšio aktyvinė radijo įranga 4,800,000 7,050,000 11,850,000 

Iš viso 11,598,132 17,436,328 29,034,460 

Šaltinis. Sudaryta Projekto vykdytojų 

1.8.2. VEIKLOS PAJAMOS 

Siekiant tinkamai įvertinti 5G ryšio ir šviesolaidinio tinklo fizinės infrastruktūros, kuri bus įrengta 
įgyvendinant Projektą, panaudojimo potencialą, Projekto vykdytojai identifikavo paslaugas, kurios bus 
teikiamos, naudojant šią infrastruktūrą, ir atliko atitinkamų paslaugų teikėjų ir gavėjų apklausą.  

Įvertinus kuriamą techninį 5G tinklo „baltųjų dėmių“ padengimo sprendimą, Projekto vykdytojai įvardijo 
tris pagrindines paslaugas, kurias galėtų teikti sukurtos 5G tinklo infrastruktūros valdytojai. Jos yra: 

 bokštų nuoma ryšio įrangos talpinimui (fizinės infrastruktūros valdytojas); 
 prieiga prie nenaudojamų fizinių šviesolaidinių linijų skaidulų (angl. dark fibre) (fizinės 

infrastruktūros valdytojas); 
 „LAN-to-LAN“ (L2) duomenų srauto perdavimo paslauga (duomenų perdavimo aktyvinės įrangos 

valdytojas); 
 mažmeninės 5G ryšio paslaugas (judriojo ryšio operatoriai). 

Paslaugų tarifų nustatymo principai 

Vadovaujantis gerosiomis Lietuvos ir užsienio šalių praktikomis bei atsižvelgiant į esamą Valstybės turtinių 
ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašą5, Valstybės plėtojamų 
viešųjų didmeninių sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų tarifų apskaičiavimo metodiką6 bei esamas EITP 
finansavimo priemonės sąlygas, Investicijų projekto rengimo metu nustatyti metodiniai paslaugų tarifų 
nustatymo principai. Paslaugų tarifus Projektą įgyvendinančios organizacijos turėtų nustatyti 
užtikrindamas šių principų įgyvendinimą:  

 Atsiperkamumas ir kapitalo grąža. Užtikrinti pajamas, kurių pakaktų sąnaudoms sukurtos 5G 
ryšio fizinės infrastruktūros priežiūros kaštus padengti. Kartu, siekiant užtikrinti stabilią kapitalo 
grąžą Projektą įgyvendinančiam subjektui (ar subjektų grupei), galutiniai paslaugų tarifai turėtų 
atspindėti rinkos kainas, kurias šiose srityse yra įprasta imti už tokias pačias paslaugas 
atitinkamomis sąlygomis. 

 
5 LR Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimas Nr. 665 „Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo 
valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašas“. Prieiga internetu:  
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.427069/asr  
6 LR susisiekimo ministro 2019 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 3-201 „Valstybės plėtojamų viešųjų didmeninių 
sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų, teikiamų vietovėse, kuriose kitos sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros 
nėra ar nėra konkurencijos teikiant šias paslaugas, tarifų apskaičiavimo metodika.“ Prieiga internetu: 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e3d1f052685b11e99684a7f33a9827ac   
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 Skaidrumas. Siekiant atstovauti viešąjį interesą, visi teikiamų paslaugų tarifai turėtų būti 
skelbiami viešai bei prieinami visoms suinteresuotoms šalims, aiškūs, nedviprasmiški ir 
užtikrinantys kainų palyginamumą. Sandoriai su susijusiomis šalimis turėtų būti vykdomi tokiomis 
pačiomis sąlygomis, kokios yra taikomos vadovaujantis „ištiestosios rankos principu“7. 

 Konkurencijos iškraipymo mažinimas. Projektą įgyvendinančio subjekto (ar subjektų grupės) 
taikomi tarifai neturėtų sudaryti prielaidų konkurencijos iškraipymui kitose vertikaliai susijusiose 
elektroninių ryšių rinkose.  

