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Pav. 7-14 Atsakymų į klausimą „Kokios greitaveikos paslaugas Jūsų įmonė teikia galutiniam vartotojui 
naudojant belaidžio ryšio bazines stotis?“ pasiskirstymas ................................................................ 152152155 

Pav. 7-15 Atsakymų į klausimą „Kokį prioritetą teikiate didmeninių duomenų perdavimo paslaugų į Jūsų 
įmonės bazines stotis parametrams?“ pasiskirstymas ...................................................................... 153153156 

Pav. 7-16 Atsakymų į klausimą „Kokius kitų duomenų perdavimo paslaugų teikėjų paslaugų ryšio bokštams 
parametrų nuokrypius būtų galima toleruoti, siekiant mažinti paslaugų kainą?“ pasiskirstymas .... 153153156 
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PROJEKTO SANTRAUKA 

PROJEKTO KONTEKSTAS 

Gigabitinės spartos plačiajuostis ryšys tampa siekiama bazine ryšio spartos norma. EK 2016 m. komunikate 
„Junglumas – bendrosios skaitmeninės rinkos pagrindas. Kelias į Europos gigabitinę visuomenę“ vienas iš 
tikslų – iki 2025 m. užtikrinti gigabitinį junglumą visiems pagrindiniams socialinės ir ekonominės pažangos 
varikliams. Gigabitinės spartos ryšio infrastruktūros plėtra yra ir vienas iš EK patvirtintos Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (ang. RRF) skaitmeninės transformacijos prioritetų siekiant 
paspartinti šalies ūkio vystymą link aukštesnės pridėtinės vertės.   

Lietuvoje gigabitinę spartą galinti užtikrinti infrastruktūra šiuo metu yra išsidėsčiusi fragmentiškai, 
daugiausia savivaldybių centruose.  2021 m. IV ketv. tik 14,6 proc. juridinių asmenų buvo pasirašę 
plačiajuosčio ryšio paslaugų teikimo sutartis, kurių didžiausias interneto prieigos duomenų atsisiuntimo 
greitis galėtų siekti 1 Gb/s ir daugiau. Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI) duomenimis 
Lietuva užima 14 vietą tarp 27 ES valstybių narių. 

Teisinės aplinkos analizėje aprašyti pagrindiniai teisės aktai turintys įtaką projektui. Vertinti tik teisės aktai 
tiesiogiai susiję su pagrindiniu projekto investavimo objektu, nustatantys projekto įgyvendinimo norminius 
apribojimus ar reikalavimus – LR Susisiekimo ministerijos įsakymai, LR Vyriausybės nutarimai, RRT 
įsakymai, kiti teisės aktai reglamentuojantys elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimą, paslaugų teikimą. 

Siekiant identifikuoti pagrindinę projekto problemą ir jos apimtį atlikti problemų identifikavimo darbai – 
atliktas suinteresuotų objektų rinkos tyrimas, 5G ryšiui reikalingos infrastruktūros ir šviesolaidinių tinklų 
infrastruktūros analizės, identifikuotos „baltosios dėmės“, atliktas papildomas 5G ryšio modeliavimas, 
įvertintos prieigos technologijų alternatyvos. 

Atlikus analitinius veiksmus identifikuota pagrindinė projekto problema – nepakankamas plačiajuosčio 
ryšio prieinamumas socialinę ir ekonominę pažangą skatinantiems subjektams. Šios problemos priežastys 
– nepakankamai išvystyta laidinio ir belaidžio plačiajuosčio ryšio infrastruktūra kaimiškose/ nutolusiose 
vietovėse; nepakankama esamos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros užtikrinama ryšio sparta; netolygus 
objektų, kuriems aktualu prisijungti prie itin spartaus ryšio (gigabitinės) infrastruktūros pasiskirstymas, 
lemiantis menką privačių investicijų vystymo suinteresuotumą. 

PROJEKTO TURINYS 

Projekto tikslas – užtikrinti prieigą prie gigabitinės spartos plačiajuosčio ryšio socialinę ir ekonominę 
pažangą skatinantiems subjektams. 

Siekiant projekto tikslo keliami uždaviniai: 

- Įrengti socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių subjektų prijungimui reikiamą gigabitinės 

spartos plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą; 

- Įdiegti ryšių infrastruktūros funkcionalumui reikalingą įrangą. 

Projekto tikslinės grupės – „baltosiose dėmėse“ veikiantys socialinę ir ekonominę pažangą skatinantys 
subjektai  ir duomenų perdavimo paslaugų teikėjai. Projekto poveikio teritorija - visoje Lietuvoje 
išsidėsčiusios kaimiškosios/ nutolusios vietovės subjektų adresų lygmeniu. 

Projekto pareiškėjas – VšĮ „Plačiajuostis internetas“. Įstaigos veikla atitinkanti valstybės interesą – 
plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra ir didmeninių plačiajuosčio ryšio paslaugų teikimas komerciškai 
nepatraukliose gyvenvietėse. Projekto pareiškėjas turi visus reikiamus finansinius, institucinius, 
organizacinius ir kitus reikiamus pajėgumus projekto įgyvendinimui. 

Projekto siekiami minimalūs kiekybiniai rezultatai – 5 000 socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių 
subjektų, kuriems suteikta gigabitinės spartos ryšio prieiga kaimiškose/ nutolusiose vietovėse.  

Kokybiniai pokyčiai, kurių tikimasi pasiekti įgyvendinus projektą: 
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- Išaugs gigabitinės spartos plačiajuosčio ryšio prieiga kaimiškosiose/ nutolusiose vietovėse; 

- Bus sudarytos galimybės privatiems operatoriams teikti paslaugas komerciškai nepatraukliose 

vietovėse; 

- Pagerės socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių subjektų veiklos sąlygos, taip padidinant ir 

kaimiškųjų/ nutolusių vietovių patrauklumą kitiems subjektams. 

PROJEKTO GALIMYBĖS IR ALTERNATYVOS 

Socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių subjektų esamos situacijos analizė atskleidė, jog jų teritorijose 
nėra užtikrinama pakankama plačiajuosčio ryšio sparta. Didžioji dalis subjektų šiuo metu turi tik vienintelę 
galimybę - belaidžiu ryšiu gauti tik iki 100 Mb/s spartos paslaugas.  

Siekiant identifikuotus subjektus prijungti prie gigabitinės spartos infrastruktūros identifikuotos galimos 
projekto veiklos. Įvykdžius galimų veiklų vertinimą nustatytos tinkamiausios veiklos, kurios sudaro trumpąjį 
veiklų sąrašą: 

- Naujų šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimas; 

- Naujų ryšio bokštų statyba; 

- Paslaugoms teikti reikalingos telekomunikacijų įrangos įsigijimas ir įdiegimas. 

Optimalus gigabitinės infrastruktūros techninis sprendimas nustatytas įvertinus technines alternatyvas – 
šviesolaidinių kabelinių linijų tiesimą, NKP projekto metu suprojektuotų, bet nepastatytų bokštų statybą, 
naujų 60 m aukščio ir 30 m aukščio bokštų statybą. Taip pat buvo nagrinėtos ir kitos alternatyvios prieigos 
technologijos – prieiga variniais duomenų kabeliais, palydovinė prieiga, prieiga per elektros perdavimo 
linijas, tačiau šios technologijos negali užtikrinti gigabitinės spartos, todėl jų panaudojimo galimybės buvo 
atmestos. Vertinimo metu nustatyta, jog 5 000 identifikuotų subjektų prijungimui optimaliausia nutiesti 2 
050 km ŠKL ir pastatyti 12 naujų 30 m aukščio ryšio bokštų. 

Suformuotos projekto įgyvendinimo alternatyvos: 

 
Gigabitinės infrastruktūros 

įrengimas, taikant ŠKL ir 
belaidžio ryšio perdavimo iš 

bokštų technologijas1 

Gigabitinės 
infrastruktūros 

įrengimas, taikant tik 
ŠKL technologiją 

 

Gigabitinės 
infrastruktūros 
įrengimas pagal 

parengtą optimalų 
techninį sprendimą 

Objektų prijungimo 
būdas 

ŠKL ir ryšio bokštai ŠKL ŠKL ir ryšio bokštai 

Įrengiamas ŠKL kiekis 2 000 km 2 150 km 2 050 km 

Statomų ryšio bokštų 
kiekis 

50 vnt.  - 12 vnt. 

Prijungiamų objektų 
skaičius 

5 300 vnt. 5 000 vnt. 5 000 vnt. 

Alternatyvos 
biudžetas 

Apie 53,8 mln. Eur Apie 49 mln. Eur Apie 49 mln. Eur 

Siekiant tarpusavyje palyginti projekto įgyvendinimo alternatyvas ir nustatyti finansiniu bei ekonominiu 
požiūriu optimaliausią alternatyvą pasirinkta atlikti sąnaudų – naudos (SNA) analizę. 

FINANSINĖ ANALIZĖ 

Projekto ataskaitinis laikotarpis nustatytas atsižvelgiant į projekto ekonominės veiklos sektorių yra 20 m. 
Projekto pinigų srautų diskontavimui į dabartinę vertę, finansinėje analizėje pasirinkta 4 % finansinė 
diskonto norma. 

 

1 įgyvendinant projektą pilna RRF numatyta apimtimi 
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Projekto investicijos apima visas išlaidas, susijusias su ilgalaikio turto, kuris reikalingas alternatyvų 
įgyvendinimui įsigijimu. Numatoma, kad investicijos bus vykdomos 2023 – 2025 m.  Projekto veiklos 
išlaidos ir pajamos yra tiesiogiai susietos su suteikiamų paslaugų kiekiu. Teikiamų paslaugų įkainiai 
nustatyti vadovaujantis šiuo metu galiojančių plačiajuosčio ryšio paslaugų tarifų nustatymo metodikų 
redakcijomis. 

Projektą planuojama finansuoti ES ir LR bendrojo finansavimo lėšomis. Skaičiavimų metu laikomasi 
prielaidos, kad ES lėšomis bus padengiama 85 proc. visų projekto investicijų. 

Apskaičiuoti finansiniai rodikliai: 

 Matavimo 

vnt. 

1A 2A 3A 

FGDV(I) Eur  43,378,223)  39,761,139)  39,736,619) 

FVGN(I) % -7.3% -7.4% -7.4% 

FMVGN(I) % -6.2% -6.3% -6.3% 

Finansinis gyvybingumas Taip/Ne  Taip   Taip   Taip  

FGDV(K) Eur  (1,152,280)  (1,192,087)  (1,190,693) 

FVGN(K) % 3.0% 2.9% 2.9% 

FMVGN(K) % 3.1% 3.0% 3.0% 

Finansinės analizės išvados: 

- Projekto FGDV(I) ir FGDV(K) yra neigiamas visų alternatyvų atveju, t.y. diskontuoti Projekto grynųjų 

pajamų srautai nepadengtų diskontuotų investicijų ir išlaidų, t.y. jos per ataskaitinį laikotarpį 

finansiškai neatsipirktų.  

- Analizuojamų alternatyvų finansiniai rodikliai yra panašūs. Neigiami finansiniai rodikliai rodo, kad 

be išorinio investicijų finansavimo projektas būtų negyvybingas. 

Mažiausiai neigiama FGDV (I) yra 3 alternatyvoje. 

EKONOMINĖ ANALIZĖ 

Ekonominės analizės rodiklių (EGDV, EVGN, ENIS) skaičiavimui naudojama 5 proc. socialinė diskonto 
norma. Vienetinis ekonominis išorinio poveikio naudos komponento įvertis yra lygus pasiryžimui sumokėti 
už naudojimąsi plačiajuosčiu interneto ryšiu. Vartotojų pasiryžimas mokėti už skirtingos spartos interneto 
paslaugas yra nustatytas atsižvelgiant į iš visų populiariausių paslaugų tiekėjų (Telia, CGates, SPlius, Bite, 
NTT, Balticum, Tele2) surinktus duomenis apie jų teikiamų paslaugų kainas. 

Apskaičiuoti ekonominiai rodikliai: 

    Matavimo vnt.Matavimo vnt.Matavimo vnt.Matavimo vnt.    A1A1A1A1    A2A2A2A2    A3A3A3A3    

EGDVEGDVEGDVEGDV    Eur  6,862,205   6,668,213   6,975,862  

EVGNEVGNEVGNEVGN    % 7.2% 7.3% 7.4% 

ENISENISENISENIS    Koef.  1.21   1.22   1.24  

Ekonominio vertinimo išvados: 

- Visų alternatyvų ekonominiai rezultatai yra teigiami. Tai reiškia kad visos alternatyvos yra 

ekonomiškai atsiperkančios bei naudingos visuomenei; 

Optimali alternatyva yra A3. ENIS A3 alternatyvoje yra 1.24, EVGN – 7.4%. 

JAUTRUMAS IR RIZIKOS 

Jautrumo analizės kritiniai kintamieji – socialinė diskonto norma, investicijų vertė ir bendra socialinės 
ekonominės (SE) naudos komponentų finansinė išraiška. Atlikta jautrumo analizė rodo, jog didžiausią 
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poveikį projekto ekonominiams rodikliams daro projekto ataskaitinio laikotarpio, socialinės diskonto 
normos, išorinio poveikio, investicijų bei investicijų likutinės vertės pokyčiai. 

Papildant labiausiai tikėtiną scenarijų buvo įvertinti keturi papildomi scenarijai. Scenarijų analizė atliekama 
keičiant oficialioje skaičiuoklėje pateiktas reikšmes +/-25% intervale (pesimistinis/optimistinis scenarijus: 
+/-25%, mažiau pesimistinis/mažiau optimistinis: +/-10%). Scenarijų analizės rezultatai: 

Scenarijaus pavadinimas /Scenarijaus pavadinimas /Scenarijaus pavadinimas /Scenarijaus pavadinimas /    

Finansinis/ekonominis Finansinis/ekonominis Finansinis/ekonominis Finansinis/ekonominis 

rodiklisrodiklisrodiklisrodiklis    

PesimistinisPesimistinisPesimistinisPesimistinis    Mažiau Mažiau Mažiau Mažiau 

pesimistinispesimistinispesimistinispesimistinis    

RealusRealusRealusRealus    Mažiau Mažiau Mažiau Mažiau 

optimistinisoptimistinisoptimistinisoptimistinis    

OptimistinisOptimistinisOptimistinisOptimistinis    

FGDV(I)FGDV(I)FGDV(I)FGDV(I)    -52,952,082 -45,022,804 -39,736,619 -34,450,436 -26,521,156 

FVGN(I)FVGN(I)FVGN(I)FVGN(I)    -10.19% -8.50% -7.40% -6.29% -4.55% 

FMVGN(I)FMVGN(I)FMVGN(I)FMVGN(I)    -8.74% -7.28% -6.32% -5.24% -3.60% 

EGDVEGDVEGDVEGDV    -2,335,390 3,251,362 6,975,862 10,700,363 16,287,114 

EVGNEVGNEVGNEVGN    4.29% 6.06% 7.43% 8.99% 11.91% 

Scenarijų analizės rezultatai rodo, kad tik visiškai pesimistinio scenarijaus atveju, kai visi kritiniai kintamieji 
reikšmingai pablogėja, EGDV reikšmė tampa neigiama. Optimistinio scenarijaus atveju EGDV bei EVGN 
rodikliai ženkliai padidėtų, o finansiniai rodikliai išliktų neigiami. 

Atlikta rizikos priimtinumo analizė (Monte Carlo simuliacija) parodo, kokia yra tikimybė kad pasirinktos 
rodiklių reikšmės bus pasiektos (atsižvelgiant į kintamųjų tikimybių skirstinius). Rizikos priimtinumo 
analizės rezultatai: 

    Minimaliai priimtina Minimaliai priimtina Minimaliai priimtina Minimaliai priimtina 

rodiklio reikšmėrodiklio reikšmėrodiklio reikšmėrodiklio reikšmė    

Tikimybė, kad Jūsų Tikimybė, kad Jūsų Tikimybė, kad Jūsų Tikimybė, kad Jūsų 

nurodyta reikšmė bus nurodyta reikšmė bus nurodyta reikšmė bus nurodyta reikšmė bus 

pasiektapasiektapasiektapasiekta    

Labiausiai tikėtina Labiausiai tikėtina Labiausiai tikėtina Labiausiai tikėtina 

rodiklio reikšmėrodiklio reikšmėrodiklio reikšmėrodiklio reikšmė    

FGDV(I)FGDV(I)FGDV(I)FGDV(I)    0 0.0% -37,669,069  

FVGN(I)FVGN(I)FVGN(I)FVGN(I)    0.0% 0.0% -7.4% 

EGDVEGDVEGDVEGDV    0 57.5% 3,903,511  

EVGNEVGNEVGNEVGN    5.0% 57.5% 5.1% 

EGDV rodiklio atveju minimali priimtina rodiklio reikšmė buvo pasirinkta 0, t.y. minimali reikšmė, reiškianti, 
kad grynoji dabartinė projekto išlaidų vertė dar nėra didesnė nei projekto sukuriama nauda. Pasirinkta 
EVGN rodiklio minimali reikšmė yra lygi SDN, t.y. 5.0%. Kiekybinio rizikų priimtinumo vertinimo rezultatai 
rodo, kad tikimybė, jog EGDV rodiklis bus lygus bent 0 Eur yra apie 58%. 

Projekto įgyvendinimą gali sąlygoti valdymo, technologinė, teisinė, politinė ir finansinė rizika. Atliktas 
projekto rizikų vertinimas, kurio metu nustatytas kiekvienos rizikos pobūdis, pateikiamas rizikos 
aprašymas, jos pasireiškimo tikimybė ir numatomos jos pasireiškimo valdymo priemonės. 

PROJEKTO VYKDYMO PLANAS 

Preliminari projekto trukmė – 36 mėn. Projekto įgyvendinimo grafikas sudarytas remiantis Pareiškėjo 
turima projektų įgyvendinimo patirtimi, įvertinus numatomų įgyvendinti veiklų pobūdį ir apimtis. 

Projektą numatoma įgyvendinti „baltųjų dėmių“ teritorijose, kuriose išsidėstę socialinę ir ekonominę 
pažangą skatinantys objektai. Projekto veiklų įgyvendinimo vietos atitiks socialinę ir ekonominę pažangą 
skatinančių objektų adresus. 

Projekto valdymui ir vykdymui numatoma sudaryti du struktūrinius vienetus – projekto priežiūros komitetą 
ir projekto administravimo komandą. Projekto priežiūros komitetas atliks projekto įgyvendinimo 
stebėseną ir kontrolę. Projekto vykdymo komanda atliks projekto veiklų ir finansų valdymo bei Projekto 
administravimo funkcijas. 

Tiek fizinį projekto metu sukurtos infrastruktūros valdymą bei tolesnę eksploataciją, tiek teikiamų paslaugų 
tęstinumą užtikrins Pareiškėjas. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ yra įsipareigojęs teikti didmenines 



 

INVESTICIJŲ PROJEKTAS „ITIN SPARTAUS RYŠIO 
INFRASTRUKTŪRA“ 

 

 

 

17

plačiajuosčio ryšio paslaugas turima infrastruktūra ir užtikrinti nuolatinę šios infrastruktūros priežiūrą ir 
plėtrą. Atlikta rinkos dalyvių apklausa atskleidė, jog projekto metu  kuriama infrastruktūra ir ja numatomų 
teikti paslaugų pobūdis bei apimtis atitinka realius rinkos dalyvių poreikius, taiga daroma prielaida, jog nėra 
kliūčių, kurios keltų grėsmę projekto veiklų tęstinumui. 

Valstybės finansavimo skyrimas numatomam įgyvendinti projektui galimas tik užtikrinus projekto 
suderinamumą su valstybės pagalbos taisyklėmis. Projekto rengimo metu įvertinta jo atitiktis valstybės 
pagalbos bendrosios išimties sąlygoms. 

Atlikta aplinkosaugos srities analizė leido identifikuoti aplinkos apsaugos srities reikalavimus susijusius su 
elektroninių ryšių infrastruktūros (ryšių kabelių, ryšių bokštų) įrengimu saugomose teritorijose, kaip jos yra 
apibrėžtos LR saugomų teritorijų įstatyme. Pateikti pagrindiniai ryšio infrastruktūros įrengimo saugomose 
teritorijose procesų aprašymai. 

Rengiant investicijų projektą parinkti tinklo tankinimo ir duomenų perdavimo infrastruktūros sprendimai, 
parengtas elektroninių ryšių integracijos planas, projekto metu sukurtos infrastruktūros panaudojimo ir 
tarifų nustatymo principai. 
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1. PROJEKTO KONTEKSTAS 

1.1. Socialinė–ekonominė aplinka 

Šioje dalyje pateikiama informacija apie plačiajuosčio ryšio paslaugų teikimo socialinę, ekonominę ir 
institucinę aplinką.  

1.1.1. Itin spartaus ryšio užtikrinimo gairės Lietuvoje ir ES 

Valstybei siekiant efektyviai plėtoti elektronines paslaugas, svarbu užtikrinti plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūros plėtrą. Geras interneto ryšys svarbus įmonių konkurencingumui bei gyventojų socialinei 
įtraukčiai didinti. Strategijos „Lietuva 2030“ sumanios ekonomikos iniciatyvos aprašyme įtvirtinta nuostata 
kurti moderniausias informacinės technologijas ir skaitmeninę infrastruktūrą. Nacionalinėje pažangos 
programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. Nr. 1482 (Žin., 2012, Nr. 
144-7430), prioritete „Ekonominiam augimui palanki aplinka“, numatytas uždavinys „Kurti pažangią ir saugią 
informacinių ir ryšių technologijų (IRT) infrastruktūrą ir sprendimus“, kurio viena įgyvendinimo krypčių yra 
„sukurti pažangią, tolygią ir prieinamą IRT infrastruktūrą ir užtikrinti visų šalies gyventojų galimybes ja 

naudotis“.  

Europos Komisijos 2016 m. komunikate „Junglumas – bendrosios skaitmeninės rinkos pagrindas. 
Kelias į Europos gigabitinę visuomenę“ , kuris iš esmės pakeitė 2010 m. komunikatą „Europos skaitmeninė 
darbotvarkė“ , numatyti šie tikslai:  

 iki 2020 m. bent viename dideliame kiekvienos valstybės narės mieste užtikrinti 5G junglumą, 

kaip visapusę komercinę paslaugą;  

 iki 2025 m. užtikrinti gigabitinį junglumą visiems pagrindiniams socialinės ir ekonominės 

pažangos varikliams, tokiems kaip mokyklos, didieji transporto mazgai ir pagrindiniai viešųjų paslaugų 

tiekėjai, taip pat skaitmeninei veiklai imlioms įmonėms;  

 iki 2025 m. užtikrinti, kad visuose Europos kaimų ir miestų namų ūkiuose būtų prieinamas 

interneto ryšys, kurio žemynkryptės linijos sparta ne mažesnė kaip 100 Mbps ir gali būti padidinta iki 

gigabitinės.  

Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros svarba taip pat akcentuojama 2018 m. gegužės 29 d. 
Europos Parlamento ir tarybos reglamento „Dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo“ 
(toliau – Reglamentas) pasiūlyme, kuriame yra išskirti penki tikslai, iš kurių trečiasis yra geriau sujungta 
Europa, skatinant judumą ir regionų informacinių ryšių technologijų ir ryšių technologijų jungtis. Siekiant šio 
tikslo vienas iš numatytų konkrečiųjų tikslų yra skaitmeninio junglumo gerinimas.  

Europos Komisija (EK), reaguodama į COVID-19 sukeltas ekonomines ir socialines pasekmes, 2020 m. 
gegužės 20 d. pristatė Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, kuri suteikia unikalią galimybę 
ne tik padėti ekonomikai atsigauti po pandemijos, bet ir paspartinti šalies ūkio struktūrinę transformaciją link 
aukštesnės pridėtinės vertės kūrimo. Europinė Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė 
numato Lietuvai 2,225 mlrd. eurų dotacijų, kurios bus panaudojamos septynioms komponentų kategorijoms: 
žalioji pertvarka, skaitmeninė transformacija, sveikata, socialiniai reikalai, mokslas ir inovacijos, švietimas, 
viešasis valdymas.  

Siekiant pasinaudoti Europine Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemone Lietuvos 
Respublikos finansų ministerija parengė integruotą „Naujos kartos Lietuva“ planą, kurio komponente 
„Skaitmeninė transformacija ekonomikos augimui“ numatyta investicija C.1.5 „Žingsnis 5G link“. Šios 
investicijos 1.5.2 priemonė „Tolesnė itin didelio pralaidumo tinklų plėtra“. Priemonėje nurodytos trys 
siektinos reikšmės: 1  siektina reikšmė „sukurta gigabitinės spartos infrastruktūra“ ir jos aprėptis – pastatyta 
50 naujų bokštų (gigabitinės spartos infrastruktūra) kaimo ir nutolusiose vietovėse; 2 siektina reikšmė 
„sukurta gigabitinės spartos infrastruktūra“ ir jos aprėptis – nutiesta 2 000 km šviesolaidinio ryšio linijų 
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(gigabitinės spartos infrastruktūra) kaimo ir nutolusiose vietovėse; 3 siektina reikšmė „gigabitinis junglumas 
užtikrintas privačioms ir viešoms įmonėms, nevyriausybinėms ir vyriausybinėms organizacijoms ir 
savivaldybių institucijoms (socialinę ir ekonominę pažangą skatinantiems subjektams)“ ir jos aprėptis – 
gigabitinis junglumas užtikrintas 5 000 privačių ir viešų įmonių, nevyriausybinių ir vyriausybinių organizacijų 
ir savivaldybių institucijų (socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų2). 

Kuriant itin spartaus ryšio infrastruktūrą numatyta EGADP lėšomis, skiriant 49 mln.€, pastatyti 50 
ryšio bokštų, pakloti 2000 km šviesolaidinio ryšio linijų ir įdiegti reikalingą techninę įrangą. Investicijos 
rezultatas – sukurta itin spartaus ryšio infrastruktūra 5 tūkst. objektų ir užtikrintas jos įveiklinimas, t. y. 
skaidriomis ir vienodomis sąlygomis suteiktos plačiajuosčio ryšio paslaugos.  

Siekiant įgyvendinti minėtuose ES ir Lietuvos strateginiuose dokumentuose nustatytus tikslus itin 
spartaus ryšio plėtros srityje, inicijuotas projekto „Itin spartaus ryšio infrastruktūra“ investicijų projekto 
parengimas. Šio investicijų projekto pagrindu bus papildyti 2018 m. spalio 12 d. EK patvirtintos valstybės 
pagalbos schemos Nr. SA.49614 (2018/N); C(2018) 6613 rezultatai bei užtikrintas gigabitinis junglumas 
papildomiems objektams, nenumatytiems ankstesnėje valstybės pagalbos schemoje. 

1.1.2. Elektroninių ryšių paslaugų rinka Lietuvoje  

Elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų teikėjų pateiktų duomenų pagrindu RRT kiekvieną ketvirtį rengia 
ataskaitas apie vykdytą elektroninių ryšių veiklą. 2021 m. IV ketv. duomenimis elektroninių ryšių veiklą 
Lietuvoje vykdė 133 paslaugų teikėjai ir iš jų – daugiau kaip 45 proc. vykdė kelias elektroninių ryšių veiklas. 

Lentelė 1-1 Elektroninių ryšių paslaugų teikėjai 

Elektroninių ryšių 
veikla 

2019 
IV 

2020 
I 

2020 
II 

2020 
III 

2020 
IV 

2021 
I 

2021 
II 

2021 
III 

2021 
IV 

Pokytis 
per 

ketv. 

Pokytis 
per 

metus 

1.Mažmeninės 
mobiliojo 
telefono ryšio 
paslaugos 

18 19 20 22 24 21 23 24 24 0 0 

2.Mažmeninės 
fiksuotojo 
telefono ryšio 
paslaugos 

29 30 32 33 35 34 35 37 40 3 5 

3.Didmeninės 
viešųjų ryšio 
tinklų teikimo ir 
viešosios 
telefono ryšio 
paslaugos 

16 21 21 21 21 20 20 22 23 1 2 

4.Interneto 
prieigos, 
naudojant 
mobiliojo ryšio 
technologijas, 
paslaugos 

8 9 9 9 10 9 10 9 9 0 -1 

 

2  GBER nurodytas sąvokos „socialinę ir ekonominę pažangą skatinantys objektai“ apibrėžimas: (ang.) 
„Socioeconomic drivers“ means entities which by their mission, nature and location can directly or indirectly generate 
important socioeconomic benefits to citizens, business and local communities located in their surrounding territory or 
in their area of influence, including among others public authorities, public or private entities entrusted with the 
operation of services of general interest or of services or general economic interest as set out in Article 106(2) of the 
Treaty and digitally intensive enterprises. 
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Elektroninių ryšių 
veikla 

2019 
IV 

2020 
I 

2020 
II 

2020 
III 

2020 
IV 

2021 
I 

2021 
II 

2021 
III 

2021 
IV 

Pokytis 
per 

ketv. 

Pokytis 
per 

metus 

5.Interneto 
prieigos, 
naudojant 
fiksuoto ryšio 
technologijas, 
paslaugos 

78 77 78 78 79 79 79 78 79 1 0 

6.Duomenų 
perdavimo 
(išskyrus 
interneto 
prieigos) 
paslaugos 

18 17 17 17 17 18 18 18 18 0 1 

7.Mokamos 
televizijos 
paslaugos 

39 40 41 42 42 41 41 41 41 0 -1 

8.Radijo ir 
televizijos 
transliacijų 
perdavimo 
paslaugos 

3 2 2 2 2 1 1 1 1 0 -1 

9.Prieigos prie 
fizinės 
infrastruktūros 
paslaugos 

15 15 16 16 16 16 16 16 16 0 0 

Viso: 121 121 124 125 127 127 128 128 133 5 6 

Elektroninių ryšių paslaugų rinka nuolat auga. Per 2021 m. IV ketvirtį elektroninių ryšių rinka sudarė 
195,02 mln. Eur. ir palyginus su 2020 m. IV ketvirčio duomenimis išaugo 7,28 mln. Eur.  

 

Pav. 1-1 Pajamos, gautos už elektroninių ryšių tinklų ir (arba) paslaugų teikimą, mln.Eur. 

Elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų teikėjai pastoviai investuoja į plačiajuosčio ryšio tinklus (mobiliojo 
ryšio 4G (LTE), šviesolaidinėmis ryšio linijomis grįstus plačiajuosčio ryšio tinklus). Privatūs operatoriai įprastai 
investicijas skiria komerciškai patraukliausioms vietovėms. Tuo tarpu, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 
investuoja į vietoves, kuriose analogiškos ryšio paslaugos nebūtų teikiamos komerciniais pagrindais. 2021 m. 
IV ketv. investicijos į elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą sudarė 44,57 mln. Eur.  
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Lentelė 1-2 Investicijos į viešojo ryšių tinklo infrastruktūrą, mln. Eur. 

Investicijos, 
mln. Eur. 2019 

IV 
2020 

I 
2020 

II 
2020 

III 
2020 

IV 
2021 

I 
2021 

II 
2022 

III 
2022 

IV 
Pokytis 

per ketv. 

Pokytis 
per 

metus 

Investicijos iš 
viso 19,28 17,11 19,89 21,37 23,3 18,83 22,42 25,73 

44,5
7 73,26 91,31 

Į viešojo 
mobiliojo ryšio 
tinklo 
infrastruktūrą - 6,76 9,7 5,59 9,03 7,07 11,57 16,45 

25,4
5 54,66 181,81 

Į viešojo 
fiksuotoj ryšio 
tinklo 
inrastruktūrą - 10,35 10,19 15,78 14,27 11,76 10,86 9,27 

19,1
2 106,3 34,04 

Plačiajuosčio interneto skvarba (abonentų skaičius 100 gyventojų) 2021 m. IV ketv. pabaigoje siekė 
56 proc. ir per metus išaugo 2,8 proc. 2021 m. IV ketv. 48,4 proc. namų ūkių naudodami fiksuoto ryšio 
technologijas, buvo prisijungę prie 30 Mb/s ir didesnės spartos interneto, 32,4 proc. – didesnės nei 100 Mb/s 
spartos interneto (2020 m. IV ketv. šie skaičiai buvo atitinkamai 48 ir 29,3 proc.). LR Statistikos departamento 
duomenimis pagal didžiausią interneto prieigos duomenų atsisiuntimo greitį (pagal sutartį su interneto 
prieigos tiekėju) 30,7 proc. įmonių turėjo galimybę gauti nuo 100 iki 500 Mb/s, 29,9 proc. nuo 30 iki 100 Mb/s 
spartos ryšio paslaugas. Tik 14,6 proc. įmonių buvo pasirašiusios plačiajuosčio ryšio paslaugų teikimo sutartis, 
kurių didžiausias interneto prieigos duomenų atsisiuntimo greitis galėtų siekti 1 Gb/s ir daugiau. 

Lentelė 1-3 Įmonių pasiskirstymas pagal didžiausią interneto prieigos duomenų atsisiuntimo greitį (pagal sutartį su 
interneto prieigos tiekėju), proc. 

Didžiausias interneto prieigos 
duomenų atsisiuntimo greitis (pagal 
sutartį su interneto prieigos tiekėju) 2017 2018 2019 2020 2021 

Mažiau nei 2 Mb/s 0,2 0,5 0,4 - - 
2 ir daugiau, bet ne mažiau nei 10 

Mb/s 22,1 19,9 18,3 - - 

10 ir daugiau, bet ne mažiau nei 30 
Mb/s 19,0 16,9 15,6 - - 

30 ir daugiau, bet ne mažiau nei 100 
Mb/s 29,3 27,2 28,5 27,3 29,9 

100 Mb/s ir daugiau 29,4 31,5 33,9 - - 

Mažiau nei 30 Mb/s - - - 8,5 7,9 

100 ir daugiau, bet mažiau nei 500 
mb/s - - - 30,6 30,7 

500 ir daugiau, bet mažiau nei 1 Gb/s - - - 11,1 13,8 

1 Gb/s ir daugiau - - - 15,9 14,6 

Gigabitinės spartos ryšio tinklas verslo ir viešojo sektoriaus veikloje šiuo metu tampa siekiama bazine 
norma. Be tokios spartos ryšio tampa neįmanoma debesų kompiuterija, daiktų internetas, didžiųjų duomenų 
analizė, tikslusis žemės ūkis ir kiti šiuolaikinę ekonomiką sparčiai transformuojantys procesai bei inovacijos. 
Atsižvelgiant į nuolat augančius duomenų perdavimo srautus, greitaveikų didinimas yra neišvengiamas 
siekiant užtikrinti kokybišką ryšio prieigą galutiniams vartotojams. Tuo tarpu, Lietuvoje gigabitinę spartą 
galinti užtikrinti infrastruktūra yra fragmentiška, išsidėsčiusi savivaldybių centruose. Gigabitinės spartos 
prieigai galimos naudoti infrastruktūros pasiskirstymas pavaizduotas šiame investicijų projekte 
pateikiamuose šviesolaidinės infrastruktūros išsidėstymo žemėlapiuose. Nepaisant to, jog tarp didžiųjų 
miestų esančios jungtys pasižymi ypač aukštu pralaidumu, kaimiškųjų/ nutolusiųjų savivaldybių teritorijose 
dažnai nėra užtikrinama net minimali socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių subjektų veiklai būtina ryšio 
sparta. Detalūs belaidžio ir laidinio ryšio tinklų infrastruktūros padengimo žemėlapiai leidžiantys identifikuoti 
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elektroninių ryšių tinklo „baltąsias dėmes“ projekto kontekste, pateikiami tolesniame šio investicijų projekto 
skyriuje „Problemų identifikavimas“. 

Nuo  2014 m. Europos komisija stebi valstybių narių skaitmeninę pažangą ir teikia skaitmeninės 
ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI) ataskaitas. Šiose kasmetinėse ataskaitose pateikiami šalių profiliai, 
kurie valstybėms narėms padeda nustatyti prioritetinių veiksmų sritis. 2021 m. DESI duomenimis Lietuva 
užėmė 14-ąją vietą tarp 27 ES valstybių narių. 

 

Pav. 1-2 Lietuvos vieta DESI reitinge 2021 m. 

EK 2021 m. duomenimis sparčiojo plačiajuosčio (NKP) aprėptis visuose namų ūkiuose siekia 71 proc., 
nors skaitmeninė atskirtis vis dar pastebima kaimo vietovėse, kuriose ryšio aprėptis siekia tik 29,6 proc. 4G 
(LTE) ryšio aprėptis siekia beveik 100 proc., tuo tarpu judriuoju plačiajuosčiu ryšiu naudojasi 67 proc. 
gyventojų, t.y. mažiau nei vidutiniškai ES. Lietuvoje komercinės 5G aprėpties nėra, tačiau 5G bandomieji 
projektai jau vykdomi. 

Lentelė 1-4 Galimybės naudotis ryšiu Lietuvoje ir ES 

 

Lietuva ES 

DESI 2019 
DESI 
2020 

DESI 
2021 DESI 2021 

Bendra fiksuotojo plačiajuosčio ryšio skverbtis 
Namų ūkių dalis, proc. 64 68 65 77 

Ne lėtesnio kaip 100 Mb/s fiksuotojo 
plačiajuosčio ryšio skverbtis 
Namų ūkių dalis, proc. 29 32 31 34 

Ne lėtesnė kaip 1 Gb/s skverbtis 
Namų ūkių dalis, proc. Netaikoma <0,01 0,23 1,3 

Sparčiojo plačiajuosčio ryšio (NKP) aprėptis 
Namų ūkių dalis, proc. 63 69 71 87 

Fiksuotojo itin didelio pralaidumo tinklo 
(VHCN) aprėptis 
Namų ūkių dalis, proc. 61 61 67 59 

4G ryšio aprėptis 
Apgyvendintų teritorijų dalis, proc. 99,2 >99,9 >99,9 99,7 

5G ryšio parengtis 
Skirto spektro dalis viso suderinto 5g ryšio spektro atžvilgiu, 
proc. 0 0 5 51 
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Lietuva ES 

DESI 2019 
DESI 
2020 

DESI 
2021 DESI 2021 

5G ryšio aprėptis 
Apgyvendintų teritorijų dalis, proc. Netaikoma 

Netaiko
ma 0 14 

Judriojo plačiajuosčio ryšio skverbtis 
Gyventojų dalis, proc. 60 67 67 71 

Plačiajuosčio ryšio kainų indeksas 
Balas (0-100) Netaikoma 79 75 69 

Bendras Lietuvos galimybių naudotis ryšiu balas – 41,7 ir ji užima 25-ąją vietą tarp ES šalių. Lietuva 
investuoja į plačiajuosčio ryšio plėtrą, tačiau šiuo metu atsilieka 5G ryšio diegimo srityje dėl vėluojančių radijo 
dažnių spektro skyrimo procedūrų, kurias lemia dažnių koordinavimo su kaimyninėmis šalimis problemos. 

1.2. Teisinė aplinka 

Šioje dalyje aprašoma aktuali teisinė aplinka. Nurodomi ir glaustai aprašomi pagrindiniai teisės aktai, 
kurie turi įtaką projektui, pavyzdžiui, nustato projekto įgyvendinimo norminius apribojimus ar reikalavimus. 
Aprašant teisės aktą, išskiriama tik ta teisės akto dalis, kuri daro tiesioginę įtaką projektui ar yra su ja tiesiogiai 
susijusi. 

Lentelė 1-5 Teisinė analizė 

Nr. Teisės aktas  Teisės akto aprašymas Teisės akto įtaka 

1. Lietuvos Respublikos 
elektroninių ryšių 
įstatymas  

Reglamentuoja visuomeninius santykius, 
susijusius su elektroninių ryšių 
paslaugomis, elektroninių ryšių tinklais. 
Nustato, jog Lietuvos Respublikos 
susisiekimo ministerija formuoja 
valstybės politiką elektroninių ryšių 
srityje ir organizuoja, koordinuoja, 
kontroliuoja jos įgyvendinimą. 

 

Įtvirtina, jog valstybė plėtoja viešąją 
sparčiojo plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūrą vietovėse, kuriose jos nėra 
ar kuriose nėra konkurencijos teikiant 
sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugas. 
Nustato, jog viešosios sparčiojo 
plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtrą 
koordinuoja ir įgyvendina Lietuvos 
Respublikos susisiekimo ministerija. 

 

Įtvirtina elektroninių ryšių 
infrastruktūros įrengimo pagrindus, 
nustatant, jog elektroninių ryšių tinklų 
teikėjai turi teisę įrengti elektroninių 
ryšių infrastruktūrą žemėje, kuri jiems 
priklauso nuosavybės teise, taip pat jeigu 
yra nustatytas servitutas arba jeigu 
elektroninių ryšių tinklų teikėjai turi teisę 
naudoti žemę elektroninių ryšių 
infrastruktūrai įrengti, nekeisdami žemės 
paskirties. 

Suteikia Lietuvos Respublikos 
susisiekimo ministerijai įgaliojimus (tuo 
pačiu įgalina VšĮ „Plačiajuostis 
internetas“) įgyvendinti viešosios 
plačiajuosčio ryšio infrastruktūros 
plėtrą. 

 

Garantuoja VšĮ „Plačiajuostis 
internetas“ teisę įrengti elektroninių 
ryšių infrastruktūrą, taip pat teisę 
pasinaudoti valstybės ir savivaldybių 
kelių elementais elektroninių ryšių 
tinklams tiesti bei elektroninių ryšių 
infrastruktūrai įrengti. 