 Nediskriminavimas. Projektą įgyvendinantis subjektas (ar subjektų grupė) neturėtų taikyti 
skirtingų didmeninių duomenų srauto perdavimo ar prieigos prie nenaudojamos skaidulos 
paslaugų tarifų priklausomai nuo galutinių paslaugų gavėjų, kuriems prieigos gavėjas teiks 
mažmenines elektroninių ryšių paslaugas.  

 Paslaugų prieinamumas. Užtikrinti optimalų sukurtos infrastruktūros panaudojimą vengiant per 
aukštų tarifų, kurie ribotų 5G ryšio paslaugų plėtrą Lietuvoje. Teikiamos 5G ryšio paslaugos turėtų 
būti pakankamai prieinamos visiems rinkos dalyviams, kad ateityje būtų sudarytos sąlygos 
sklandžiam savaeigių transporto priemonių diegimui šalyje. 

Šių principų įgyvendinimas užtikrins tinkamą paslaugų teikimą, neleis daryti neigiamos įtakos 
mažmeninėms paslaugoms 5G ryšio rinkoje ir neleis nepagrįstai didinti kainą galutiniams vartotojams.  

Projekto metu įsivardintų paslaugų tarifai buvo nustatyti atsižvelgiant į aukščiau pristatytus metodinius 
tarifų nustatymo principus ir atliktos rinkos dalyvių apklausos išvadas. Konkretūs orientaciniai paslaugų 
tarifų dydžiai buvo nustatyti pagal: 

 planuojamų investicijų apimtį, t.y. numatytų pastatyti bokštų skaičių ir paklojamų šviesolaidinių 
tinklų infrastruktūros ilgį; 

 numatomas sukurtos infrastruktūros eksploatacijos ir priežiūros išlaidas; 
 rinkos kainas.  

Detalesnis pajamų modelis su siūlomais paslaugų tarifų įkainiais pateikiamas Finansinėje skaičiuoklė. 

Siūlomi paslaugų tarifų dydžiai pateikiami lentelėje apačioje: 

LENTELĖ 10: ORIENTACINIAI NUMATOMŲ TEIKTI PASLAUGŲ TARIFŲ DYDŽIAI 

PASLAUGA  MATAVIMO VIENETAS TARIFO DYDIS8 

Bokštų nuoma ryšio įrangos talpinimui 

Nuoma už įrangos rinkinio prieglobą viršutinėje bokšto sekcijoje 
su vieta žemiau esančioje bokšto sekcijoje įrangai (1-3 antenos) 

EUR/mėn.  160 

Nuoma už įrangos rinkinio prieglobą viršutinėje bokšto sekcijoje 
su vieta žemiau esančioje bokšto sekcijoje įrangai (4-6 antenos) 

EUR/mėn. 205 

Nuoma už vietą bokšto teritorijoje šalia konteinerio EUR/mėn. už 1 m2 19,5 

 
7 Ištiestosios rankos principas – principas, pagal kurį kontroliuojamųjų sandorių kainos, įvertinus visas reikšmingą 
poveikį kainai turinčias sandorio sąlygas, neturi skirtis nuo tikrosios rinkos kainos, o pelnas, uždirbtas, arba pajamos, 
gautos atlikus kontroliuojamuosius sandorius, neturi skirtis nuo pelno, kuris būtų uždirbtas, arba pajamų, kurios 
būtų gautos, atlikus sandorį tikrąja rinkos kaina. Ištiestosios rankos principas grindžiamas kontroliuojamojo sandorio 
sąlygų palyginimu su palyginamuoju sandoriu ar sandoriais. LR pelno mokesčio įstatymo 40 straipsnio 2 dalies ir LR 
gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisyklės. Prieiga internetu: https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e4774c20f9e511e796a2c6c63add27e9  
8 paslaugų tarifų dydžiai pateikiami be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). 
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PASLAUGA  MATAVIMO VIENETAS TARIFO DYDIS8 