 

Įpareigoja VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 
laikytis elektroninių ryšių 
infrastruktūros įrengimą 
reglamentuojančių teisės aktų: 
Lietuvos Respublikos teritorijų 
planavimo įstatymo, Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymo, 
Lietuvos Respublikos saugomų 
teritorijų įstatymo, Lietuvos 
Respublikos planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymo, Lietuvos Respublikos kelių 
įstatymo, Elektroninių ryšių 
infrastruktūros įrengimo ir naudojimo 
taisyklių ir kitų. 
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Nr. Teisės aktas  Teisės akto aprašymas Teisės akto įtaka 

 

Nustato, jog Lietuvos Respublikos 
teritorijų planavimo įstatyme numatytais 
atvejais elektroninių ryšių infrastruktūrai 
priklausančių bokštų ir stiebų, 
priskiriamų ypatingiems statiniams, 
išdėstymas turi būti numatytas 
savivaldybės teritorijos ar jos dalies 
bendrajame plane arba Elektroninių ryšių 
infrastruktūros vystymo specialiajame 
plane. 

 

Nustato, jog asmenys, suderinę su 
valstybės ar savivaldybių institucijomis, 
valstybės įmonėmis, turi teisę 
viešiesiems elektroninių ryšių tinklams 
tiesti ir šių tinklų elektroninių ryšių 
infrastruktūrai įrengti nemokamai 
naudotis valstybės ir savivaldybių kelių 
elementais, bet baigę elektroninių ryšių 
infrastruktūros įrengimo darbus, teisės 
aktų nustatyta tvarka turi neatlygintinai 
sutvarkyti kelius ir (arba) jų elementus. 

 

Įtvirtina vertimosi elektroninių ryšių 
veikla Lietuvos Respublikoje pagrindus. 

2. Lietuvos Respublikos 
ryšių reguliavimo 
tarnybos direktoriaus 
2011 m. spalio 14 d. 
įsakymas Nr. 1V-978 
„Dėl Elektroninių 
ryšių infrastruktūros 
įrengimo, žymėjimo, 
priežiūros ir 
naudojimo taisyklių 
patvirtinimo“ 

Nustato pagrindinius reikalavimus: 1) 
projektuojant, statant, tiesiant, įrengiant, 
rekonstruojant, remontuojant 
elektroninių ryšių infrastruktūrą; 2) 
projektuojant, statant, rekonstruojant, 
remontuojant, atnaujinant 
(modernizuojant) esamus statinius, kiek 
šie darbai yra susiję su elektroninių ryšių 
infrastruktūros šiuose statiniuose 
įrengimu; 3) viešųjų ryšių tinklų 
elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugos zonų žymėjimo būdus; 4) darbų 
viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių 
infrastruktūros apsaugos zonose atlikimo 
tvarką; 5) bendro elektroninių ryšių 
infrastruktūros ir tinkamos paskirties 
fizinės infrastruktūros įrengimo ir 
naudojimo tvarką ir sąlygas, siekiant 
steigti ar plėtoti elektroninių ryšių 
tinklus, įskaitant sparčiųjų elektroninių 
ryšių tinklus. 

 

Elektroninių ryšių infrastruktūra yra 
elektroninių ryšių veiklai vykdyti skirta 
fizinė infrastruktūra, kurią sudaro 

Įpareigoja VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 
laikytis elektroninių ryšių 
infrastruktūros projektavimui, tiesimui, 
įrengimui ir kitų veiksmų atlikimui 
nustatytų reikalavimų. 
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aparatūra, įrenginiai, įskaitant antenas, 
linijos, vamzdynai, kabeliai, kanalai, 
kolektoriai, šuliniai, atraminės 
konstrukcijos, bokštai, stiebai, statiniai, 
statinių įvadai, statinių inžinerinės 
sistemos, skirstomosios spintos ir kitos 
priemonės. 

3. Lietuvos Respublikos 
susisiekimo ministro 
2005 m. rugsėjo 29 d. 
įsakymas Nr. 3-414 
„Dėl viešosios įstaigos 
„Plačiajuostis 
internetas“ 
įsteigimo“ 

Įsteigia VšĮ „Plačiajuostis internetas“. Sukuria teisinį pagrindą VšĮ 
„Plačiajuostis internetas“ veiklai. 

4. Lietuvos Respublikos 
susisiekimo ministro 
2019 m. balandžio 25 
d. įsakymu Nr. 3-196 
patvirtinti viešosios 
įstaigos „Plačiajuostis 
internetas“ įstatai 
(įregistruoti Lietuvos 
Respublikos juridinių 
asmenų registre 2019 
m. gegužės 21 d.) 

Įtvirtina šiuos VšĮ „Plačiajuostis 
internetas“ veiklos tikslus: 1) tenkinti 
viešuosius interesus, valdant 
plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą, sukurti 
plačiajuosčio duomenų perdavimo 
prieigą kaimiškųjų seniūnijų viešojo 
sektoriaus institucijoms ir sudaryti 
prielaidas teikti plačiajuosčio duomenų 
perdavimo paslaugas kaimiškųjų vietovių 
bendruomenių nariams; 2) įgyvendinti 
plačiajuosčio ryšio plėtros priemones 
diegiant inovatyvius informacinių ryšių 
technologijų sprendimus, užtikrinant šių 
sprendimų funkcionalumą ir plėtrą; 3) 
rengti projektus, tiekti paraiškas jų 
įgyvendinimo finansavimui gauti ir juos 
įgyvendinti; 4) organizuoti informacinių ir 
ryšių technologijų tinklų eksploataciją, 
teikti paslaugas, panaudojant sukurtą 
šviesolaidinių kabelinių linijų tinklų 
infrastruktūrą. 

Įpareigoja VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 
savo veikloje vadovautis nustatytaisiais 
veiklos tikslais, veikti pagal įstatuose 
nustatytas veiklos sritis bei rūšis. 

5. Lietuvos Respublikos 
viešųjų įstaigų 
įstatymas 

Reglamentuoja viešųjų įstaigų gauto 
perviršio (pelno) panaudojimą. Nustato, 
jog gautas perviršis (pelnas) gali būti 
naudojamas tik viešosios įstaigos 
įstatuose nustatytiems viešosios įstaigos 
veiklos tikslams siekti, ir negali būti 
skiriamas dalininkams, viešosios įstaigos 
organų nariams, darbuotojų premijoms. 

Įpareigoja VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 
iš veiklos gautą perviršį (pelną) skirti tik 
jos įstatuose nurodytiems tikslams. 

6. Lietuvos Respublikos 
susisiekimo ministro 
2021 m. lapkričio 29 
d. įsakymas Nr. 3-543 
„Dėl viešosios įstaigos 
„Plačiajuostis 

Nustato VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 
teikiamų paslaugų tarifus, galiojančius 
nuo 2022 m. sausio 1 d. 

Įpareigoja VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 
taikyti nustatytuosius tarifus savo 
teikiamoms paslaugoms. 
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internetas“ teikiamų 
paslaugų tarifų“ 

7. Europos Komisijos 
2016 m. rugsėjo 14 d. 
komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų 
komitetui „Junglumas 
– bendrosios 
skaitmeninės rinkos 
pagrindas. Kelias į 
Europos gigabitinę 
visuomenę“ 

Skatina Europos Sąjungos valstybes nares 
prisidėti prie trijų strateginių gigabitinės 
visuomenės kūrimo tikslų iki 2025 m. 
įgyvendinimo, du iš kurių yra šie: 1) 
užtikrinti, kad visuose kaimų ir miestų 
namų ūkiuose būtų prieinamas interneto 
ryšys, kurio žemynkryptės linijos sparta 
ne mažesnė kaip 100 Mbps ir gali būti 
padidinta iki gigabitinės; 2) užtikrinti 
gigabitinį junglumą visiems 
pagrindiniams socialinės ir ekonominės 
pažangos varikliams, tokiems kaip 
mokyklos, didieji transporto mazgai ir 
pagrindiniai viešųjų paslaugų teikėjai, 
taip pat skaitmeninei veiklai imlioms 
įmonėms. 

Kviečia Europos Sąjungos valstybes 
nares, įskaitant Lietuvos Respubliką, 
remti projektus, užtikrinančius 
gigabitinio ryšio prieinamumą ir 
gigabitinį junglumą. 

8.  Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2020 m. 
rugsėjo 9 d. 
nutarimas Nr. 998 
„Dėl 2021–2030 metų 
Nacionalinio 
pažangos plano 
patvirtinimo“ 

Įtvirtina strateginį tikslą ir uždavinį – 
gerinti skaitmeninį vidinį ir išorinį 
junglumą. 

 

Numato, diegti naujus, pažangius, itin 
didelio pralaidumo tinklus kaip pagrindą 
kurti skaitmeninę ekonomiką ir 
visuomenę, užtikrinti tolygią esamų 
elektroninių ryšių plėtrą – sudaryti 
galimybę naudotis internetu net ir labiau 
nutolusių vietovių gyventojams bei 
verslui. 

 

Atsakingu strateginio valdymo 
sistemos dalyviu paskiria Lietuvos 
Respublikos susisiekimo ministeriją. 

Įpareigoja Lietuvos Respublikos 
susisiekimo ministeriją organizuoti 
Nacionalinio pažangos plano tikslų ir 
uždavinių, susijusių su skaitmeninio 
junglumo gerinimu, įgyvendinimą. 

9. Lietuvos Respublikos 
susisiekimo ministro 
2021 m. spalio 4 d. 
įsakymas Nr. 3-477 
„Dėl Lietuvos 
Respublikos itin 
spartaus 
plačiajuosčio ryšio 
plėtros 2021–2027 m. 
plano patvirtinimo“ 

Įtvirtina tikslą – plėtoti itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio, užtikrinančio 
duomenų perdavimą ne mažesne kaip 
100 Mbps sparta, infrastruktūrą 
vietovėse, kuriose rinka negali užtikrinti 
šios infrastruktūros plėtros ir itin 
spartaus interneto paslaugų teikimo, 
skatinti konkurenciją plačiajuosčio ryšio 
rinkoje ir naudojimąsi plačiajuosčio ryšio 
paslaugomis. 

 

Nustato uždavinį – viešosiomis 
investicijomis sukurti pažangią ir 
patikimą itin spartaus plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūrą, užtikrinančią visuotinį itin 

Įpareigoja VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 
įgyvendinti jai priskirtas plačiajuosčio 
ryšio infrastruktūros plėtros 
priemones, laikytis šių priemonių 
įgyvendinimo tvarkos, šių priemonių 
įgyvendinimo terminų. 
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spartaus interneto prieinamumą visoje 
šalyje. 

 

Minėtą uždavinį, be kitų dalykų, siekia 
įgyvendinti šiomis priemonėmis: 1) 
plėtoti itin spartaus plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūrą baltosiose šalies 
teritorijose, statant ryšio bokštus ir 
tiesiant šviesolaidines kabelių linijas; 2) 
sukurti gigabitinės spartos plačiajuosčio 
ryšio infrastruktūrą skaitmeninei veiklai 
imliems objektams. 

 

Numato, jog už minėtų priemonių 
vykdymą yra atsakinga VšĮ „Plačiajuostis 
internetas“. Plano įgyvendinimą 
koordinuoja Lietuvos Respublikos 
susisiekimo ministerija. 

10. Europos Parlamento 
ir Tarybos 
reglamentas (ES) 
2021 m. birželio 24 d. 
2021/1058 dėl 
Europos regioninės 
plėtros fondo ir 
Sanglaudos fondo 

Numato, jog Europos regioninės plėtros 
fondo (ERPF) lėšomis taip pat remiamas 
tikslas užtikrinti konkurencingesnę ir 
pažangesnę Europą skatinant 
novatorišką ir pažangų ekonomikos 
pertvarkymą ir regionų IRT jungtis ir 
gerinant skaitmeninį junglumą. 

Įgalina naudoti ERPF lėšas šalies 
skaitmeninio junglumo gerinimo 
projektams.  

11. Europos Parlamento 
ir Tarybos 
reglamentas (ES) 
2021/241 2021 m. 
vasario 12 d. kuriuo 
nustatoma 
ekonomikos 
gaivinimo ir 
atsparumo didinimo 
priemonė 

Sukuria teisinį reglamentavimą, kurio 
pagrindu atskiros Europos Sąjungos 
valstybės nares kuria nacionalinius 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemones, o esant poreikiui, – 
juos keičia. 

 

Šio reglamento pagrindu Taryba 2021 m. 
liepos 28 d. patvirtino Lietuvai skirtą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą (žr. žemiau). 

Lietuvai skirtas planas numato 
finansavimą ir VšĮ „Plačiajuostis 
internetas“ įgyvendinamam projektui. 

12. Tarybos 2021 m. 
liepos 28 d. 
įgyvendinimo 
sprendimas dėl 
Lietuvos ekonomikos 
gaivinimo ir 
atsparumo didinimo 
plano patvirtinimo 
(įskaitant šio 
sprendimo priedą) 

Patvirtina Lietuvos Respublikos 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, kuriame apibrėžiamos 
valstybės investicijos įvairiuose 
sektoriuose. 

 

Be kitų dalykų, sprendimas nustato ir 
priemones, kuriomis bus siekiama 
sudaryti sąlygas Lietuvos Respublikoje 
diegti 5G ryšį, toliau plėtoti šviesolaidinę 
infrastruktūrą kaimo ir nutolusiose 

Įgalina naudoti Ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano (EGADP) 
lėšas šviesolaidinės infrastruktūros 
kaimo ir nutolusiuose vietovėse 
plėtojimo projektams. 

 

Nurodo, kad Lietuva įgyvendins 
investiciją C.1.5.2 „Žingsnis 5G link“, 
kurios sudėtinė dalis yra C.1.5.2. 2 
papriemonė „Tolesnė itin didelio 
pralaidumo tinklų plėtra“. 
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vietovėse ir skatinti susisiekimo 
inovacijas. 

 

Konkrečiai numato investiciją „Žingsnis 
5G link“, kuria, be kitų dalykų, siekiama 
plėtoti šviesolaidinę infrastruktūrą kaimo 
ir nutolusiose vietovėse, užtikrinant 
prieigą prie gigabitinės spartos 
plačiajuosčio ryšio 5 000 socialinę ir 
ekonominę pažangą skatinančių 
subjektų. 

 

Investicijos „Žingsnis 5G link“ pagalba 
siekiama pastatyti 50 naujų bokštų ir 
nutiesti 2 000 km šviesolaidinio ryšio 
linijų kaimo ir nutolusiose vietovėse, 
kuriose šiuo metu nėra privačių 
operatorių infrastruktūros arba 
artimiausiu metu jos neplanuojama 
įrengti. 

 

Apibrėžia labai konkrečius parametrus 
projekto, kuriam gali būti skiriamos 
EGADP lėšos. Šio projekto parametrai 
yra privalomi Lietuvos Respublikai, ir 
gali būti keičiami tik Komisijos bei 
Tarybos sprendimu. Keitimų būtinybė 
bus nustatyta atliekant galimybių 
studiją. 

 

Įtvirtintų parametrų keitimą 
reglamentuoja Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) 2021/241 
2021 m. vasario 12 d. kuriuo nustatoma 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonė  21 straipsnis. 
Keitimą turi inicijuoti valstybė narė 
pateikdama atitinkamą prašymą 
Europos Komisijai. Jeigu Europos 
Komisija pritaria keitimo poreikiui, ji 
kreipiasi su atitinkamo sprendimo 
pasiūlymu į Tarybą.  

13. 2014 m. birželio 17 d. 
Komisijos 
reglamentas (ES) Nr. 
651/2014, kuriuo tam 
tikrų kategorijų 
pagalba skelbiama 
suderinama su vidaus 
rinka taikant Sutarties 
107 ir 108 straipsnius 

Įtvirtina įvairias išimtis iš Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 107 
straipsnyje numatyto bendro draudimo 
teikti valstybės pagalbą. Išimtys 
taikomos, jeigu tenkinamos bendrosios 
išimties reglamente apibrėžtos sąlygos. 

Numato išimtį, kuri pateisina valstybės 
pagalbos (įskaitant EGADP lėšų) teikimą 
VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 
vystomam projektui be atskiro Europos 
Komisijos leidimo. 

 

Siekiant pasinaudoti išimtimi, projektas 
turi būti įgyvendintas laikantis 
bendrosios išimties reglamente 
numatytų apribojimų. Jeigu nuo 
bendrosios išimties sąlygų 
nukrypstama, pagalba gali būti 
teikiama tik atskiru Europos Komisijos 
leidimu. 

14. Civilinis kodeksas Nustato žemės įgijimo nuosavybės teise 
iš fizinio asmens ar privataus juridinio 
asmens, privačios žemės nuomos ir 
panaudos tvarką: 

 

1) Žemės sklypo pirkimas-pardavimas 
įforminamas notarinės formos žemės 
sklypo pirkimo-pardavimo sutartimi. 
Įgyta nuosavybės teisė į žemės sklypą 
registruojama Nekilnojamojo turto 
registre, siekiant ją panaudoti prieš 
trečiuosius asmenis; 

 

Įpareigoja VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 
laikytis nustatytos žemės įgijimo 
nuosavybės teise, nuomos ir panaudos 
iš fizinių ar privačių juridinių asmenų 
tvarkos. 

 

Jeigu elektroninių ryšių infrastruktūros 
įrengimo tikslais planuojamas įsigyti / 
išsinuomoti / neatlygintinai naudoti 
(panauda) žemės sklypas yra jau 
išnuomotas ar suteiktas neatlygintinai 
naudotis (panauda), pirma, turi būti 
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2) Privačios žemės nuomai turi būti 
sudaroma rašytinės formos žemės sklypo 
nuomos sutartis, kuri registruojama 
Nekilnojamojo turto registre, siekiant ją 
panaudoti prieš trečiuosius asmenis. 
Nuomos terminas negali būti ilgesnis kaip 
100 metų; 

 

3) Privačios žemės panaudai turi būti 
sudaroma rašytinės formos žemės sklypo 
panaudos sutartis, kuri registruojama 
Nekilnojamojo turto registre, siekiant ją 
panaudoti prieš trečiuosius asmenis. 
Panaudos terminas negali būti ilgesnis 
kaip 100 metų. 

 

Nustato servituto įgyvendinimo tvarką: 
elektroninių ryšių tinklų teikėjas turi teisę 
kreiptis į teismą, kad šis, jeigu yra 
galimybė ir tai nesudaro nepagrįstų 
sunkumų tos nuosavybės savininkui, 
suteiktų teisę naudoti valstybės, 
savivaldybės ar privačią nuosavybę 
elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti, 
nustatydamas servitutą atitinkamai 
nuosavybei. Teismo sprendimas dėl 
servituto nustatymo turi būti priimtas ne 
vėliau kaip per 6 mėnesius nuo ieškinio 
priėmimo dienos. Valstybės, savivaldybės 
ar privati nuosavybė naudojama už 
teismo nustatytą pagrįstą kainą.  

 

Numato, jog servitutas gali būti 
nustatomas ir kitais pagrindais: sandoriu, 
administraciniu aktu ar įstatymu. 

išspręstas nuomos ar panaudos 
sutarties nutraukimo klausimas. 

 

Atkreiptinas dėmesys, kad tiek žemės 
sklypo nuoma, tiek panauda 
nepanaikina ir nepakeičia trečiųjų 
asmenų teisių į tą žemės sklypą 
(hipotekų, servitutų, uzufruktų ir kt.), 
be to, nuomininkas ar panaudos 
gavėjas privalo naudotis žemės sklypu 
laikydamasis nuomos ar panaudos 
sutarties sąlygų ir apribojimų. 

15. Žemės įstatymas 

 

Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2014 m. 
kovo 19 d. nutarimas 
Nr. 261 „Dėl 
Valstybinės žemės 
sklypų pardavimo ir 
nuomos aukcionų 
organizavimo 
taisyklių 
patvirtinimo“ 

 

Nustato žemės įgijimo nuosavybės teise 
iš valstybės ir savivaldybių, valstybinės ar 
savivaldybių žemės nuomos ir panaudos 
tvarką: 

 

1) Valstybinės žemės sklypai (su teisės 
aktuose nustatytomis išlygomis, 
ypatumais ir kt.) parduodami aukciono 
būdu asmeniui, kuris už parduodamą 
žemės sklypą pasiūlo didžiausią kainą. 
Siekiant, kad būtų paskelbtas aukcionas, 
turi būti teikiamas prašymas 
Nacionalinės žemės tarnybos 
teritoriniam padaliniui ir žemės sklypas 
turi būti įtraukiamas į Viešame aukcione 

Įpareigoja VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 
laikytis nustatytos žemės įgijimo 
nuosavybės teise, nuomos ir panaudos 
iš valstybės ir savivaldybių tvarkos. 

 

Jeigu elektroninių ryšių infrastruktūros 
įrengimo tikslais planuojamas įsigyti / 
išsinuomoti / neatlygintinai naudoti 
(panauda) žemės sklypas yra jau 
išnuomotas ar suteiktas neatlygintinai 
naudotis (panauda), pirma turi būti 
išspręstas nuomos ar panaudos 
sutarties nutraukimo klausimas. 
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Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2000 m. 
rugpjūčio 2 d. 
nutarimas Nr. 925 
„Dėl Savivaldybėms 
nuosavybės teise 
priklausančių žemės 
sklypų pardavimo 
aukciono nuostatų 
patvirtinimo“ 

parduodamo valstybės nekilnojamojo 
turto sąrašą. Nacionalinei žemės tarybai 
priėmus sprendimą dėl žemės sklypo 
pardavimo, viešą aukcioną organizuoja VĮ 
Valstybės žemės fondas. Su aukciono 
laimėtoju Nacionalinė žemės tarnyba 
sudaro notarinės formos valstybinės 
žemės pirkimo–pardavimo sutartį, kuri 
registruojama Nekilnojamojo turto 
registre; 

 

2) Valstybinės žemės sklypai (su teisės 
aktuose nustatytomis išlygomis, 
ypatumais ir kt.) išnuomojami aukciono 
būdu asmeniui, kuris pasiūlo didžiausią 
nuomos mokestį. Siekiant, kad būtų 
paskelbtas aukcionas, turi būti teikiamas 
prašymas Nacionalinės žemės tarnybos 
teritoriniam padaliniui. Nacionalinei 
žemės tarnybai priėmus sprendimą 
išnuomoti žemės sklypą, aukcioną 
organizuoja valstybės įmonė Valstybės 
žemės fondas. Su aukciono laimėtoju 
Nacionalinė žemės tarnyba sudaro 
valstybinės žemės nuomos sutartį, kuri 
registruojama Nekilnojamojo turto 
registre. Žemės nuomos terminas 
nustatomas nuomotojo ir nuomininko 
susitarimu, atsižvelgiant į teisės aktuose 
nustatytus kriterijus, bet ne ilgiau kaip 99 
metams. Kai išnuomojama žemės ūkio 
paskirties žemė, žemės nuomos terminas 
negali būti ilgesnis kaip 25 metai; 

 

3) Valstybinės žemės sklypai (su teisės 
aktuose nustatytomis išlygomis, 
ypatumais ir kt.) gali būti perduodami 
laikinai neatlygintinai naudotis 
viešosioms įstaigoms, kai bent vienas iš jų 
dalininkų yra valstybės ar savivaldybės 
institucija, ir tik valstybės ir savivaldybių 
funkcijoms atlikti. Prašymas perduoti 
neatlygintinai naudotis valstybinės 
žemės sklypą paduodamas Nacionalinės 
žemės tarnybos teritoriniam padaliniui. 
Sprendimą perduoti neatlygintinai 
naudotis valstybinės žemės sklypą priima 
ir valstybinės žemės panaudos sutartį 
sudaro Nacionalinė žemės tarnyba. 
Valstybinės žemės panaudos terminas 
nustatomas ne ilgiau kaip 99 metams. Kai 
perduodama neatlygintinai naudotis 
žemės ūkio paskirties žemė, valstybinės 
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Nr. Teisės aktas  Teisės akto aprašymas Teisės akto įtaka 

žemės panaudos terminas negali būti 
ilgesnis kaip 25 metai; 

 

4) Savivaldybių žemės sklypai (su teisės 
aktuose nustatytomis išlygomis, 
ypatumais ir kt.), kuriuose nėra statinių ar 
įrenginių, parduodami aukciono būdu 
asmeniui, kuris už parduodamą žemės 
sklypą pasiūlo didžiausią kainą. Siekiant, 
kad būtų paskelbtas aukcionas, turi būti 
teikiamas prašymas savivaldybės 
administracijai ir žemės sklypas turi būti 
įtraukiamas į Viešame aukcione 
parduodamo savivaldybių nekilnojamojo 
turto sąrašą. Savivaldybės tarybai 
priėmus sprendimą dėl žemės sklypo 
pardavimo, viešą aukcioną organizuoja 
savivaldybės administracijos direktoriaus 
sudaryta aukciono komisija. Su aukciono 
laimėtoju savivaldybės administracijos 
direktorius sudaro notarinės formos 
savivaldybės žemės pirkimo–pardavimo 
sutartį, kuri registruojama Nekilnojamojo 
turto registre;  

 

5) Sprendimą išnuomoti savivaldybės 
žemės sklypą (su teisės aktuose 
nustatytomis išlygomis, ypatumais ir kt.) 
priima savivaldybės taryba. Savivaldybių 
žemės sklypai išnuomojami konkrečių 
savivaldybių tarybų nustatyta tvarka; 

 

6) Savivaldybės žemės sklypai (su teisės 
aktuose nustatytomis išlygomis, 
ypatumais ir kt.) gali būti perduodami 
laikinai neatlygintinai naudotis 
viešosioms įstaigoms, kai bent vienas iš jų 
dalininkų yra valstybės ar savivaldybės 
institucija, kurioms atstovauja valstybės 
ar savivaldybės institucija ir tik valstybės 
ir savivaldybių funkcijoms atlikti. 
Prašymas perduoti neatlygintinai 
naudotis savivaldybės žemės sklypą 
paduodamas savivaldybės 
administracijai. Sprendimą savivaldybei 
nuosavybės teise priklausantį žemės 
sklypą perduoti neatlygintinai naudotis 
priima savivaldybės taryba, panaudos 
sutartį sudaro savivaldybės turto 
valdytojas. Sprendimo priėmimo ir žemės 
panaudos sutarties pasirašymo tvarką 
nustato savivaldybių tarybos. 
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Nr. Teisės aktas  Teisės akto aprašymas Teisės akto įtaka 

16. Lietuvos Respublikos 
Civilinis kodeksas 

 

Lietuvos Respublikos 
žemės įstatymas 

 

Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2005 m. 
rugpjūčio 25 d. 
nutarimas Nr. 924 
„Dėl Žemės paėmimo 
visuomenės 
poreikiams taisyklių ir 
Žemės paėmimo 
visuomenės 
poreikiams projektų 
rengimo ir 
įgyvendinimo 
taisyklių 
patvirtinimo“ 

Nustato žemės paėmimo visuomenės 
poreikiams tvarką. 

 

Numato, jog žemė visuomenės 
poreikiams iš privačios žemės savininkų 
gali būti paimama ir privačios žemės 
nuomos ir panaudos sutartys prieš 
terminą nutraukiamos arba tam tikslui 
valstybinės žemės nuomos ir panaudos 
sutartys prieš terminą nutraukiamos tik 
išimtiniais atvejais Nacionalinės žemės 
tarnybos sprendimu pagal valstybės 
institucijos ar savivaldybės tarybos 
prašymą, kai ši žemė pagal specialiojo 
teritorijų planavimo dokumentus ar 
detaliuosius planus, parengtus Teritorijų 
planavimo įstatymo nustatyta tvarka, 
tenkinant viešąjį interesą reikalinga tam 
tikriems tikslams įgyvendinti, vienas jų – 
socialinei infrastruktūrai plėsti. 

Valstybės institucijos ar savivaldybės 
tarybos teikdamos prašymą 
Nacionalinei žemės tarnybai turi 
pagrįsti, kad konkretus visuomenės 
poreikis objektyviai egzistuoja ir kad šis 
poreikis negalės būti patenkintas, jeigu 
nebus paimtas konkretus žemės 
sklypas, taip pat nurodyti konkrečius 
tikslus, kuriems numatoma panaudoti 
paimamą visuomenės poreikiams 
žemę. 

 

Žemės paėmimu visuomenės 
poreikiams suinteresuotos institucijos 
savo lėšomis organizuoja žemės 
paėmimo visuomenės poreikiams 
projektų rengimą ir jų įgyvendinimą. 
Žemės savininkui turi būti atlyginama 
pinigais tos žemės rinkos kaina, o šalių 
sutarimu – perduodamas kitas žemės 
sklypas. 

17. Lietuvos Respublikos 
žemės įstatymas 

 

Lietuvos Respublikos 
miškų įstatymas 

Nustato statinių statybos galimybę ir 
sąlygas žemės ūkio ir miškų ūkio 
paskirties žemėje. 

 

Numato, kad žemės ūkio paskirties 
žemėje kitų įstatymų nustatytais atvejais 
ir sąlygomis gali būti statomi statiniai 
nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo 
paskirties. Taip pat numato, kad žemės 
ūkio paskirties žemėje gali būti statomi 
tik žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingi 
ūkiniai statiniai ir ūkininko sodybos, taip 
pat kiti statiniai, kurių statyba numatyta 
Žemės įstatyme arba kituose 
įstatymuose. 

 

Išskyrus įstatymuose numatytas 
specialias išimtis, miškų ūkio paskirties 
žemėje gali būti statomi tik Žemės 
įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 3 punkte 
ir Miškų įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje 
nurodyti statiniai – miško keliai, kvartalų, 
technologinės ir priešgaisrinės linijos, 
medienos sandėlių bei kitų su mišku 
susiję įrenginiai, poilsio aikštelės, žvėrių 
pašarų aikštelės. 

 

Numato, jog miško žemė gali būti 
paverčiama kitomis naudmenomis tik 

Darytina išvada, kad elektroninių ryšių 
bokštų statyba žemės ūkio paskirties 
žemėje yra negalima, o miško ūkio 
paskirties žemėje būtų galima tik jei ši 
žemė būtų pakeista kitomis 
naudmenomis. 
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išimtiniais atvejais, pavyzdžiui: 1) 
valstybei svarbiems projektams 
įgyvendinti; 2) inžinerinės infrastruktūros 
teritorijoms, apimančioms 
komunikacinius koridorius, inžinerinius 
tinklus, susisiekimo komunikacijas ir 
aptarnavimo objektus, formuoti. 
Asmenys, inicijuojantys valstybinės 
miško žemės pavertimą kitomis 
naudmenomis, privalo į valstybės 
biudžetą sumokėti piniginę 
kompensaciją, kurią sudaro kitomis 
naudmenomis paverčiamos miško žemės 
sklypo vertė rinkos kainomis, jame 
augančio medyno įveisimo ir išauginimo 
iki amžiaus, kurį šis medynas pasiekė 
pavertimo kitomis naudmenomis metu, 
išlaidos ir prarasto medienos prieaugio, 
kurį šis medynas sukauptų iki nustatyto 
pagrindinių kirtimų amžiaus, vertė 
nenukirsto miško kainomis. 

18. Lietuvos Respublikos 
vandens įstatymas 

Numato, kad vandens telkiniuose gali 
būti statomi hidrotechnikos statiniai, 
reikalingi vandens apsaugai, jo 
naudojimui ir aplinkai nuo žalingo 
vandens poveikio saugoti, 
hidroenergetikai ir kitoms reikmėms. 

 

Nenumato, kad vandens ūkio paskirties 
žemėje būtų galima statyti kitus statinius. 

Darytina išvada, kad elektroninių ryšių 
bokštų statyba vandens ūkio paskirties 
žemėje yra negalima. 

19. Lietuvos Respublikos 
statybos įstatymas 

 

Statybos techninis 
reglamentas STR 
1.05.01:2017 
„Statybą leidžiantys 
dokumentai. Statybos 
užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. 
Savavališkos statybos 
padarinių šalinimas. 
Statybos pagal 
neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių 
šalinimas“ 

 

Statybos techninis 
reglamentas STR 

Statybos įstatymas nustato statinių 
statybos techninio normavimo, 
statybinių tyrimų, statinių projektavimo, 
statinių projektų ir statinių ekspertizės, 
statybos, statybos užbaigimo, statinių 
naudojimo ir priežiūros tvarką. 

 

Statybos techniniai reglamentai (STR) 
detalizuoja Statybos įstatymo nuostatas. 

 

Statinys yra nekilnojamasis daiktas 
(pastatas arba inžinerinis statinys), 
turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios 
visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos 
vietoje atliekant statybos darbus.  

 

Nekilnojamieji daiktai yra žemės sklypas 
ir su juo susiję daiktai, kurie negali būti 
perkelti iš vienos vietos į kitą, nepakeitus 

Elektroninių ryšių bokštai bus laikomi 
statiniais, jei atitiks šias sąlygas: 1) bus 
susiję su žemės sklypu (turės pamatus); 
2) jų nebus galima perkelti iš vienos 
vietos į kitą nepakeitus jų paskirties ir iš 
esmės nesumažinus jų vertės; 3) turės 
laikančiąsias konstrukcijas, 
sumontuotas statybos vietoje atliekant 
statybos darbus. Preziumuojama, kad 
pagal aukščiau išvardintus požymius 
elektroninių ryšių bokštai būtų laikomi 
statiniais. 

 

Statytoju gali būti vietos bei užsienio 
valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, 
kitos užsienio organizacijos. Statybos 
įstatymas nustato teisės būti statytoju 
įgyvendinimo sąlygas. Statytojo teisė 
statyti naują statinį įgyvendinama, kai: 
1) statytojas žemės sklypą (teritoriją), 
kuriame (kurioje) statomas statinys, 
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1.01.03:2017 
„Statinių 
klasifikavimas“ 

 

Statybos techninis 
reglamentas STR 
1.04.04:2017 
„Statinio 
projektavimas, 
projekto ekspertizė“ 

 

Statybos techninis 
reglamentas 
STR1.04.04:2017 
„Statinio 
projektavimas, 
projekto ekspertizė“ 

jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų 
vertės.  

valdo nuosavybės teise arba valdo ir 
naudoja kitais Lietuvos Respublikos 
įstatymų nustatytais pagrindais. Šis 
reikalavimas netaikomas tam tikrais 
teisės aktuose nustatytais atvejais 
(pavyzdžiui, tiesiant valstybinėje 
žemėje susisiekimo komunikacijas ar 
inžinerinius tinklus ir statant jiems 
funkcionuoti būtinus statinius); 2) 
statytojas turi statybą leidžiantį 
dokumentą (kai jis privalomas). 

 

Elektroninių ryšių bokštai priskiriami 
inžinerinių tinklų grupei: ryšių 
(telekomunikacijų) tinklai (elektroninių 
ryšių tinklai – kolektoriai, bokštai, 
stiebai ir kiti inžineriniai statiniai, skirti 
elektroninių ryšių veiklai – ryšių 
(telekomunikacijų) tinklams. 30 m ir 
aukštesni bokštai priskiriami ypatingųjų 
statinių kategorijai. Ne aukštesni kaip 
15 m aukščio bokštai, jei atitinka tam 
tikrus teisės aktuose nurodytus 
požymius ir techninius parametrus, 
priskiriami nesudėtingųjų statinių 
kategorijai. Bokštai, kurie nepatenka į 
ypatingųjų ar nesudėtingųjų statinių 
kategoriją, laikomi neypatingaisiais 
statiniais. 

 

Priklausomai nuo to, kokiai statinio 
kategorijai būtų priskiriami elektroninių 
ryšių bokštai, yra taikomi skirtingi 
reikalavimai tokio statinio 
projektavimui, statybą leidžiančiam 
dokumentui gauti (kai toks privalomas), 
statinio statybos užbaigimo tvarkai ir 
kitiems statybos proceso metu 
taikomiems reikalavimams. 

 

Statant naują statinį, statinio projektas 
turi būti rengiamas šiais atvejais: 1) 
statybos projektas – naujo ypatingojo ir 
neypatingojo statinio statybai; 2) 
supaprastintas statybos projektas – 
naujo nesudėtingojo statinio statybai. 

  

Tam tikrais atvejais yra privaloma 
statinio projekto ekspertizė. Statant 
saugomose ar kultūros paveldo 
teritorijose taikomi specialūs 
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reikalavimai (pavyzdžiui, privalomas 
projekto derinimas su saugomos 
teritorijos direkcija) 

  

Elektroninių ryšių bokštų statybos 
atveju, statybą leidžiantis dokumentas 
(leidimas statyti naują statinį) yra 
privalomas šiais atvejais: 1) naujo 
ypatingojo ir neypatingojo statinio 
statybai (išskyrus krašto apsaugos 
tikslams skirtose teritorijose statomą 
naują neypatingąjį statinį); 2) naujo 
nesudėtingojo statinio statybai mieste 
(išskyrus krašto apsaugos tikslams 
skirtose teritorijose statomą naują 
nesudėtingąjį statinį), konservacinės 
apsaugos prioriteto ar kompleksinėje 
saugomoje teritorijoje, kitoje 
teritorijoje aplinkos ministro 
nustatytais atvejais; 3) naujo 
nesudėtingojo statinio statybai 
kultūros paveldo objekto teritorijoje, 
kultūros paveldo objekto apsaugos 
zonoje, kultūros paveldo vietovėje ir jos 
apsaugos zonoje kultūros ministro ir 
aplinkos ministro nustatytais atvejais. 

 

Statybos leidimus naujų statinių 
statybai išduoda: 1) savivaldybės 
administracijos direktorius ar jo 
įgaliotas savivaldybės administracijos 
valstybės tarnautojas (išskyrus žemiau 
nurodytus atvejus); 2) įgyvendinant 
ypatingos valstybinės svarbos projektus 
– aplinkos ministro nustatyta tvarka 
Valstybinė teritorijų planavimo ir 
statybos inspekcija prie Aplinkos 
ministerijos; 3) naujų ypatingųjų ir 
neypatingųjų statinių statybai pajūrio 
juostoje – Valstybinė teritorijų 
planavimo ir statybos inspekcija prie 
Aplinkos ministerijos Lietuvos 
Respublikos pajūrio juostos įstatymo ir 
aplinkos ministro nustatyta tvarka. 

 

Statinio užbaigimas, priklausomai nuo 
statinio kategorijos, turi būti 
įforminamas įstatymo nustatyta tvarka 
(statybos užbaigimo aktas, deklaracija 
apie statybos užbaigimą ir pan.). 
Pastatyti statiniai turi būti 
registruojami Nekilnojamojo turto 
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registre, kad šį faktą būtų galima 
panaudoti prieš trečiuosius asmenis. 

20. Lietuvos Respublikos 
teritorijų planavimo 
įstatymas 

 

Konkrečių 
savivaldybių ir 
vietovių lygmens 
bendrieji planai 

Teritorijų planavimo įstatymas nustato 
urbanizuotoje / urbanizuojamoje bei 
neurbanizuotoje / neurbanizuojamoje 
teritorijoje naujų statinių statybos 
galimybę pagal bendrųjų planų 
sprendinius. 

 

Konkrečių savivaldybių ir vietovių 
lygmens bendrieji planai nustato leistino 
užstatymo intensyvumo ir užstatymo 
aukščio privalomuosius reikalavimus. 

Žemės sklype, esančiame 
neurbanizuotoje ir neurbanizuojamoje 
teritorijoje, kuriai nėra parengto 
galiojančio detaliojo plano, galima 
statyba, atitinkanti savivaldybės 
lygmens bendrojo plano ir (ar) vietovės 
lygmens bendrojo plano, jeigu jis 
parengtas, sprendinius, žemės sklypo 
pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir 
būdą, vadovaujantis Statybos įstatymo 
nuostatomis. 

 

Žemės sklype, esančiame 
urbanizuotoje ir urbanizuojamoje 
teritorijoje, kuriai neparengti ir (ar) 
nepradėti rengti detalieji planai arba 
vietovės lygmens bendrieji planai, 
kuriuose nustatomas detaliųjų planų 
teritorijos naudojimo reglamentas, 
galima statyba, atitinkanti savivaldybės 
lygmens bendrojo plano ir (ar) vietovės 
lygmens bendrojo plano, jeigu jis 
parengtas, sprendinius, vadovaujantis 
Statybos įstatymo nuostatomis, 
išskyrus Teritorijų planavimo įstatyme 
nurodytus atvejus, kai teritorijai turi 
būti parengtas detalusis planas arba 
vietovės lygmens bendrasis planas, 
kuriame nustatomas detaliųjų planų 
teritorijos naudojimo reglamentas. 

21. Lietuvos Respublikos 
aplinkos apsaugos 
įstatymas 

Nustato pagrindines juridinių ir fizinių 
asmenų teises ir pareigas išsaugant 
Lietuvos Respublikai būdingą biologinę 
įvairovę, ekologines sistemas bei 
kraštovaizdį, užtikrinant sveiką ir švarią 
aplinką, racionalų gamtos išteklių 
naudojimą Lietuvos Respublikoje, jos 
teritoriniuose vandenyse, 
kontinentiniame šelfe ir ekonominėje 
zonoje. 

Įtvirtina ūkinės veiklos, galinčios turėti 
poveikį aplinkai, planavimą ir leidimų 
išdavimą. 

22. Lietuvos Respublikos 
saugomų teritorijų 
įstatymas 

Reglamentuoja saugomų teritorijų 
sistemą, reglamentuoja veiklą jose, taip 
pat nustato tarptautinės svarbos 
teritorijų, tarp jų Europos ekologinio 
tinklo „Natura 2000“ teritorijų, bei 
gamtinio karkaso kūrimą ir veiklos juose 
reglamentavimą. 

Teisės akto nuostatos aktualios 
vertinant konkrečią teritoriją ir leistinas 
veiklas joje. 

 

Numato, kad konservacinės apsaugos 
prioriteto teritorijose (rezervatuose, 
draustiniuose ir paveldo objektuose) 
yra draudžiama statyti statinius, kurie 
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Nr. Teisės aktas  Teisės akto aprašymas Teisės akto įtaka 

nėra susiję su šių teritorijų veiklos 
tikslais. 