Nuoma už įrangos prieglobą komutacinėje spintoje EUR/mėn. 35 

Prieiga prie nenaudojamų fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų skaidulų 

Ryšio paslauga viena šviesolaidinio kabelio skaidula EUR/km/mėn. 12 

Ryšio paslauga dviem šviesolaidinio kabelio skaiduloms EUR/km/mėn. 16 

Duomenų srauto perdavimas 

Duomenų perdavimo srautas iki 1 Gbps EUR/mėn. 280 

Šaltinis: sudaryta Projekto vykdytojų 

Ryšio bokštų infrastruktūros valdytojų bokštų nuomos paslaugų generuojamos pajamos skiriasi tik IV 
alternatyvoje, „Via Baltica“ magistralėje, kadangi joje naudojamas alternatyvus bokštų išdėstymo planas, 
su iki 60 m aukščio, nuo kelio atitrauktais bokštais. IV alternatyvos atveju bokštų nuomos tarifams 
taikomas 1,1 koeficientas.  

LENTELĖ 11: BOKŠTŲ NUOMOS PAJAMOS PER PROJEKTO ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (2023-2043 M.) 

PAJAMŲ TIPAS 
„VIA BALTICA“ 

„RAIL BALTICA“ 
I , II IR III ALTERNATYVOS IV ALTERNATYVA 

Nuoma už įrangos rinkinio 
prieglobą viršutinėje bokšto 
sekcijoje su vieta žemiau 
esančioje bokšto sekcijoje įrangai 
(1-3 antenos) 

3,135,744 3,449,318 4,598,784 

Nuoma už įrangos rinkinio 
prieglobą viršutinėje bokšto 
sekcijoje su vieta žemiau 
esančioje bokšto sekcijoje įrangai 
(4-6 antenos) 

740,460 814,506 1,086,090 

Nuoma už vietą bokšto 
teritorijoje šalia konteinerio 

452,603 497,863 663,788 

Nuoma už įrangos prieglobą 
komutacinėje spintoje 

812,364 893,600 1,191,414 

Iš viso 4,944,317 5,438,748 7,251,335 

Šaltinis. Sudaryta Projekto vykdytojų 

Vertinant optines skaidulos nuomas generuojamas pajamas: 

 I alternatyvos atveju jos nėra generuojamas, kadangi LAKD ir LTG Infra pats kurtų savo duomenų 
perdavimo tinklą; 

 II alternatyvos atveju, LAKD ir LTG Infra teikia optinės skaidulos nuomos paslaugos trims judriojo 
ryšio operatoriams; 
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 III ir IV alternatyvos atveju, pasyvinės infrastruktūros valdytojai teikia optinės skaidulos nuomos 
paslaugas duomenų perdavimo tinklo valdytojui. 

LENTELĖ 12: OPTINĖS SKAIDULOS NUOMOS PAJAMOS PER PROJEKTO ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (2023-2043 M.) 

PAJAMŲ TIPAS I ALTERNATYVA II ALTERNATYVA III ALTERNATYVA IV ALTERNATYVA 

„Via Baltica“ 

Ryšio paslauga viena 
šviesolaidine kabelio skaidula 

0 237,062 79,021 105,831 

Ryšio paslauga dviem 
šviesolaidinio kabelio 
skaidulomis 

0 35,120 11,707 15,679 

„Rail Baltica“ 

Ryšio paslauga viena 
šviesolaidine kabelio skaidula 

0 1,963,751 654,584 654,584 

Ryšio paslauga dviem 
šviesolaidinio kabelio 
skaidulomis 

0 290,926 96,975 96,975 

Iš viso 0 2,526,859 842,287 873,069 

Šaltinis. Sudaryta Projekto vykdytojų 

Vertinant, Projekto apimtyje numatytas didmenines elektroninių ryšių paslaugas, pažymima, kad visų 
Alternatyvų, išskyrus II-osios, atveju bendros Projekto generuojamos duomenų srauto perdavimo 
paslaugų pajamos yra vienodos – skiriasi tik surinktų duomenų srauto perdavimo pajamų gavėjas, t. y. 
Projekto įgyvendinimo alternatyvose skiriasi duomenų perdavimo aktyvinės įrangos valdytojas. 
Numatoma, kad duomenų perdavimo aktyvinio tinklo valdytojas, bendrai „Via Baltica“ ir „Rail 
Baltica“ magistralėse, Projekto ataskaitinio laikotarpiu gaus 13,535,424 EUR pajamų už duomenų 
perdavimo srauto paslaugas. 

II alternatyvos atveju, duomenų perdavimo srauto paslaugos Projekto apimtyje nebus teikiamos, kadangi 
judriojo ryšio operatoriai naudos savo pačių, išplėstų duomenų perdavimo tinklų resursus. 

Pasirenkama Projekto įgyvendinimo alternatyva neįtakoja judriojo ryšio operatorių papildomai gaunamų 
pajamų iš magistralėse pradėtų teikti mažmeninių 5G ryšio paslaugų (t. y. padidėjusio sunaudojamų 
duomenų srauto), kadangi visos Alternatyvos užtikrina tos pačios kokybės ir padengimo ryšio paslaugas 
efektyvumą. Prognozuojama, kad Projekto ataskaitinio laikotarpio metu papildomos pajamos už judriojo 
interneto ir kitokias (ateities) 5G ryšio paslaugas magistralėse galėtų siektų iki 67,797,513 eurų. 

1.8.3. FINANSAVIMAS 

Nepriklausomai nuo pasirinktos Projekto įgyvendinimo alternatyvomis, Projekto finansavimo numatomas 
nuosavomis Projektą įgyvendinančių organizacijų ir ES struktūrinės paramos (t. y. Europos infrastruktūros 
tinklų priemonės, EITP) dotacijos lėšomis.  

Pagal esamas bendrąsias EITP finansavimo priemonės sąlygas, visos su įranga, įrenginiais ir infrastruktūra 
susijusios išlaidos, kurias paramos gavėjas laiko kapitalo išlaidomis yra tinkamos finansuoti. Tuo tarpu, su 
žemės pirkimu susijusios ir pridėtinės vertės mokesčiui padengti skirtos išlaidos nėra tinkamos finansuoti. 
Vykdant veiklas skaitmeniniame komunikacijų sektoriuje (į kurį patenka 5G ryšio plėtros tarptautiniuose 
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transporto koridoriuose projektai)9, Europos Sąjungos finansinės paramos suma negali viršyti 30 proc. 
visų tinkamų finansuoti išlaidų, tačiau tarpvalstybinės apimties projektams, kuriais siekiama diegti 5G 
tinklą užtikrinant kokybišką junglumą tarp valstybių narių, bendro finansavimo (angl. co-financing) norma 
gali pakilti iki 50 proc.  

2020 metais buvo pasirašytas Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos susisiekimo ministerijų ketinimų 
memorandumas dėl bendradarbiavimo užtikrinant 5G plėtrą ir judumą Šiaurės jūros – Baltijos koridoriuje 
(t. .y. „Via Baltica“ ir „Rail Baltica“ magistralėse), kuriuo numatoma, kad bus siekiama teikti bendrą 
Baltijos šalių ir Lenkijos Respublikos paraišką 5G tinklo diegimui palei „Via Baltica“ ir „Rail 
Baltica“ magistrales. Atsižvelgiant į tai, finansinėje Investicijų projekto analizėje priimta prielaida, kad 
Projekto finansavimui bus gauti 50 proc. ES struktūrinės paramos lėšų.  

1.8.4. VEIKLOS IŠLAIDOS 

Toliau esančiose lentelėse pateikiamos veiklos išlaidos Projekto ataskaitiniu laikotarpiu (2023-2043 m.) 