 

Numato, kad kompleksinėse 
saugomose teritorijose (valstybiniuose 
parkuose) yra draudžiama arba 
ribojama veikla, galinti pakenkti jų 
kraštovaizdžiui, gamtos ir 
nekilnojamosioms kultūros vertybėms, 
taip pat gamtiniams rekreaciniams 
ištekliams, juose negali būti statomi 
vizualinę taršą sukeliantys statiniai,  
draudžiama statyti ir (ar) įrengti naujus 
statinius ir (ar) įrenginius, nurodytus 
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatyme. 

 

Nustato, jog valstybinių parkų, 
valstybinių rezervatų ir draustinių 
buferinės apsaugos zonose negali būti 
statomi vizualinę taršą sukeliantys 
statiniai. 

 

Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad 
elektroninių ryšių bokštų statyba 
konservacinės ūkio paskirties žemėje 
negalima. 

 

Įtvirtina, kad inžinerinė ir socialinė 
infrastruktūra saugomose teritorijose 
numatoma rengiant kompleksinio 
teritorijų planavimo dokumentus ar 
inžinerinės infrastruktūros vystymo 
planus.  

23. Lietuvos Respublikos 
specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų 
įstatymas 

 

Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2004 m. 
rugpjūčio 19 d. 
nutarimas Nr. 996 
„Dėl Saugomų 
teritorijų tipinių 
apsaugos reglamentų 
patvirtinimo“ 

 

Gamtiniams ir kompleksiniams 
draustiniams nustato specialiosios žemės 
naudojimo sąlygas, taip pat specialiosios 
žemės naudojimo sąlygas, atsižvelgiant į 
konkrečią gamtinio ir kompleksinio 
draustinio rūšį. 

 

Rengiant teritorijų planavimo 
dokumentus, žemės valdos projektus, 
statinių ar kitos veiklos projektus, 
vykdant ūkinę ir (ar) kitokią veiklą, 
įpareigoja laikytis visų specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų, taikomų tose 
teritorijose. 

Nustato elektroninių ryšių 
infrastruktūros apsaugos zonas 
(įskaitant požeminių elektroninių ryšių 
tinklų laidines linijas), apsaugos zonų 
dydį (išilgai požeminių elektroninių 
ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės 
juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į 
abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo 
virš jos ir žemė po šia juosta). 

 

Nustato gamtos paveldo objektų 
teritorijose taikomas specialiąsias 
žemės naudojimo sąlygas. Numato, jog 
gamtos paveldo objektų teritorijose 
draudžiama kasti ir (ar) arti žemę, 
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Nr. Teisės aktas  Teisės akto aprašymas Teisės akto įtaka 

Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 
2005 m. balandžio 19 
d. įsakymas Nr. D1-
214 „Dėl Gamtos 
paveldo objektų 
nuostatų 
patvirtinimo“ 

vykdyti žemės darbus, perkelti į kitą 
vietą riedulius, išskyrus atvejus, kai šie 
darbai susiję su gamtos paveldo 
objektų atkūrimu, eksponavimu ar 
tvarkymu ir jiems vykdyti yra gautas už 
gamtos paveldo objekto teritorijos 
apsaugą atsakingos institucijos 
pritarimas. Atsižvelgiant į tai, darytina 
išvada, kad elektroninių ryšių kabelių 
tiesimui reikalingas valstybinio ir 
biosferos rezervato, valstybinio parko 
direkcijos leidimas. 

 

Numato, jog draudžiama statyti 
statinius, įrengti įrenginius, nesusijusius 
su gamtos paveldo objektų atkūrimu, 
eksponavimu ar tvarkymu. 
Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad 
elektroninių ryšių bokštų statyba 
konservacinės ūkio paskirties žemėje 
negalima. 

 

Įtvirtina, jog ekosistemų apsaugos 
miškuose ir rekreaciniuose miškuose 
draudžiama statyti pastatus ir plėtoti 
inžinerinę infrastruktūrą. 

 

Įtvirtina, kad gamtos paveldo objektų 
teritorijose ir fizinės apsaugos 
pozoniuose draudžiama kasti žemę ir 
arti žemę ir atlikti kitus darbus, 
galinčius sukelti grunto deformaciją, 
išskyrus atvejus, jei šie darbai susiję su 
gamtos paveldo objektų eksponavimu, 
naudojimu ar tvarkymu. 

 

Vizualinės (regimosios) apsaugos 
pozoniuose draudžia darbus, galinčius 
pakenkti gamtos paveldo objektų 
aplinkai, dėl kurių būtų trukdoma 
apžvelgti gamtos paveldo objektus. 

24. Lietuvos Respublikos 
planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo 
įstatymas 

 

Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 

Reglamentuoja planuojamos ūkinės 
veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai 
vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo procesus. 

Teisės akto nuostatos aktualios 
vertinant, ar planuojamai vykdyti 
veiklai yra reikalingas poveikio aplinkai 
vertinimas ar turi būti atliekama 
atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo. 

 

Požeminių kabelių tiesimo nepriskiria 
prie veiklų, kurioms reikėtų atlikti 
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Nr. Teisės aktas  Teisės akto aprašymas Teisės akto įtaka 

2006 m. gegužės 26 d. 
įsakymas Nr. D1-255 
„Dėl Planų ar 
programų ir 
planuojamos ūkinės 
veiklos įgyvendinimo 
poveikio įsteigtoms ar 
potencialioms 
„Natura 2000“ 
teritorijoms 
reikšmingumo 
nustatymo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ 

 

Valstybinės saugomų 
teritorijų tarnybos 
prie Aplinkos 
ministerijos 
direktoriaus 2019 m. 
sausio 21 d. įsakymas 
Nr. V-9 „Dėl Valstybės 
įsteigtų saugomų 
teritorijų, neturinčių 
direkcijų, ir Europos 
ekologinio tinklo 
„Natura 2000“ 
teritorijų, 
nepatenkančių į 
valstybinius parkus, 
rezervatus ar 
biosferos rezervatą, 
priskyrimo saugomų 
teritorijų 
direkcijoms“ 

poveikio aplinkai vertinimą arba atlikti 
atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo. 
Tačiau planuojamos ūkinės veiklos, kuri 
dėl savo pobūdžio, masto ar 
numatomos vietos ypatumų gali daryti 
reikšmingą poveikį aplinkai, poveikio 
aplinkai vertinimas atliekamas, kai 
planuojamos ūkinės veiklos 
įgyvendinimas gali daryti poveikį 
Europos ekologinio tinklo „Natura 
2000“ teritorijoms ir kai saugomų 
teritorijų institucija Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 
nustatyta tvarka nustato, kad šis 
poveikis gali būti reikšmingas. 

 

Tais atvejais, kai planuojama ūkinė 
veikla nėra įtraukta į Planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo įstatymo I ar II priedus ir jos 
įgyvendinimas bus susijęs su 
įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 
2000“ teritorijomis ar artima joms 
aplinka, jos poveikio įsteigtoms ar 
potencialioms „Natura 2000“ 
teritorijoms reikšmingumas 
nustatomas prieš veiklos pradžią. 

 

Jeigu planuojama ūkinė veikla bus 
susijusi su įsteigtomis ar potencialiomis 
„Natura 2000“ teritorijomis ar artima 
joms aplinka, statytojas (užsakovas) 
įpareigojamas kreiptis į valstybinio ir 
biosferos rezervato, valstybinio parko 
direkciją, kurios administruojamoje 
teritorijoje yra įsteigtos ar potencialios 
„Natura 2000“ teritorijos arba kuriai 
tokios teritorijos priskirtos, dėl išvados. 

 

Pateikia valstybės įsteigtų saugomų 
teritorijų, neturinčių direkcijų, ir 
Europos ekologinio tinklo „Natura 
2000“ teritorijų, nepatenkančių į 
valstybinius parkus, rezervatus ar 
biosferos rezervatą, priskirtų saugomų 
teritorijų direkcijoms sąrašą. 

25. Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2008 m. 
balandžio 2 d. 
nutarimas Nr. 318 
„Dėl Gamtinių ir 

Nustato valstybinių ir savivaldybių 
gamtinių ir kompleksinių draustinių, 
neturinčių patvirtintų individualių 
nuostatų, bendrus valdymo, apsaugos ir 
tvarkymo organizavimo principus ir 

Nustato, kad draustiniams yra taikomos 
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatyme gamtiniams ir kompleksiniams 
draustiniams nustatytos specialiosios 
žemės naudojimo sąlygos, taip pat 
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Nr. Teisės aktas  Teisės akto aprašymas Teisės akto įtaka 

kompleksinių 
draustinių nuostatų 
patvirtinimo“ (arba 
individualūs 
draustinių nuostatai) 

etnografinio regiono architektūros ir 
sodybų planavimo tradicijomis pagrįstus 
reikalavimus, taip pat genetinių medynų, 
esančių draustiniuose, apsaugos 
priemones. 

specialiosios žemės naudojimo sąlygos, 
atsižvelgiant į konkrečią gamtinio ir 
kompleksinio draustinio rūšį.  

 

Individualūs draustinių nuostatai gali 
numatyti papildomus apribojimus. 

26. Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos 
ministro 2011 m. 
kovo 2 d. įsakymu Nr. 
V-199 „Dėl Lietuvos 
higienos normos HN 
80:2015 
„Elektromagnetinis 
laukas gyvenamojoje 
aplinkoje. Parametrų 
normuojamos vertės 
ir matavimo 
reikalavimai 10 kHz– 
300 GHz radijo dažnių 
juostoje“ 
patvirtinimo“ 

Nustato radiotechninių objektų įrengimo 
(statybos) ir eksploatavimo visuomenės 
sveikatos saugos reikalavimus, 
elektromagnetinio lauko intensyvumo 
parametrų leidžiamas vertes bei 
matavimo reikalavimus gyvenamojoje 
aplinkoje. 

Nustato elektromagnetinio lauko 
intensyvumo parametrų verčių 
gyvenamojoje aplinkoje (t.y. 
gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties 
pastatų patalpos, gyvenamosios 
patalpos, įrengtos negyvenamuosiuose 
pastatuose, ir šių pastatų aplinka, 
apimanti nurodytiems pastatams 
priklausančius žemės sklypus bei 40 m 
atstumu nuo pastatų sienų esančius 
želdynus su vaikų žaidimo ir sporto 
aikštelėmis, ramaus poilsio vietomis 
vyresnio amžiaus ir neįgaliems 
žmonėms, kuriuose žmones veikia arba 
gali veikti elektromagnetinis laukas) 
maksimalias leistinas reikšmes, kurios 
aktualios vertinant elektroninių ryšių 
bokštų leistiną atstumą nuo 
gyvenamosios paskirties objektų. 

1.3. Sprendžiamos problemos 

Šioje dalyje pateikiama informacija pasirinktus problemų identifikavimo metodus, atliktus darbus, 
gautus tarpinius rezultatus leidžiančius apibrėžti problemas, kurias siekiama spręsti įgyvendinant projektą. 

1.3.1. Problemų identifikavimas 

Siekiant identifikuoti pagrindinę projekto problemą ir jos apimtį buvo atlikti šie darbai: 

 Atliktas suinteresuotų objektų rinkos tyrimas. Jo metu identifikuoti socialinę ir ekonominę 

pažangą skatinantys objektai, turintys poreikį prisijungti prie itin spartaus ryšio (gigabitinės infrastruktūros). 

 Atlikta 5G ryšiui reikiamos infrastruktūros analizė. Apklausti visi operatoriai nuosavybės teise 

valdantys judriojo ryšio infrastruktūros objektus, surinkta ir susisteminta kitų šaltinių informacija apie judriojo 

ryšio infrastruktūrą. Surinktos informacijos pagrindu parengti 5G ryšiui reikalingos infrastruktūros ir jos 

pasiekiamumo, „baltųjų dėmių“ žemėlapiai, atliktos viešosios konsultacijos. 

 Atlikta šviesolaidinių tinklų infrastruktūros analizė. Apklausti visi operatoriai nuosavybės 

teise valdantys judriojo ir fiksuoto ryšio infrastruktūros objektus, surinkta ir susisteminta šviesolaidinių tinklų 

infrastruktūros informacija. Surinktos informacijos pagrindu parengti šviesolaidinių tinklų infrastruktūros 

žemėlapiai, atliktos viešosios konsultacijos. 

 Parengti belaidžio ir laidinio tinklo padengimo žemėlapiai, identifikuotos „baltosios dėmės“. 

Problemų identifikavimui atliktų darbų turinio reikalavimai apibrėžti Pirkimo sąlygų TS 11 punkte 
„Investicijų projekto terminai ir svarbiausi rezultatai“. 11.1 p. nurodoma, jog turi būti atliktas suinteresuotų  
objektų rinkos tyrimas, 11.2 p., kad turi būti atlikta 5G ryšiui reikalingos infrastruktūros analizė, 11.3 p. atlikta 
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šviesolaidinių tinklų infrastruktūros analizė.  Taip pat buvo nagrinėtos ir kitos alternatyvios prieigos 
technologijos – prieiga variniais duomenų kabeliais, palydovinė prieiga, prieiga per elektros perdavimo linijas, 
tačiau šios technologijos negali užtikrinti gigabitinės spartos, todėl jų panaudojimo galimybės buvo atmestos. 

1.3.1.1. Suinteresuotų objektų rinkos tyrimas 

1.3.1.1.1. Rinkos tyrimo metodika 

Duomenų rinkimas. Siekiant identifikuoti objektus, kuriems yra aktualu prisijungti prie itin spartaus 
ryšio infrastruktūros parengti ir išsiųsti klausimynai (2021 m. lapkričio 17 d. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 
raštai Nr. R-850, R-851) suinteresuotoms šalims. Šie klausimynai išsiųsti 14 LR ministerijų, 60 savivaldybių 
administracijų, 85 fiksuoto ir 5 judriojo ryšio operatoriams. Taip pat 468 kaimiškosioms seniūnijoms išsiųstos 
užklausos el. paštu dėl informacijos apie objektus pateikimo. Papildomai informacijos apie objektus 
pateikimas buvo skatinamas patalpinant informacinę žinutę PO ir atskirų savivaldybių tinklapiuose, vykdant 
komunikaciją socialiniuose tinkluose. 

Objektų, turinčių poreikį prisijungti prie itin spartaus ryšio infrastruktūros koordinačių nustatymas, 

žemėlapio parengimas. Suinteresuotų objektų analizei naudota ESRI geografinės informacinės sistemos 
pagrindu veikianti programinė įranga. Rengiantis naudotis šia programine įranga buvo parinktas pagrindo 
žemėlapis, surinkti pirminiai duomenys apie gyvenviečių, seniūnijų, savivaldybių ir apskričių administracines 
ribas. Toliau paruošti ESRI geografinės informacinės sistemos pagrindu veikiantys įrankiai plačiajuosčio ryšio 
aprėpties teritorijų analizei ir žemėlapio suformavimui. Papildomai surinkti darbui reikalingi duomenys: 
Lietuvos teritorijos ribų GIS sluoksnis, Lietuvos apskričių GIS sluoksnis, Lietuvos savivaldybių ribų GIS 
sluoksnis, Lietuvos gyvenviečių ribų GIS sluoksnis. Duomenų atvaizdavimui ir žemėlapių spausdinimui buvo 
pasirinktas topografinis pagrindo žemėlapis. Iš Lietuvos ir jos administracinių vienetų ribų shape duomenų 
buvo suformuoti 5x5m gardelės rastro duomenys rastrinių duomenų analizei. 

Objektų koordinatės buvo gautos pagal rinkos tyrimo metu iš suinteresuotų šalių surinktus duomenis. 
Objektų koordinatės ir adresai buvo sutikrinami naudojant Adresų registro duomenis. Besidubliuojantys 
objektai buvo analizuojami naudojant ESRI ArcGIS artumo įrankių rinkinį (angl. proximity toolset) ir kitus 
įrankius. Objektų žemėlapis buvo sudarytas naudojant ESRI ArcGIS Pro ir ArcGis Online programines 
priemones.  

1.3.1.1.2. Identifikuoti suinteresuoti objektai 

Inicijuojant projektą siekiama užtikrinti itin spartaus ryšio infrastruktūrą socialinę ir ekonominę 
pažangą skatinantiems subjektams, tose šalies vietovėse, kur analogiškos ryšio paslaugos nebūtų teikiamos 
komerciniais pagrindais.  Socialinę ir ekonominę pažangą skatinančiais objektais (angl. socioeconomic drivers) 
laikomos įmonės, ūkiai, infrastruktūriniai objektai ir kiti socialinę ir ekonominę pažangą skatinantys subjektai. 

EK parengtame GBER dokumente pateikiamas socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių subjektų 
apibrėžimas: tai subjektai, kurie dėl savo tikslų, pobūdžio ar vietos gali tiesiogiai arba netiesiogiai suteikti 

reikšmingos socialinės ir ekonominės naudos juos supančioje teritorijoje ar jų įtakos zonoje esantiems 

gyventojams, verslui ir vietos bendruomenėms, įkaitant kitas valdžios, viešąsias ar privačias įstaigas, kurioms 

patikėta teikti visuotinės svarbos paslaugas ir skaitmeninėms technologijoms imlias įmones. 

Siekiant identifikuoti objektus, kurių prijungimas prie itin spartaus ryšio infrastruktūros, įgyvendinant 
planuojamą projektą, yra galimas taikomi esminiai vertinimo kriterijai nurodyti lentelėje žemiau. 

Lentelė 1-6 Objektų tinkamumo prijungimui vertinimo kriterijai 

Kriterijus / reikalavimas Šaltinis 

Objektas yra socialinę ir ekonominę pažangą skatinantis subjektas 
(angl. socioeconomic driver) 

RRF 

Objektas yra kaimo ir/ar nutolusiose vietovėse RRF 
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Objektas yra vietovėse, kuriose šiuo metu nėra privačių operatorių infrastruktūros arba 
artimiausiu metu jos neplanuojama įrengti. T. y. intervencijos galimybę eliminuoja: 

 bent vienas tinklas leidžiantis pasiekti 300 Mb/s arba didesnį greitį ir/ar 
 bent du tinklai leidžiantys pasiekti 100 Mb/s arba didesnį greitį). 

RRF; GBER 

Vykdant intervenciją į tokias tikslines teritorijas subsidijuojamas tinklas turi užtikrinti, kad 
duomenų parsisiuntimo ir išsiuntimo greičiai būtų dvigubai spartesni, nei siūlo esami ar 
planuojami (nepatenkinami) tinklai. Visais atvejais turi užtikrinti >1 Gbps patikimą 
duomenų parsisiuntimo greitį. 

GBER 

Objektų „prijungimas“ vertinamas objekto adreso lygmeniu pagal šiuos parametrus: 

 objekte yra įrengtas kabelinis įvadas, užtikrinant jam ne mažesnę kaip 1Gb/s greitaveiką 3; 

 objektas patenka į belaidžio ryšio aprėpties zoną, užtikrinant jam ne mažesnę kaip 1Gb/s 

greitaveiką. 

Atlikus suinteresuotų šalių apklausą sudarytas objektų, kuriems yra aktualu prisijungti prie projekto 
metu numatomos sukurti infrastruktūros, sąrašas. Šie objektai toliau reitinguoti pagal mažiausią planuojamos 
pasyviosios infrastruktūros, reikalingos prijungti objektą prie itin spartaus ryšio tinklų, kainą. 

Suinteresuotų objektų rinkos tyrimo metu gauta informacija apie 20 641 objektą, kuriam yra aktualu 
prisijungti prie itin spartaus ryšio infrastruktūros. Dėl itin didelio objektų skaičiaus su jais susijusi informacija 
gali kisti ir bus tikslinama investicijų projekto rengimo metu gavus naujos informacijos. Atsižvelgiant į tai, yra 
tikslinga informaciją atnaujinti ir prieš vykdant infrastruktūros projektavimo darbus.  

Lentelė 1-7 Identifikuoti suinteresuoti objektai 

Objektai Objektų skaičius 

Suinteresuotų objektų skaičius, iš viso 20 641  

Socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų skaičius, iš viso 12 620  

Socialinę ir ekonominę skatinančių objektų skaičius kaimiškose ir/ ar 
nutolusiose vietovėse, iš viso 

9 690  

Socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų skaičius vietovėse, 
kuriose galima projekto intervencija, iš viso 

7 532  

12 620 iš sąraše esančių objektų atitinka socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų sąvokos 
apibrėžimą. Likusi dalis pateiktų objektų yra namų ūkiai ir kiti besidubliuojantys objektai. Infrastruktūriniai 
objektai sudaro 13,7 proc. (1 723 vnt.) viso socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių subjektų sąrašo. Iš 
sudaryto socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių subjektų sąrašo, 9 690 objektų yra kaimo ir/ ar 
nutolusiose vietovėse. Daugiausia kaimo ir/ ar nutolusiose vietovėse esančių objektų identifikuota Vilkaviškio 
(1 317 vnt.), Vilniaus raj. (546 vnt.) ir Kauno raj. (497 vnt.) savivaldybėse. Mažiausia objektų koncentracija 
nustatyta Visagino (21 vnt.), Rietavo (46 vnt.) ir Akmenės raj. (46 vnt.) savivaldybėse. 