LENTELĖ 13: PROJEKTO IŠLAIDOS, PASIRINKUS I ALTERNATYVĄ 

IŠLAIDŲ TIPAS 
KAM TENKA 
SĄNAUDOS 

„VIA BALTICA“  „RAIL BALTICA“  VISO 

Tinklo infrastruktūros priežiūros 
išlaidos 

LTG Infra, LAKD 1,535,890 2,478,600 4,014,490 

Programinės įrangos priežiūros 
išlaidos 

LTG Infra, LAKD 4,302,000 4,842,000 9,144,000 

Tinklo ir paslaugų administravimo 
išlaidos LTG Infra, LAKD 2,559,816 4,131,000 6,690,816 

Elektros energijos sąnaudos 
LTG Infra, LAKD, 
operatoriai 

4,933,982 7,198,618 12,132,600 

Judriojo ryšio operatorių išlaidos 
naudojamos apmokėti 5G ryšio 
infrastruktūros nuomos paslaugas 

Operatoriai 10,431,869 15,299,207 25,731,076 

Viso  23,763,557 33,949,424 57,712,981 

Šaltinis. Sudaryta Projekto vykdytojų 

LENTELĖ 14: PROJEKTO IŠLAIDOS, PASIRINKUS II ALTERNATYVĄ 

IŠLAIDŲ TIPAS 
KAM TENKA 
SĄNAUDOS 

„VIA BALTICA“  „RAIL BALTICA“  VISO 

Tinklo infrastruktūros priežiūros 
išlaidos 

LTG Infra, LAKD, 
operatoriai 

1,153,246 2,125,440 3,278,686 

Programinės įrangos priežiūros 
išlaidos 

Operatoriai 4,302,000 4,842,000 9,144,000 

Tinklo ir paslaugų administravimo 
išlaidos 

LTG Infra, LAKD, 
operatoriai 1,922,076 3,542,400 5,464,476 

 
9 Prieiga internetu:  
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1232235/baltijos-salys-ir-lenkija-stiprins-bendradarbiavima-5g-rysio-tinklu-
diegimo-srityje  
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IŠLAIDŲ TIPAS 
KAM TENKA 
SĄNAUDOS 

„VIA BALTICA“  „RAIL BALTICA“  VISO 

Elektros energijos sąnaudos Operatoriai 4,828,512 7,043,916 11,872,428 

Judriojo ryšio operatorių išlaidos 
naudojamos apmokėti 5G ryšio 
infrastruktūros nuomos paslaugas 

Operatoriai 5,216,499 9,506,012 14,722,511 

Viso  17,422,333 27,059,768 44,482,101 

Šaltinis. Sudaryta Projekto vykdytojų 

LENTELĖ 15: PROJEKTO IŠLAIDOS, PASIRINKUS III ALTERNATYVĄ 

IŠLAIDŲ TIPAS 
KAM TENKA 
SĄNAUDOS „VIA BALTICA“  „RAIL BALTICA“  VISO 

Tinklo infrastruktūros priežiūros 
išlaidos 

LTG Infra, LAKD, 
trečioji šalis 1,090,066 2,028,240 3,118,306 

Programinės įrangos priežiūros 
išlaidos Trečioji šalis 4,302,000 4,842,000 9,144,000 

Tinklo ir paslaugų administravimo 
išlaidos 

LTG Infra, LAKD, 
trečioji šalis 

1,816,776 3,380,400 5,197,176 

Elektros energijos sąnaudos 
Trečioji šalis, 
operatoriai 

4,933,982 7,198,618 12,132,600 

Judriojo ryšio operatorių išlaidos 
naudojamos apmokėti 5G ryšio 
infrastruktūros nuomos paslaugas 