7 532 objektai yra vietovėse, kuriose yra galima projekto intervencija (“baltosiose dėmėse”).  3 575 
iš jų yra fiziniai asmenys vykdantys ūkinę - ekonominę veiklą, likusieji - juridiniai asmenys. Didžiausia objektų 
koncentracija vietovėse, kur yra galima projekto intervencija yra Vilkaviškio raj. (1 197 vnt.), Kauno raj. (343 

 

3 Vadovaujantis Techninės specifikacijos 11.2.5. punktu, rengiamų žemėlapių tikslumas – ne mažesnis kaip 20 
metrų. Konsultacijų su elektroninių ryšių operatoriais metu buvo nustatyta, kad bendru atveju jų klojamas kabelinis 
įvadas yra apmokestinamas papildomai, todėl apsvarsčius šį klausimą su investicijų projekto rengimo darbo grupe buvo 
nutarta, kad vertinimas atliekamas objekto adreso lygmeniu. 
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vnt.) ir Telšių raj. (321 vnt.) savivaldybėse. Mažiausia objektų koncentracija – Visagino (18 vnt.), Akmenės raj. 
(26 vnt.) ir Varėnos raj. (27 vnt.) savivaldybėse. 

Pažymėtina, kad dėl itin didelio objektų skaičiaus su jais susijusi informacija gali kisti, todėl yra 
tikslinga informaciją atnaujinti ir įgyvendinant projektą, prieš vykdant infrastruktūros projektavimo darbus. 
Socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų, esančių vietovėse, kuriose galima projekto intervencija, 
sąrašas pateikiamas šio investicijų projekto 1 priede. 

1.3.1.1.3. Prie itin spartaus ryšio infrastruktūros reikiamų prijungti objektų žemėlapiai 

Remiantis suinteresuotų objektų rinkos tyrimo metu gautais duomenimis parengti prie itin spartaus 
ryšio infrastruktūros reikiamų prijungti objektų žemėlapiai. Toliau šiame skyriuje pateikiami socialinę ir 
ekonominę pažangą skatinančių objektų, esančių vietovėse, kuriose galima projekto intervencija,  
išsidėstymo žemėlapiai. Atskirų apskričių žemėlapiai pateikiami šio investicijų projekto 2 priede. 

 

Pav. 1-3 Socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų žemėlapis 

Žemiau pateikiamas socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų išsidėstymo teritorijose, 
kuriose yra galima projekto intervencija (projekto kontekste „baltųjų dėmių“ teritorijose), žemėlapis. 
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Pav. 1-4 Socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų „baltosiose dėmėse“ žemėlapis 

1.3.1.2. 5G ryšio infrastruktūros analizė 

1.3.1.2.1. 5G infrastruktūros analizės metodika 

Duomenų rinkimas. Siekiant atlikti 5G ryšiui reikalingos infrastruktūros analizę, pirmiausia, judriojo 
ryšio operatoriams pateiktos užklausos (2021 m. lapkričio 17 d. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ raštas Nr. R-
849) dėl jų nuosavybės teise valdomų judriojo ryšio infrastruktūros objektų Lietuvoje. Buvo prašoma pateikti 
informaciją apie esamą ir per 3 metus numatomą sukurti 5G ryšiui reikalingą infrastruktūrą – judriojo ryšio 
tinklo bazinių stočių infrastruktūros objektus ir numatomą įrengti 5G ryšio tinklo itin spartaus ryšio aprėpties 
žemėlapį (ne mažiau kaip 1 Gb/s esant 50% tinklo apkrautumui ir -95 dBm slenkstinei signalo stiprumo vertei).  

Informacijos apie 5G ryšiui reikiamų tinklų plėtrą, esant neapibrėžtumui dėl dažnių, kuriais bus 
teikiamos 5G paslaugos, operatoriai nepateikė. Atsižvelgiant į tai, priimtas sprendimas tolesniuose projekto 
etapuose tinklų padengiamumą vertinti pagal esamų 4G bazinių stočių informaciją. Operatorių prašyta leisti 
pasinaudoti RRT turima informacija apie turimas bazines stotis, tačiau vienas operatorius atsisakė leisti ja 
pasinaudoti. Susiklosčius šiai situacijai, esamos 5G ryšiui reikalingos infrastruktūros esamos situacijos analizei 
naudotos RRT sumodeliuotos LTE tinkle spartos skaičiavimų zonos. 

Tinklo aprėpties modeliavimo įrankiai ir prielaidos, žemėlapių sudarymas. 5G ryšio infrastruktūros 
tinklo aprėpties vertinimui naudota ESRI geografinės informacinės sistemos pagrindu veikianti programinė 
įranga. Rengiantis naudotis šia programine įranga buvo parinktas pagrindo žemėlapis, surinkti pirminiai 
duomenys apie gyvenviečių, seniūnijų, savivaldybių ir apskričių administracines ribas. Toliau paruošti ESRI 
geografinės informacinės sistemos pagrindu veikiantys įrankiai plačiajuosčio ryšio aprėpties teritorijų analizei 
ir žemėlapio suformavimui. Ryšio tinklo modeliavimas atliktas naudojant ESRI ArcGIS programines 
priemones. Judriojo plačiajuosčio ryšio padengimas papildomai modeliuotas naudojant Cellular Expert 
programinę įrangą. Papildomai surinkti darbui reikalingi duomenys: Lietuvos teritorijos ribų GIS sluoksnis, 
Lietuvos apskričių GIS sluoksnis, Lietuvos savivaldybių ribų GIS sluoksnis, Lietuvos gyvenviečių ribų GIS 
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sluoksnis. Duomenų atvaizdavimui ir žemėlapių spausdinimui buvo pasirinktas topografinis pagrindo 
žemėlapis. Iš Lietuvos ir jos administracinių vienetų ribų shape duomenų buvo suformuoti 5x5m gardelės 
rastro duomenys rastrinių duomenų analizei. 

Duomenų atsisiuntimo teoriniai spartos LTE (4G) tinkle skaičiavimai atlikti naudojant vienodus 
metodus visiems operatoriams. Buvo vertinama tikėtina duomenų atsisiuntimo sparta operatorių LTE 
tinkluose esant 50 proc. tinklo apkrovai. Svarbu tai, kad bazinių stočių apkrova LTE tinkle nuolat kinta ir 
priklauso nuo aptarnaujamų vartotojų skaičiaus bei jų generuojamo duomenų srauto.  

Naudotos techninės teorinio modeliavimo prielaidos: skaičiavimams naudojama metodika pagrįsta 
radijo bangų sklidimo modeliu parengtu pagal rekomendaciją ITU-R P. 525 „Laisvos erdvės slopinimo 
skaičiavimai“ bei elektromagnetinių bangų difrakcijos modelį „Deygout 1994“, papildomai įskaičiuojant 
slopinimą dėl dalinio Fresnelio zonos uždengimo. Priimtas imtuvo antenos aukštis – 1,5 m. virš žemės 
paviršiaus, antenos stiprinimo koeficientas -3 dBi bei papildomas slopinimas dėl žmogaus kūno įtakos 4 dB. 
Naudojama metodika įvertina LTE „Carrier Aggregation“ darbo režimą, MIMO 4×4 antenas bei 256 QAM 
moduliacijos palaikymą. Skaičiavimai atlikti naudojant lazeriniais matavimais gautą Lietuvos reljefo sluoksnio 
žemėlapį (mastelis 1:6000), kartu įvertinant paviršiaus užstatymą bei miškų įtaką.  

Sudarinėjant belaidžio ryšio „baltųjų dėmių“  žemėlapį vertinta, jog „baltosios dėmės“ – teritorijos, 
kuriose pagal EK patvirtintą Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą (GBER) yra leidžiama projekto 
intervencija. Remiantis nurodytu reglamentu, intervencijos galimybę eliminuoja:  

 bent vienas tinklas leidžiantis pasiekti 300 Mb/s arba didesnį greitį ir/ar  

 bent du tinklai leidžiantys pasiekti 100 Mb/s arba didesnį greitį).  

Atsižvelgiant į tai, jog buvo vertinami esami ir per artimiausius 3 m. planuojami įrengti operatorių 
fiksuoto ir judriojo LTE ryšio tinklai (operatoriams atsisakius pateikti informaciją apie 5G ryšio tinklus), dėl 
šios technologijos greitaveikos apribojimų buvo vertinama, kad belaidžio tinklo „baltos dėmės“ – teritorijos, 
kuriose nėra bent dviejų tinklų, leidžiančių pasiekti 100 Mb/s arba didesnį greitį.  

Buvo vertinamas tinklo padengiamumas adreso lygmenyje, įvertinant maksimalią techninėje 
specifikacijoje nurodytą žemėlapio paklaidą – 20 metrų. 

1.3.1.2.2. 5G infrastruktūros ir „baltųjų dėmių“ žemėlapiai 

Geografinės informacinės sistemos aplinkoje parengti skaitmeniniai 5G ryšiui reikalingos 
infrastruktūros ir pasiekiamumo žemėlapiai. Juose vaizduojamas esamas ir per artimiausius 3 metus 
planuojamas bazinių stočių pasiekiamumas 100 Mb/s ir didesne greitaveika.  
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Pav. 1-5 5G ryšiui reikalingos infrastruktūros ir pasiekiamumo žemėlapis 

5G ryšiui reikalingos infrastruktūros ir pasiekiamumo žemėlapiai pateikiami šio investicijų projekto 3 
priede. 

Geografinės informacinės sistemos aplinkoje parengti „baltųjų dėmių“ žemėlapiai, kuriuose 
identifikuotos ir apibrėžtos Lietuvos teritorijoje esančios 100 Mb/s ryšio „baltosios dėmės“. Baltosios dėmės 
sugrupuotos pagal savivaldybes ir aiškiai identifikuotos, priskiriant joms ID numerius ir nurodant pagrindines 
charakteristikas – plotą, koordinates, miškų, vandens telkinių plotus jose. „Baltųjų dėmių“ informacija 
pateikiama šio investicijų projekto 4 priede. 

Belaidžiu tinklu (kur bent vienas ryšio tinklas užtikrina 300 Mb/s arba didesnį greitį ir/ar bent du 
tinklai laidžia pasiekti 100 Mb/s arba didesnį greitį) dengiamas bendras plotas Lietuvoje siekia 3244 km2. 
Didžiausi dengiami plotai yra Vilniaus raj. (apie 207,5 km2 arba 9,75 proc. savivaldybės teritorijos), Kauno raj. 
Sav. (apie 192,5 km2 arba 12,9 proc. savivaldybės teritorijos), o mažiausi – Visagino sav. (apie 1,3 km2 arba 
2,2 proc. savivaldybės teritorijos), Panevėžio m. sav. (apie 4,1 km2 arba 8,2 proc. savivaldybės teritorijos). 
Didžiausios santykinai dengiamos teritorijos yra Šiaulių m. sav. (apie 17 proc. savivaldybės teritorijos arba 
13,9 km2), Kauno raj. Sav. (apie 12,9 proc. savivaldybės teritorijos arba 192,5 km2). Santykinai mažiausios – 
Pagėgių sav. (apie 0,9 proc. savivaldybės teritorijos arba 4,7 km2), Varėnos raj. Sav. (apie 1,9 proc. 
savivaldybės teritorijos arba 41,6 km2). 
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Pav. 1-6 5G ryšio „baltųjų dėmių“ žemėlapis 

Bendras „baltųjų dėmių“ plotas Lietuvos teritorijoje siekia 61 894,48 km2. 34,47 proc. šios teritorijos 
sudaro miškų ir 5,58 proc. vandens telkinių plotai. Didžiausi „baltųjų dėmių” plotai identifikuoti Varėnos raj. 
(2 173 km2), Panevėžio raj. (2 047 km2), Vilniaus raj. (1 893 km2) savivaldybėse. Lyginant su savivaldybių 
plotais didžiausias santykinis „baltųjų dėmių” plotas yra Pagėgių (99,1 proc.), Varėnos raj. (98,1 proc.), 
Ignalinos raj. (97,8 proc.) savivaldybėse.  

Atskirų savivaldybių „baltųjų dėmių“ žemėlapiai pateikiami šio investicijų projekto 5 priede. 

1.3.1.2.3. 5G infrastruktūros informacijos viešosios konsultacijos 

2022 m. sausio 25 d. perkančiosios organizacijos VšĮ „Plačiajuostis internetas“ tinklapyje 
(www.placiajuostis.lt) viešosioms konsultacijoms pateikti 5G ryšiui reikiamos infrastruktūros ir jos 
pasiekiamumo (angl. „coverage“) žemėlapiai. Suinteresuotų šalių prašyta peržiūrėti žemėlapių informaciją ir 
esant poreikiui pateikti patikslinimus. Viešosioms konsultacijoms skirtas 30 dienų terminas. 

Viešųjų konsultacijų metu pastabų parengtiems žemėlapiams negauta. Atsižvelgiant į tai, laikoma, 
jog parengtų žemėlapių informacija yra aktuali ir atitinka esamą ir per 3 metus planuojamą sukurti 5G ryšiui 
reikiamos infrastruktūros situaciją. 

1.3.1.3. Šviesolaidinių tinklų infrastruktūros analizė 

1.3.1.3.1. Šviesolaidinių tinklų infrastruktūros analizės metodika 

Duomenų rinkimas. Siekiant surinkti aktualius duomenis apie šviesolaidinę infrastruktūrą pateiktos 
užklausos (2021 m. lapkričio 17 d. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ raštai Nr. R-847, R-849,  (2021 m. lapkričio 23 
d. raštas Nr. R-914) judriojo ir fiksuoto ryšio operatoriams apie jų valdomą ir per 3 m. planuojamą įrengti 
infrastruktūrą. Operatorių prašyta pateikti informaciją apie jų valdomą ir per 3 m. planuojamą įrengti 
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šviesolaidinių kabelinių linijų infrastruktūrą kartu kaip taškinius objektus pateikiant movas ir (arba) atsargas, 
prie kurių būtų galima prijungti naujas prieigos linijas. 

Šviesolaidinės infrastruktūros valdytojai pateikė informaciją apie esamas ir per artimiausius 3 metus 
planuojamas įrengti šviesolaidines kabelines linijas. Gauta informacija apie 25 541 km. šviesolaidinių 
kabelinių linijų trasų. Informacija apie šviesolaidinių kabelinių linijų trasas gauta iš šių ŠKL valdytojų: 

 AB Lietuvos radijo ir televizijos centras; 

 Telia Lietuva, AB; 

 UAB „Besmegeniai“; 

 UAB „Bitė Lietuva“; 

 UAB „Etanetas“; 

 UAB „Kvartalo Tinklas“; 

 UAB „Skaidula“; 

 VšĮ „Plačiajuostis internetas“. 

Tinklo aprėpties modeliavimo įrankiai ir prielaidos, žemėlapių sudarymas. Šviesolaidinio 
infrastruktūros tinklo aprėpties vertinimui naudota ESRI geografinės informacinės sistemos pagrindu 
veikianti programinė įranga. Rengiantis naudotis šia programine įranga buvo parinktas pagrindo žemėlapis, 
surinkti pirminiai duomenys apie gyvenviečių, seniūnijų, savivaldybių ir apskričių administracines ribas. Toliau 
paruošti ESRI geografinės informacinės sistemos pagrindu veikiantys įrankiai plačiajuosčio ryšio aprėpties 
teritorijų analizei ir žemėlapio suformavimui. Ryšio tinklo modeliavimas atliktas naudojant ESRI ArcGIS 
programines priemones. Papildomai surinkti darbui reikalingi duomenys: Lietuvos teritorijos ribų GIS 
sluoksnis, Lietuvos apskričių GIS sluoksnis, Lietuvos savivaldybių ribų GIS sluoksnis, Lietuvos gyvenviečių ribų 
GIS sluoksnis. Duomenų atvaizdavimui ir žemėlapių spausdinimui buvo pasirinktas topografinis pagrindo 
žemėlapis. Iš Lietuvos ir jos administracinių vienetų ribų shape duomenų buvo suformuoti 5x5m gardelės 
rastro duomenys rastrinių duomenų analizei. 

Fiksuoto ryšio padengimas buvo įvertintas naudojant iš operatorių surinktus duomenis. 
Modeliavimas atliktas naudojant ESRI ArcGIS Pro ir ArcGis Online programines priemones. Siekiant išlaikyti 
konfidencialumo įsipareigojimus, duomenys nėra išskiriami pagal konkrečius operatorius. 

1.3.1.3.2. Šviesolaidinių tinklų infrastruktūros žemėlapiai 

Susisteminus iš šviesolaidinės infrastruktūros valdytojų gautą informaciją geografinės informacinės 
sistemos aplinkoje parengti skaitmeniniai šviesolaidinės infrastruktūros žemėlapiai. 
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Pav. 1-7 Šviesolaidinių tinklų infrastruktūros žemėlapis 

Visoje Lietuvos teritorijoje šviesolaidinių kabelinių linijų dengiama teritorija apima tik apie 1 100 km2. 
Apie 721,5 km2 ŠKL dengiamos teritorijos yra kaimiškose/ nutolusiose teritorijose. Bendras ŠKL ilgis Lietuvos 
teritorijoje sudaro apie 25 540 km. Kaimiškose ir nutolusiuose vietovėse yra įrengta apie 18 178 km. ŠKL. 
Didžiausias ŠKL dengiamas plotas yra Vilniaus m. (apie 120,2 km2 arba 30 proc. savivaldybės teritorijos) ir raj. 
(apie 107,2 km2 arba 5 proc. savivaldybės teritorijos) , Kauno m. (apie 42,6 km2 arba 27 proc. savivaldybės 
teritorijos) ir raj. (apie 30,2 km2 arba 2 proc. savivaldybės teritorijos), Šalčininkų raj. (apie 50,8 km2 arba 3,4 
proc. savivaldybės teritorijos), Klaipėdos raj. (apie 25,4 km2 arba 1,9 proc. savivaldybės teritorijos)  
savivaldybėse. Mažiausias dengiamas plotas – Birštono sav. (apie 2 km2 arba 1,6 proc. savivaldybės 
teritorijos), Neringos sav. (apie 3,5 km2 arba 2,5 proc. savivaldybės teritorijos). Santykinai didžiausias ŠKL 
dengiamas plotas yra Vilniaus m. (apie 30 proc. savivaldybės teritorijos arba 120,2 km2), Kauno m. (apie 27 
proc. savivaldybės teritorijos arba 42,6 km2) savivaldybėse. Santykinai mažiausias – Švenčionių raj. (apie 0,7 
proc. savivaldybės teritorijos arba 11,8 km2), Ignalinos raj. (apie 0,76 proc. savivaldybės teritorijos arba 10,9 
km2), Zarasų raj. (apie 0,77 proc. savivaldybės teritorijos arba 10,3 km2) savivaldybėse. 

Atskirų savivaldybių šviesolaidinių tinklų infrastruktūros žemėlapiai pateikiami šio investicijų projekto 
6 priede. 

1.3.1.3.3. Šviesolaidinių tinklų infrastruktūros informacijos viešosios konsultacijos 

2022 m. sausio 25 d. perkančiosios organizacijos VšĮ „Plačiajuostis internetas“ tinklapyje 
(www.placiajuostis.lt) viešosioms konsultacijoms pateikti šviesolaidinės infrastruktūros žemėlapiai. 
Suinteresuotų šalių prašyta peržiūrėti žemėlapių informaciją ir esant poreikiui pateikti patikslinimus. 
Viešosioms konsultacijoms skirtas 30 dienų terminas. 

Viešųjų konsultacijų metu pastabų parengtiems žemėlapiams negauta. Atsižvelgiant į tai, laikoma, 
jog parengtų žemėlapių informacija yra aktuali ir atitinka esamą ir per 3 metus planuojamą nutiesti 
šviesolaidinių tinklų infrastruktūros situaciją. 
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1.3.1.4. Belaidžio ir laidinio tinklo padengimas 

1.3.1.4.1. Belaidžio ir laidinio tinklo infrastruktūros ir „baltųjų dėmių“ žemėlapiai 

Subendrinus parengtus šviesolaidinio tinklo ir 5G ryšiui reikiamos infrastruktūros žemėlapius gautas 
žemėlapis vaizduojantis visos belaidžio ir laidinio ryšio infrastruktūros išsidėstymą Lietuvos teritorijoje. 
Belaidžio ir laidinio tinklo padengiamumo žemėlapiai pateikiami šio investicijų projekto 7 priede. 

 

Pav. 1-8 Laidinio ir belaidžio tinklo infrastruktūra Lietuvos teritorijoje 

Projekto kontekste „baltosios dėmės“ – teritorijos, kuriose pagal EK patvirtintą Bendrąjį bendrosios 
išimties reglamentą (GBER) yra leidžiama projekto intervencija. Remiantis nurodytu reglamentu, intervencijos 
galimybę eliminuoja:  

 bent vienas tinklas leidžiantis pasiekti 300 Mb/s arba didesnį greitį ir/ar  

 bent du tinklai leidžiantys pasiekti 100 Mb/s arba didesnį greitį).  