Operatoriai 10,431,869 15,299,207 25,731,076 

Trečiosios šalies išlaidos 
nuomojantis optines skaidulas 

Trečioji šalis 90,728 751,559 842,287 

Viso  22,665,420 33,500,023 56,165,444 

Šaltinis. Sudaryta Projekto vykdytojų 

LENTELĖ 16: PROJEKTO IŠLAIDOS, PASIRINKUS IV ALTERNATYVĄ 

IŠLAIDŲ TIPAS KAM TENKA SĄNAUDOS „VIA BALTICA“  „RAIL BALTICA“  VISO 

Tinklo infrastruktūros 
priežiūros išlaidos 

LTG Infra, trečiosios šalys 
(ryšių infrastruktūros 
vystytojas ir duomenų 
perdavimo aktyvinės 
įrangos valdytojas) 

1,370,034 2,028,240 3,398,274 

Programinės įrangos 
priežiūros išlaidos 

Trečiojo šalis (duomenų 
perdavimo aktyvinės 
įrangos valdytojas) 

4,302,000 4,842,000 9,144,000 

Tinklo ir paslaugų 
administravimo išlaidos 

LTG Infra, trečiosios šalys 
(ryšių infrastruktūros 
vystytojas ir duomenų 
perdavimo aktyvinės 
įrangos valdytojas) 

2,283,390 3,380,400 5,663,790 
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IŠLAIDŲ TIPAS KAM TENKA SĄNAUDOS „VIA BALTICA“  „RAIL BALTICA“  VISO 

Elektros energijos sąnaudos 

Trečioji šalis (duomenų 
perdavimo aktyvinės 
įrangos valdytojas), 
operatoriai 

4,933,982 7,198,618 12,132,600 

Judriojo ryšio operatorių 
išlaidos naudojamos 
apmokėti 5G ryšio 
infrastruktūros nuomos 
paslaugas 

Operatoriai 10,926,300 15,299,207 26,225,507 

Trečiosios šalies išlaidos 
nuomojantis optines 
skaidulas 

Trečioji šalis 121,510 751,559 873,069 

Viso  23,937,217 33,500,023 57,437,240 

Šaltinis. Sudaryta Projekto vykdytojų 

1.9. FINANSINĖ ANALIZĖ 

Projekto ataskaitinis laikotarpis – 20 metų, taikoma finansinė diskonto norma - 4 proc. Bendra kiekvieno 
pagrindinio finansinio lėšų srauto diskontuota ir nediskontuota sumos pateikiamos toliau esančioje 
lentelėje. 

LENTELĖ 17: PAGRINDINIŲ FINANSINIŲ LĖŠŲ SRAUTŲ DISKONTUOTOS IR NEDISKONTUOTOS SUMOS 

RODIKLIS 
I ALTERNATYVA II ALTERNATYVA III ALTERNATYVA IV ALTERNATYVA 

GDV, EUR REALI, EUR GDV, EUR REALI, EUR GDV, EUR REALI, EUR GDV, EUR REALI, EUR 

Investicijos 58,432,996 79,299,401 42,769,524 56,933,987 40,194,184 53,239,157 42,429,282 55,578,460 

ES parama 22,187,678 28,834,701 13,387,865 14,009,994 12,755,679 13,347,579 12,956,497 13,557,230 

Veiklos 
pajamos 

59,705,117 93,528,588 52,406,935 82,520,024 60,266,307 94,370,875 60,614,854 94,896,089 

Veiklos 
išlaidos 

38,014,221 57,712,981 29,267,873 44,482,101 37,021,463 56,165,444 37,855,465 57,437,240 

Šaltinis. Sudaryta Projekto vykdytojų 

Visais Projekto įgyvendinimo alternatyvų atvejais užtikrinamas finansinis Projektų gyvybingumas.  

1.10. EKONOMINĖ ANALIZĖ 

Siekiant nustatyti išorinį poveikį, atlikus įvertinimą, pasirinktas vienas Projektui taikytinas ekonominės-
socialinės naudos (žalos) komponentas, priskiriamas informacinės visuomenės plėtros sektoriui. 
Analizuojant Projekto poveikio naudos ir žalos komponentus buvo pasirinkti tik naudos komponentai, nes 
vertinama, kad Projekto įgyvendinimas suteiks visuomenei tik naudos, o žala nebus patiriama.  