Žemiau pateikiamas subendrintas belaidžio ir laidinio tinklo žemėlapis, kuriame pavaizduotos 
„baltųjų dėmių“ sąvokos apibrėžimą projekto kontekste atitinkančios teritorijos. 
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Pav. 1-9 Belaidžio ir laidinio tinklo „baltųjų dėmių“ žemėlapis 

Bendras Lietuvos teritorijos, kurioje bent vienas ryšio tinklas užtikrina 300 Mb/s arba didesnį greitį 
ir/ar bent du tinklai laidžia pasiekti 100 Mb/s arba didesnį greitį sudaro apie 4 255  km2. Didžiausios tokios 
teritorijos yra Vilniaus raj. (apie 315 km2 arba 14,8 proc. savivaldybės teritorijos), Kauno raj. (apie 223 km2 
arba 14,9 proc. savivaldybės teritorijos) o mažiausios – Visagino sav. (apie 3,4 km2 arba 5,8 proc. savivaldybės 
teritorijos), Birštono sav. (apie 7,3 km2 arba 6 proc. savivaldybės teritorijos), Neringos sav. (apie 8,4 km2 arba 
6 proc. savivaldybės teritorijos).  

Belaidžio ir laidinio tinklo „baltųjų dėmių“ žemėlapiai pateikiami šio investicijų projekto 8 priede. 

1.3.2. Problemų apibendrinimas 

Inicijuojant projektą siekiama užtikrinti itin spartaus ryšio (gigabitinę) infrastruktūrą socialinę ir 
ekonominę pažangą skatinantiems subjektams, tose šalies vietovėse, kur analogiškos ryšio paslaugos nebūtų 
teikiamos komerciniais pagrindais.  Suinteresuotų objektų rinkos tyrimo metu identifikuoti objektai, kurie 
atitinka RRF plane ir GBER nuostatose  įtvirtintus kriterijus, taikomus objektų tinkamumui, būti prijungtiems 
prie projekto metu kuriamos gigabitinės infrastruktūros, vertinti. Tokiu būdu identifikuoti 7 532 objektai, 
kurie yra išsidėstę teritorijose, kuriose yra galima projekto intervencija („baltosiose dėmėse“).  

„Baltosios dėmės“ šio projekto kontekste – teritorijos atitinkančios RRF ir GBER reikalavimus ir 
kuriose yra mažiau nei vienas tinklas leidžiantis pasiekti 300 Mb/s arba didesnį greitį ir/ arba du tinklai 
leidžiantys pasiekti 100 Mb/s arba didesnį greitį. Parengti šviesolaidinės ir 5G ryšiui reikalingos infrastruktūros 
bei jos padengiamumo žemėlapiai leido identifikuoti „baltųjų dėmių“ teritorijas. Kaimiškose/ nutolusiose 
vietovėse tik apie 6 proc. šių teritorijų ploto yra užtikrinamas plačiajuostis ryšys eliminuojantis projekto 
intervencijos galimybę. Projekto probleminėmis teritorijomis laikomos teritorijos, kuriose yra galima projekto 
intervencija ir, kuriose yra išsidėstę identifikuoti prie gigabitinės prieigos turintys poreikį prisijungti socialinę 
ir ekonominę pažangą skatinantys objektai. 
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Atlikus visus darbus, skirtus projekto problemų vertinimui, identifikuota pagrindinė projekto 
problema – nepakankamas plačiajuosčio ryšio prieinamumas socialinę ir ekonominę pažangą skatinantiems 
subjektams. 

Problemos priežastys: 

 Nepakankamai išvystyta laidinio ir belaidžio plačiajuosčio ryšio infrastruktūra kaimiškose/ 

nutolusiose vietovėse; 

 Nepakankama esamos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros užtikrinama ryšio sparta; 

 Netolygus objektų, kuriems aktualu prisijungti prie itin spartaus ryšio („gigabitinės“) 

infrastruktūros pasiskirstymas, lemiantis menką privačių investicijų vystymo suinteresuotumą. 

1 dalies „Projekto kontekstas“ apibendrinimas 

Gigabitinės spartos plačiajuostis ryšys tampa siekiama bazine ryšio spartos norma. EK 2016 m. komunikate 
„Junglumas – bendrosios skaitmeninės rinkos pagrindas. Kelias į Europos gigabitinę visuomenę“ vienas iš 
tikslų – iki 2025 m. užtikrinti gigabitinį junglumą visiems pagrindiniams socialinės ir ekonominės pažangos 
varikliams. Gigabitinės spartos ryšio infrastruktūros plėtra yra ir vienas iš EK patvirtintos Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (ang. RRF) skaitmeninės transformacijos prioritetų siekiant 
paspartinti šalies ūkio vystymą link aukštesnės pridėtinės vertės.   

Lietuvoje gigabitinę spartą galinti užtikrinti infrastruktūra šiuo metu yra išsidėsčiusi fragmentiškai, 
daugiausia savivaldybių centruose.  2021 m. IV ketv. Tik 14,6 proc. juridinių asmenų buvo pasirašę 
plačiajuosčio ryšio paslaugų teikimo sutartis, kurių didžiausias interneto prieigos duomenų atsisiuntimo 
greitis galėtų siekti 1 Gb/s ir daugiau. Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI) duomenimis 
Lietuva užima 14 vietą tarp 27 ES valstybių narių. 

Teisinės aplinkos analizėje aprašyti pagrindiniai teisės aktai turintys įtaką projektui. Vertinti tik teisės aktai 
tiesiogiai susiję su pagrindiniu projekto investavimo objektu, nustatantys projekto įgyvendinimo norminius 
apribojimus ar reikalavimus – LR Susisiekimo ministerijos įsakymai, LR Vyriausybės nutarimai, RRT 
įsakymai, kiti teisės aktai reglamentuojantys elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimą, paslaugų teikimą. 

Siekiant identifikuoti pagrindinę projekto problemą ir jos apimtį atlikti problemų identifikavimo darbai – 
atliktas suinteresuotų objektų rinkos tyrimas, 5G ryšiui reikalingos infrastruktūros ir šviesolaidinių tinklų 
infrastruktūros analizės, identifikuotos „baltosios dėmės“, atliktas papildomas 5G ryšio modeliavimas, 
įvertintos prieigos technologijų alternatyvos. 

Atlikus analitinius veiksmus identifikuota pagrindinė projekto problema – nepakankamas plačiajuosčio 
ryšio prieinamumas socialinę ir ekonominę pažangą skatinantiems subjektams. Šios problemos priežastys 
– nepakankamai išvystyta laidinio ir belaidžio plačiajuosčio ryšio infrastruktūra kaimiškose/ nutolusiose 
vietovėse; nepakankama esamos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros užtikrinama ryšio sparta; netolygus 
objektų, kuriems aktualu prisijungti prie itin spartaus ryšio (gigabitinės) infrastruktūros pasiskirstymas, 
lemiantis menką privačių investicijų vystymo suinteresuotumą. 
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2. PROJEKTO TURINYS 

2.1. Projekto tikslas ir uždaviniai 

Pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti prieigą prie gigabitinės spartos plačiajuosčio ryšio socialinę ir 
ekonominę pažangą skatinantiems subjektams. 

Projekto tikslo įgyvendinimas leis prisidėti prie šių strateginių dokumentų nuostatų įgyvendinimo: 

 Nacionalinės pažangos programos prioritete „Ekonominiam augimui palanki aplinka“, 

numatyto uždavinio „Kurti pažangią ir saugią informacinių ir ryšių technologijų (IRT) infrastruktūrą ir 

sprendimus“, kurio viena įgyvendinimo krypčių yra „sukurti pažangią, tolygią ir prieinamą IRT infrastruktūrą 

ir užtikrinti visų šalies gyventojų galimybes ja naudotis“. 

 Europos Komisijos 2016 m. komunikate „Junglumas – bendrosios skaitmeninės rinkos 

pagrindas. Kelias į Europos gigabitinę visuomenę“ nurodytų tikslų – iki 2025 m. užtikrinti gigabitinį junglumą 

visiems pagrindiniams socialinės ir ekonominės pažangos varikliams, tokiems kaip mokyklos, didieji 

transporto mazgai ir pagrindiniai viešųjų paslaugų tiekėjai, taip pat skaitmeninei veiklai imlioms įmonėms; iki 

2025 m. užtikrinti, kad visuose Europos kaimų ir miestų namų ūkiuose būtų prieinamas interneto ryšys, kurio 

žemynkryptės linijos sparta ne mažesnė kaip 100 Mbps ir gali būti padidinta iki gigabitinės.  

 „Naujos kartos Lietuva“ plano komponentėje „Skaitmeninė transformacija ekonomikos 

augimui“ numatytos investicijos C.1.5 „Žingsnis 5G link“ 1.5.2 priemonės „Tolesnė itin didelio pralaidumo 

tinklų plėtra“ šių siektinų reikšmių pasiekimo – „sukurta gigabitinės spartos infrastruktūra“, „gigabitinis 

junglumas užtikrintas privačioms ir viešoms įmonėms, nevyriausybinėms ir vyriausybinėms organizacijoms ir 

savivaldybių institucijoms (socialinę ir ekonominę pažangą skatinantiems subjektams)“. 

Projekto uždaviniai: 

 Įrengti socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių subjektų prijungimui reikiamą gigabitinės 

spartos plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą (pastatyti ryšio bokštus ir/ arba nutiesti šviesolaidines kabelines 

linijas); 

 Įdiegti ryšių infrastruktūros funkcionalumui reikalingą įrangą. 

2.2. Projekto sąsajos su kitais projektais 

Siekiant užtikrinti darnią ir efektyvią elektroninių ryšių infrastruktūros plėtrą, rengiamo investicijų 
projekto metu parenkami techniniai sprendimai, praplečiantys esamą elektroninių ryšių infrastruktūrą, 
sukurtą įgyvendinant ES fondų bei valstybės lėšomis finansuotus projektus „Kaimiškųjų vietovių informacinių 
technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“, „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo 
RAIN plėtra (RAIN-2)“, „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse (PRIP)“, „Parama 
plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai (II etapas) (PRIP2)“, „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra 
(NKP)“. Parenkami technologiniai sprendimai pilnai suderinami su nurodyta elektroninių ryšių infrastruktūra. 

Planuojant inicijuojamo projekto veiklas yra įvertintos anksčiau įgyvendintų projektų investicijos, 
infrastruktūros plėtros kryptys. Naujo projekto investicijos planuojamos tik tose teritorijose, kuriose nėra 
suplanuotos kitos analogiškos veiklos. Tokiu būdu eliminuojama dvigubo finansavimo rizika. Taip pat, 
anksčiau įgyvendintų/ šiuo metu įgyvendinamų projektų metu nebuvo kuriama gigabitinės spartos 
infrastruktūra, projektų rezultatai buvo skirti kitoms tikslinėms grupėms.   

Žemiau pateikiama informacija apie projektus, kurie turi sąsajų su inicijuojamu projektu. 
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Lentelė 2-1 Projekto sąsajos su kitais projektais 

Projektas „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“ 

Projekto vykdytojas Vilniaus Universiteto Matematikos ir Informatikos institutas (projekto partneriai – VšĮ 
„Plačiajuostis internetas“, LR Susisiekimo ministerija, LR Švietimo ir mokslo ministerija) 

Projekto būklė Baigtas įgyvendinti (2005 – 2008 m.) 

Projekto vertė 21,4 mln. Eur 

Projekto tikslas Suteikti plačiajuosčio duomenų perdavimo prieigą visoms kaimiškųjų seniūnijų viešojo 
sektoriaus administravimo institucijoms. 

Projekto rezultatai  Sukurta 3 357 km. ilgio plačiajuosčio ryšio infrastruktūra sujungianti 467 

šalies kaimiškąsias seniūnijas su savivaldybėmis; 

 Prie sukurtos infrastruktūros prijungta apie 330 mokymo įstaigų; 

 Iš viso, projekto metu sukurta šviesolaidinė infrastruktūra pasiekė 

gyvenvietes, kuriose gyvena daugiau nei 300 000 gyventojų. 

Sąsajos su 
inicijuojamu 
projektu 

Įgyvendinus projektą suteikta plačiajuosčio ryšio prieiga kaimiškųjų vietovių viešojo 
sektoriaus subjektams. Projektas baigtas įgyvendinti 2008 m. didžiausią dėmesį skiriant 
kaimiškųjų seniūnijų, mokymo įstaigų prieigos prie plačiajuosčio ryšio užtikrinimui. 
Numatomas naujai įgyvendinti projektas dar praplės ryšio tinklą kaimiškose vietovėse, leis 
užtikrinti ženkliai didesnės spartos ryšio paslaugas, suteiks galimybes prisijungti socialinę ir 
ekonominę pažangą  skatinantiems subjektams kaimiškose/ nutolusiose vietovėse.  

Projektas „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ 

Projekto vykdytojas LR Susisiekimo ministerija (Partneris – VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 

Projekto būklė Baigtas įgyvendinti (2009 – 2015 m.) 

Projekto vertė 60,5 mln. Eur 

Projekto tikslas Lietuvos kaimiškosiose vietovėse, kuriose nepasiekiamos plačiajuosčio ryšio paslaugos, 
sukurti elektroninių tinklų infrastruktūrą, reikalingą didmeninėms plačiajuosčio ryšio 
paslaugoms teikti. 

Projekto rezultatai  Anksčiau įgyvendinto projekto (RAIN) sukurta plačiajuosčio tinklo 

infrastruktūra išplėsta 5 775 km; 

 Prie naujos infrastruktūros prijungtos 982 gyvenvietės, kuriose gyvena 

daugiau nei 700 000 gyventojų. 

Sąsajos su 
inicijuojamu 
projektu 

Įgyvendinus projektą buvo sukurta plačiajuosčio ryšio infrastruktūra, leidžianti elektroninių 
ryšių operatoriams teikti plačiajuosčio ryšio paslaugas galutiniams vartotojams kaimiškose 
vietovėse. Inicijuojamame projekte, taip pat, numatoma išplėsti itin spartaus ryšio 
infrastruktūrą, kuri leistų užtikrinti gigabitinę ryšio prieigą vartotojams. Tuo tarpu, 
inicijuojamo projekto investicijos bus nukreiptos į tas vietoves, kuriose nėra analogiškos 
infrastruktūros. 

Projektas „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse“ 

Projekto vykdytojas VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 



 

INVESTICIJŲ PROJEKTAS „ITIN SPARTAUS RYŠIO 
INFRASTRUKTŪRA“ 

 

 

 

55

Projekto būklė Baigtas įgyvendinti (2014 – 2015 m.) 

Projekto vertė 5,9 mln. Eur 

Projekto tikslas Sudaryti prielaidas kaimiškųjų vietovių viešojo administravimo ir ūkio subjektams bei 
gyventojams naudotis plačiajuosčiu ryšiu, pagerinti paslaugų prieinamumą kaimiškųjų 
vietovių gyventojams ir verslui, padidinti kaimiškųjų vietovių patrauklumą, verslo 
konkurencingumą ir darbo lygį aprūpinant spartaus ryšio pasiekiamumu.  

Projekto rezultatai  Nutiesta daugiau kaip 485 km. Šviesolaidinių kabelinių linijų; 

 Į ryšio tinklą prijungti 432 objektai; 

 Sukurta infrastruktūra apėmė 400 gyvenviečių. 

Sąsajos su 
inicijuojamu 
projektu 

Įgyvendinus projektą prie plačiajuosčio ryšio tinklo prijungti kaimiškųjų vietovių viešojo 
administravimo ir ūkio subjektai. Projekto investicijos baigtos įgyvendinti 2015 m. 
Numatomas įgyvendinti projektas papildys ankstesnio projekto rezultatus, nes bus kuriama 
infrastruktūra skirta prie plačiajuosčio ryšio prijungti ne mažiau nei 5 000 socialinę ir 
ekonominę pažangą skatinančių subjektų. Tuo tarpu, naujo projekto investicijos bus 
nukreiptos į kitas teritorijas ir objektus, nei anksčiau įgyvendintame projekte. 

Projektas „Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai (II etapas) 

Projekto vykdytojas VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 

Projekto būklė Baigtas įgyvendinti (2016 – 2018 m.) 

Projekto vertė 4,4 mln. Eur 

Projekto tikslas IRT prieinamumo ir naudojimo didinimas bei kokybės gerinimas. Projekto įgyvendinimo 
metu prie esamų plačiajuosčio ryšio tinklų prijungiami žemės ūkio sektoriaus objektai. 

Projekto rezultatai  Prie plačiajuosčio ryšio infrastruktūros prijungta 400 žemės ūkio sektoriaus 

objektų; 

 Nutiesta apie 342,661 km. šviesolaidinių kabelinių linijų; 

 Apie 79 000 gyventojų suteikta galimybė naudotis nauja arba geresne 

infrastruktūra. 

Sąsajos su 
inicijuojamu 
projektu 

Projekto metu sukurta nauja ryšio infrastruktūra  ir suteikta galimybė prie jos prisijungti 
žemės ūkio subjektams, o naujai inicijuojame projekte bus siekiama užtikrinti infrastruktūros 
plėtros tęstinumą suteikiant galimybę prisijungti prie ryšio tinklo dar daugiau subjektų. 
Naujai inicijuojame projekte investicijos bus skirtos kitų objektų prijungimui, tokiu būdu 
išvengiant dvigubo finansavimo rizikos. 

Projektas „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ 

Projekto vykdytojas VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 

Projekto būklė Įgyvendinamas  

Projekto vertė 49,5 mln. Eur 

Projekto tikslas  Sudaryti prielaidas gyventojams prisijungti prie naujos kartos prieigos tinklo teritorijose, 

kurių šiuo metu nedengia naujos kartos prieigos infrastruktūra („baltosios dėmės“), ir 
kuriose minėtos infrastruktūros plėtra nenumatyta artimiausių trijų metų laikotarpyje.  
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Projekto rezultatai Projekto metu nustatytose „baltųjų dėmių“ teritorijose planuojama pastatyti apie 50 ryšių 
bokštų, bei nutiesti apie 1 210 km ŠKL prijungiant naujai pastatytus ryšių bokštus, apie 300 
ryšio transmisijos problemų turinčių objektų, bei įrengti 8 500 pasyvaus tinklo tankinimo 
prisijungimo taškų. Naujai sukurta judriojo ir fiksuotojo ryšio infrastruktūra padengtų apie 9 
105 km2 „baltųjų dėmių“ teritorijų plotą, o naujos kartos prieiga būtų suteikta apie 42 287 
namų ūkių ŠKL tiesiant didžiausią socialinę naudą teikiančiu maršrutu pro koncentruotas 
nepadengtų namų ūkių teritorijas. 

Sąsajos su 
inicijuojamu 
projektu 

Įgyvendinamame projekte kuriama ryšio infrastruktūra leisianti prijungti namų ūkius prie 
naujos kartos interneto tinklo, tuo tarpu, inicijuojame projekte bus užtikrinamas šių veiklų 
tęstinumas sukuriant prieigą prie itin spartaus ryšio tinklo socialinę ir ekonominę pažangą 
skatinantiems subjektams. Tuo tarpu, iš esmės skirsis inicijuojamo ir įgyvendinto projekto 
naudos gavėjai (objektai), infrastruktūros įrengimo vietos. 

Projektas „5 G ryšio plėtra tarptautiniuose transporto koridoriuose („Via Baltica“, „Rail Baltica“)“ 

Projekto vykdytojas VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 

Projekto būklė Rengiamas investicijų projektas 

Projekto vertė Iki 50 mln. Eur 

Projekto tikslas Užtikrinti 5G ryšį tarptautiniuose sausumos koridoriuose („Via Baltica“, „Rail Baltica“). 

Projekto rezultatai Iki 2025 m. siekiama užtikrinti, jog komercinės 5G paslaugos būtų prieinamos tarptautiniuose 
sausumos transporto koridoriuose („Via Baltica“, „Rail Baltica“). 

Sąsajos su 
inicijuojamu 
projektu 

Projekto metu bus kuriama 5G ryšio infrastruktūra tarptautiniuose transporto koridoriuose, 
o naujai inicijuojamame projekte bus kuriama infrastruktūra užtikrinanti gigabitinės spartos 
ryšio prieinamumą kaimiškose/ nutolusiose vietovėse. Dvigubo finansavimo rizika nekyla, 
nes iš esmės išsiskirs projekto įgyvendinimo teritorija, tikslinės grupės. 