Toliau ekonominėje analizėje naudotas du informacinės visuomenės plėtros ekonominės naudos 
komponentai: 

 Laiko ir piniginių sąnaudų sutaupymai (darbo laiko vertė). 
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 Laiko ir piniginių sąnaudų sutaupymai (ne darbo laiko vertė). 

Ekonominėje analizėje buvo pasirinkta naudoti 5 proc. socialinę diskonto normą. Pažymima, kad 
kiekvienos Projekto įgyvendinimo alternatyvos atveju užtikrinamas vienodos geografinės aprėpties ir 
kokybės nepertraukiamas 5G ryšis magistralėse, dėl to Projekto sukuriama socialinė-ekonominė nauda 
kiekvienos Projekto įgyvendinimo alternatyvos atveju yra vienoda. Apskaičiuotos ekonominių ir finansinių 
rodiklių reikšmės pateikiamos toliau esančioje lentelėje. 

LENTELĖ 18: FINANSINĖS IR SOCIALINĖS-EKONOMINĖS ANALIZĖS RODIKLIAI  

RODIKLIS I ALTERNATYVA II ALTERNATYVA III ALTERNATYVA IV ALTERNATYVA 

FGDV (I)10, EUR -22,822,933 -5,911,282 -3,301,600 -6,175,691 

FVGN (I)11, proc. -2.56 2.23 3 2.21 

Finansinis gyvybingumas Taip Taip Taip Taip 

FGDV (K)12, EUR -6,998,565 8,676,594 10,093,888 7,074,097 

FVGN (K)13, proc. 1.38 7.30 7.91 6.53 

Laiko ir piniginių sąnaudų 
sutaupymai, EUR 320,636,514 

EGDV14, EUR 107,710,429.13 128,239,798.45 123,222,476.27 120,313,534.59 

EVGN15, proc. 25.22 33.00 32.34 30.23 

Šaltinis. Sudaryta Projekto vykdytojų 

Atsižvelgiant į finansinės ir ekonominės analizės rodiklius, matoma, kad neturint ES struktūrinių lėšų  
finansiškai nenaudinga įgyvendinti nei viena šiame Investicijų projekte vertinamą projekto įgyvendinimo 
alternatyvą. Gavus dalinį finansavimą, II, III ir IV alternatyvos generuoja teigiamą finansinę grynąją 
dabartinę vertę per 20 metų finansinį ataskaitinį laikotarpį. III alternatyva išsiskiria, kaip generuojanti 
didžiausią vertę, t. y. virš 10 milijonų eurų per visą ataskaitinį laikotarpį. Tačiau, vertinant projekto 
ekonominę naudą, reikalingas investicijas, pajamas ir išlaidas laike, II-oji alternatyva yra ekonomiškai 
naudingiausia, bet skirtumas tarp III ir II alternatyvos nėra didelis. 

Pasirenkant tinkamiausią Projekto įgyvendinimo alternatyvą, Projekto rengėjai rekomenduoja pratęsti 
diskusijas su visais numatomais konsorciumo dalyviais, ETIP paramos gavėja (Susisiekimo ministerija) ir 
kitomis suinteresuotomis), siekiant geriau įsisavinti kiekvieno dalyvio lūkesčius ir galimybes, renkantis 
tarp II ir III alternatyvos. 

 
10 Investicijų finansinė grynoji dabartinė vertė. 
11 Investicijų finansinė vidinė grąžos norma. 
12 Kapitalo finansinė grynoji dabartinė vertė. 
13 Kapitalo finansinė vidinė grąžos norma. 
14 Ekonominė grynoji dabartinė vertė. 
15 Ekonominė vidinė grąžos norma. 
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2. PRIEDAI 

PRIEDAS NR. 1 FINANSINĖ SKAIČIUOKLĖ 
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