Visos inicijuojamo projekto veiklos nedubliuoja kitų įgyvendintų/ numatomų įgyvendinti projektų 
veiklų tiek jų turinio, tiek apimties atžvilgiu. Tokiu būdu eliminuojama dvigubo finansavimo rizika. Taip pat, 
atsižvelgiant į skirtingas projektų įgyvendinimo teritorijas, investavimo objektus, projektų tikslus, tikslines 
grupes nėra pagrindo sujungti inicijuojamo projekto veiklas su kitų projektų veiklomis ar sumuoti jų vertes. 
Numatomas įgyvendinti projektas leis užtikrinti elektroninių ryšių infrastruktūros plėtrą ir integraciją į bendrą 
Pareiškėjo valdomą ryšio tinklą.  

2.3. Projekto tikslinės grupės ir poveikio ribos 

Tikslinės grupės, kurioms aktualūs projekto vykdymo metu sukurti rezultatai: 

 „Baltosiose dėmėse“ veikiantys socialinę ir ekonominę pažangą skatinantys subjektai; 

 Elektroninių ryšių paslaugų teikėjai. 

Projekto įgyvendinimas turi skirtingą poveikį visoms nurodytoms projekto tikslinėms grupėms. 
Lentelėje žemiau pateikiama informacija tikslinių projekto grupių dydį ir projekto poveikį joms. 

Lentelė 2-2 Projekto tikslinės grupės 

Projekto tikslinė grupė Grupės dydis Projekto poveikis 

Socialinę ir ekonominę pažangą 
skatinantys subjektai 

5 000 Visiems tikslinės grupės subjektams 
bus sukurta prieiga prie gigabitinio 
ryšio tinklo. Tokiu būdu bus 
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Netiesioginė projekto nauda bus sukuriama ir „baltųjų dėmių“ teritorijose esantiems namų ūkiams. 

Duomenų perdavimo paslaugų teikėjai ateityje, pasinaudodami projekto metu sukurta infrastruktūra, galės 

teikti plačiajuosčio ryšio paslaugas ir namų ūkiams. Tokiu būdu bus užtikrinama spartesnio ryšio plėtra namų 

ūkiams, privatiems ryšio operatoriams komerciškai nepatraukliose vietovėse. 

Projekto veiklos bus įgyvendinamos visose savivaldybėse, taigi projekto poveikio teritorija – visoje 

Lietuvoje išsidėsčiusios kaimiškosios/ nutolusios vietovės. Konkretūs projekto sprendimai ir jų aprėptis 

priklauso nuo identifikuotų socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų vietos ir yra nustatyta adresų 

lygmeniu. 

2.4. Projekto organizacija 

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie projekto organizacijos VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 
struktūrą, vykdomas veiklas, patirtį, turimus pajėgumus įgyvendinti projektą. 

2.4.1. Projekto pareiškėjas 

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ – viešoji įstaiga, įkurta 2005 m. Įstaigos steigėja ir vienintelė dalininkė 
(savininkė) – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.  Įstaigos paskirtis – plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūros valdytojas. Įstaigos veikla atitinkanti valstybės interesą – plačiajuosčio ryšio infrastruktūros 
plėtra ir didmeninių plačiajuosčio ryšio paslaugų teikimas komerciškai nepatraukliose gyvenvietėse.  

Lentelėje žemiau pateikiami pareiškėjo rekvizitai. 

Lentelė 2-3 Pareiškėjo rekvizitai 

Pareiškėjo pavadinimas Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ 

Organizacijos kodas 300149794 

PVM mokėtojo kodas LT100003752713 

Adresas Sausio 13-osios g. 10, LT-04347, Vilnius 

Tel.nr. (8 5) 2430882 

Tinklapis www.placiajuostis.lt  

El. pašto adresas info@placiajuostis.lt 

Pareiškėjo veiklos tikslai: 

 Tenkinti viešuosius interesus, efektyviai ir tinkamai panaudojant savininko padarytus įnašus 

į Įstaigos kapitalą, valdant plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą ir iš Įstaigos veiklos gautą pelną, sukurti 

plačiajuosčio duomenų perdavimo prieigą kaimiškųjų seniūnijų viešojo sektoriaus institucijoms ir sudaryti 

prielaidas teikti plačiajuosčio duomenų perdavimo paslaugas kaimiškųjų vietovių bendruomenių nariams; 

Projekto tikslinė grupė Grupės dydis Projekto poveikis 

skatinama efektyvesnė ir pažangesnė 
šių subjektų veikla. 

Elektroninių ryšių paslaugų teikėjai 113 Projekto metu bus sukurta gigabitinę 
prieigą užtikrinanti  infrastruktūra, 
kuria galės naudotis visi duomenų 
perdavimo paslaugų teikėjai 
teikdami mažmenines paslaugas 
savo klientams. 
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 Teikti, rinkti, analizuoti ir skelbti socialinę, ekonominę informaciją, organizuoti mokymus, 

teikti konsultacijas, leisti informacinius, metodinius ir pan. leidinius; 

 Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant projektus, skatinančius valstybės informacinių išteklių 

sąveikumą ir sudarančius sąlygas viešojo administravimo institucijoms teikti elektronines paslaugas; 

 Įgyvendinti plačiajuosčio ryšio plėtros priemones diegiant inovatyvius informacinių ryšių 

technologijų sprendimus, užtikrinant šių sprendimų funkcionalumą ir plėtrą; 

 Administruoti valstybės informacinių išteklių sąveikumui skirtas priemones; 

 Rengti projektus, teikti paraiškas jų įgyvendinimo finansavimui gauti ir juos įgyvendinti, 

dalyvaujant įgyvendinant valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įmonių, organizacijų vykdomus 

projektus; 

 Organizuoti informacinių ir ryšio technologijų tinklų eksploataciją, teikti paslaugas, 

panaudojant sukurtą šviesolaidinių kabelinių linijų tinklų infrastruktūrą. 

Teikiamos didmeninės ryšio paslaugos:  

 Ryšio paslauga dviem šviesolaidinio kabelio skaidulomis;  

 Ryšio paslauga viena šviesolaidinio kabelio skaidula;  

 Duomenų srauto perdavimas iki 300 Mb/s sparta;  

 Duomenų srauto perdavimas 1 Gb/s sparta;  

 Duomenų srauto perdavimas iki 3 Gb/s sparta;  

 Ryšio paslauga sutankintomis šviesolaidinėmis skaidulomis;  

 Prieiga prie tinklo galinių objektų 100 Mb/s sparta; 

 Įrangos talpinimas į komutacinę spintą. 

Organizacija nuolat įgyvendinta ES struktūrinių fondų ir biudžeto lėšomis finansuojamus plačiajuosčio 
ryšio infrastruktūros plėtros projektus. Detali informacija apie įgyvendintus ir įgyvendinamus organizacijos 
projektus pateikiama skyriuje „Projekto sąsajos su kitais projektais“.  

2.4.2. Turimi žmogiškieji ir finansiniai ištekliai 

Įstaigos valdymo organai yra: visuotinis dalininkų susirinkimas; kolegialus valdymo organas – valdyba, 
sudaroma iš 3 asmenų; vienasmenis valdymo organas – Įstaigos direktorius.  

2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-216 „Dėl viešosios 
įstaigos „Plačiajuostis internetas“ struktūros, struktūros schemos ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ 
patvirtinta Įstaigos organizacinė struktūra. 

 

Pav. 2-1 VšĮ „Plačiajuostis internetas“ organizacinė struktūra 

2021 m. IV ketv. Organizacijos darbuotojų skaičius (etatais) siekė 41,6: 



 

INVESTICIJŲ PROJEKTAS „ITIN SPARTAUS RYŠIO 
INFRASTRUKTŪRA“ 

 

 

 

59

 Direktorius – 1; 

 Vyr. buhalteris – 1; 

 Padaliniui vadovaujantis darbuotojas – 3; 

 Vyr. specialistas – 8,8; 

 Specialistas – 23,8; 

 Buhalteris – 1; 

 Administratorius – 1; 

 Teisininkas – 1; 

 Valytojas – 1. 

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ pagrindinės pajamos gaunamos iš pagrindinės organizacijos veiklos – 
didmeninių duomenų perdavimo paslaugų teikimo. Taip pat, organizacijos projektų įgyvendinimui skiriami ES 
struktūrinių fondų ir LR biudžeto asignavimai. Pagrindinės veiklos pajamos yra skirtos organizacijos teikiamų 
paslaugų išlaidų padengimui. 

2.4.3. Projekto vieta projekto organizacijoje 

Numatomas įgyvendinti projektas „Itin spartaus ryšio infrastruktūra“ projekto pareiškėjui leis išplėsti 
didmeninių elektroninių ryšių paslaugų teikimo pajėgumus. Naujai sukurta infrastruktūra bus panaudojama 
pagrindinių organizacijos veiklų, įtvirtintų organizacijos įstatuose, vykdymui ir plėtrai. Įgyvendinus projektą 
bus užtikrinta plačiajuosčio ryšio plėtra diegiant inovatyvius informacinių ryšių technologijų sprendimus, 
užtikrinant šių sprendimų funkcionalumą ir plėtrą. Atsižvelgiant į tai, projektas užims reikšmingą vietą 
pareiškėjo veikloje – užtikrins plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtrą, leis išplėsti teikiamų didmeninių 
paslaugų apimtis, prisidėti prie elektroninių ryšių rinkos plėtros. Tokiu būdu įgyvendinant VšĮ „Plačiajuostis 
internetas“ steigėjo ir dalininko LR Susisiekimo ministerijos pavestas funkcijas, siekiant organizacijos 
įstatuose nurodytų veiklos tikslų įgyvendinimo. 

2.5. Projekto siekiami rezultatai 

Atsižvelgiant į identifikuotą pagrindinę projekto problemą ir jos priežastis numatomi projekto siekiami 
rezultatai. 

Lentelė 2-4 Projekto siekiami rezultatai 

Problema Pagrindinės priežastys Siekiami minimalūs rezultatai 

Nepakankamas plačiajuosčio ryšio 
prieinamumas socialinę ir 
ekonominę pažangą skatinantiems 
subjektams 

Nepakankamai išvystyta laidinio ir 
belaidžio plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūra kaimiškose/ 
nutolusiose vietovėse. 

5 000 socialinę ir ekonominę 
pažangą skatinančių subjektų, 
kuriems suteikta gigabitinės spartos 
ryšio prieiga kaimiškose/ 
nutolusiose vietovėse Nepakankama esamos plačiajuosčio 

ryšio infrastruktūros užtikrinama 
ryšio sparta. 

Netolygus objektų, kuriems aktualu 
prisijungti prie itin spartaus ryšio 
(gigabitinės) infrastruktūros 
pasiskirstymas, lemiantis menką 
privačių investicijų vystymo 
suinteresuotumą. 

Be aukščiau nurodytų kiekybinių rezultatų, įgyvendinus projektą bus pasiekti ir šie kokybiniai pokyčiai: 

 Išaugs gigabitinės spartos plačiajuosčio ryšio prieiga kaimiškosiose/ nutolusiose vietovėse; 

 Bus sudarytos galimybės privatiems operatoriams teikti paslaugas komerciškai 

nepatraukliose vietovėse; 
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 Pagerės socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių subjektų veiklos sąlygos, taip didinant ir 

kaimiškųjų/ nutolusių vietovių patrauklumą kitiems subjektams. 

2 dalies „Projekto turinys“ apibendrinimas 

Projekto tikslas – užtikrinti prieigą prie gigabitinės spartos plačiajuosčio ryšio socialinę ir ekonominę 
pažangą skatinantiems subjektams. 

Siekiant projekto tikslo keliami uždaviniai: 

- Įrengti socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių subjektų prijungimui reikiamą gigabitinės 

spartos plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą; 

- Įdiegti ryšių infrastruktūros funkcionalumui reikalingą įrangą. 

Projekto tikslinės grupės – „baltosiose dėmėse“ veikiantys socialinę ir ekonominę pažangą skatinantys 
subjektai  ir duomenų perdavimo paslaugų teikėjai. Projekto poveikio teritorija – visoje Lietuvoje 
išsidėsčiusios kaimiškosios/ nutolusios vietovės subjektų adresų lygmeniu. 

Projekto pareiškėjas – VšĮ „Plačiajuostis internetas“. Įstaigos veikla atitinkanti valstybės interesą – 
plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra ir didmeninių plačiajuosčio ryšio paslaugų teikimas komerciškai 
nepatraukliose gyvenvietėse. Projekto pareiškėjas turi visus reikiamus finansinius, institucinius, 
organizacinius ir kitus reikiamus pajėgumus projekto įgyvendinimui. 

Projekto siekiami minimalūs kiekybiniai rezultatai – 5 000 socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių 
subjektų, kuriems suteikta gigabitinės spartos ryšio prieiga kaimiškose/ nutolusiose vietovėse.  

Kokybiniai pokyčiai, kurių tikimasi pasiekti įgyvendinus projektą: 

- Išaugs gigabitinės spartos plačiajuosčio ryšio prieiga kaimiškosiose/ nutolusiose vietovėse; 

- Bus sudarytos galimybės privatiems operatoriams teikti paslaugas komerciškai nepatraukliose 

vietovėse; 

- Pagerės socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių subjektų veiklos sąlygos, taip padidinant ir 

kaimiškųjų/ nutolusių vietovių patrauklumą kitiems subjektams. 
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3. GALIMYBĖS IR ALTERNATYVOS 

3.1. Esama situacija 

Įgyvendinant projektą yra numatoma prie gigabitinės plačiajuosčio ryšio infrastruktūros prijungti ne 
mažiau nei 5 000 socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių subjektų esančių „baltųjų dėmių“ teritorijose ir 
atitinkančių kitus RRF ir GBER nuostatų reikalavimus. Atlikto rinkos tyrimo metu identifikuoti 7 532 tokie 
objektai, turintys poreikį prisijungti prie itin spartaus ryšio (gigabitinės) infrastruktūros. Visi šie objektai šiuo 
metu neturi galimybės naudotis itin spartaus ryšio infrastruktūra. Žemiau pateikiama informacija apie šiems 
objektams šiuo metu prieinamo plačiajuosčio ryšio greitaveikas. 

Lentelė 3-1 Socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų išsidėstymo teritorijose esanti plačiajuosčio ryšio 
greitaveikų situacija 

Plačiajuosčio ryšio sparta Socialinę ir ekonominę pažangą 
skatinančių objektų skaičius 

0 – 5 Mb/s 839 

5 – 30 Mb/s 2 423 

30 – 100 Mb/s 2 922 
100 – 300 Mb/s 1 348 

300 Mb/s – 1 Gb/s - 

>1 Gb/s - 

Objektams prieinamo plačiajuosčio ryšio greitaveikos vertintos atsižvelgiant į belaidžio ryšio 
aprėpties informaciją objektų teritorijose. Kitokio tipo ryšio prieiga šiuo metu šiems objektams nėra 
pasiekiama. Atliktas esamos ryšio infrastruktūros vertinimas rodo, jog reikiamų prijungti objektų išsidėstymo 
teritorijos nėra komerciškai patrauklios privatiems operatoriams. Atsižvelgiant į tai,  daroma išvada, jog 
neįgyvendinus projekto plačiajuosčio ryšio prieinamumo ir spartos situacija nesikeis.  

Socialinę ir ekonominę pažangą skatinantiems objektams teikiamų galutinių ryšio paslaugų kainos yra 
nustatomos privačių elektroninių ryšių paslaugų teikėjų. Šiuo metu, pagrindinių interneto ryšio paslaugų 
teikėjų kainų juridiniams asmenims vidurkiai pateikiami lentelėje žemiau. 

Lentelė 3-2 Vidutinės interneto ryšio paslaugų kainos galutiniams vartotojams (juridiniams asmenims) 

Plačiajuosčio ryšio sparta Mažmeninių interneto paslaugų 
kainos vidurkis4 

iki 100 Mb/s 34 Eur/ mėn. 

iki 300 Mb/s 46 Eur/ mėn. 

300 Mb/s – 1 Gb/s Neaktualu, nes šiuo metu 
neužtikrinama sparta 

>1 Gb/s Neaktualu, nes šiuo metu 
neužtikrinama sparta 

Šio investicijų projekto ekonominio vertinimo dalyje išsamiau analizuojamos šiuo metu taikomos 
interneto paslaugų kainos vertinant vartotojų pasiryžimą mokėti už interneto paslaugas. 

3.2. Galimos projekto veiklos 

Atsižvelgiant į projekto tikslą, uždavinius ir siekiamus rezultatus įgyvendinant projektą turi būti 
užtikrinama itin spartaus ryšio (gigabitinio) infrastruktūros plėtra. Konkretūs sprendimai, kurie turėtų būti 
įgyvendinti vykdant šios infrastruktūros plėtrą nustatomi vertinant ne tik identifikuotų problemų sprendimo 

 

4  Vertintos projekto kontekste aktualios interneto tiekėjų Telia, Bitė, Tele2, Cgates, Splius, NTT, Balticum 
paslaugų kainos. 
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galimybes, bet ir prie naujos infrastruktūros reikiamų prijungti objektų koncentraciją. Galimos projekto 
veiklos: 

1. Naujų šviesolaidinių kabelinių linijų tiesimas; 
2. Naujų ryšio bokštų statyba; 
3. NKP projekto metu suprojektuotų ir nepastatytų ryšio bokštų statyba; 
4. Elektroninių ryšių paslaugų teikimas privačių operatorių turimais/ numatomais įrengti ryšio 

tinklais; 
5. Paslaugoms teikti reikalingos telekomunikacijų įrangos įsigijimas ir įdiegimas. 

3.3. Veiklų vertinimo kriterijai 

Į ilgąjį veiklų sąrašą įtrauktų veiklų vertinimas atliekamas pagal žemiau nurodytus vertinimo kriterijus. 

Lentelė 3-3 Veiklų vertinimo kriterijai 

Veiklų vertinimo kriterijus Kriterijaus paaiškinimas Balai 

Greitaveikos didinimo galimybės Vertinama galimybė ateityje 
užtikrinti dar didesnę ryšio spartą 
sukurta infrastruktūra. 

Yra galimybė didinti greitaveiką – 2 
balai; 
Nėra galimybės didinti greitaveiką – 
1 balas; 
Nėra galimybės įvertinti – 0 balų. 

Paslaugos išbaigtumas  Vertinama ar įgyvendinus veiklą 
galutinis vartotojas iškart galės 
naudotis plačiajuosčio ryšio 
paslaugomis. 

Paslauga gali būti iškart teikiama 
galutiniam vartotojui – 2 balai; 
Paslauga vartotojui bus teikiama tik 
atlikus papildomos infrastruktūros 
įrengimo darbus – 1 balas; 
Nėra galimybės įvertinti – 0 balų. 

Paslaugos nepertraukiamumas Vertinama ar paslaugos teikimui gali 
turėti įtakos išorės veiksniai (kaip oro 
sąlygos ir kt.). 

Paslaugos teikimui būdingas 
nepertraukiamumas – 2 balai; 
Paslaugos teikimui būdingas 
pertraukiamumas – 1 balas; 
Nėra galimybės įvertinti – 0 balų. 

Aktualumas esamoje situacijoje Vertinama ar veikla yra aktuali 
įgyvendinamumo objekto teritorijoje 
ir gaunamo rezultato atžvilgiu. 

Veikla yra aktuali – 2 balai; 
Veikla neaktuali – 1 balas; 
Nėra galimybės įvertinti – 0 balų. 

Rezultato pasiekimo greitis Vertinama ar veiklos rezultatui 
pasiekti yra reikalingi papildomi 
veiksmai (kaip statybos leidimai) 
ilginantys  terminą iki infrastruktūros 
eksploatacijos pradžios. 

Rezultatas pasiekiamas įvykdžius 
infrastruktūros įrengimo darbus – 2 
balai; 
Rezultatui pasiekti reikalingos 
papildomos veiklos iki 
infrastruktūros įrengimo leidimo 
gavimo – 1 balas; 
Nėra galimybės įvertinti – 0 balų. 

Toliau pateikiamas ilgojo veiklų sąrašo veiklų vertinimas pagal nustatytus vertinimo kriterijus. 

Lentelė 3-4 Veiklų vertinimas pagal pasirinktus kriterijus 

 Greitaveikos 
didinimo 

galimybės 

Paslaugos 
išbaigtumas 

Paslaugos 
nepertraukia-

mumas 

Aktualumas 
esamoje 

situacijoje 

Rezultato 
pasiekimo 

greitis 

Išvada 

Naujų 
šviesolaidinių 
kabelinių linijų 
tiesimas 

2 2 2 2 2 10 balų – 
veikla 
aktuali 
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 Greitaveikos 
didinimo 

galimybės 

Paslaugos 
išbaigtumas 

Paslaugos 
nepertraukia-

mumas 

Aktualumas 
esamoje 

situacijoje 

Rezultato 
pasiekimo 

greitis 

Išvada 

Naujų ryšio 
bokštų statyba 

1 2 1 2 1 7 balai – 
veikla 
aktuali 

NKP projekto 
metu 
suprojektuotų ir 
nepastatytų 
ryšio bokštų 
statyba 

1 2 1 1 1 6 balai – 
veikla 

neaktuali 

Elektroninių 
ryšių paslaugų 
teikimas privačių 
operatorių 
turimais/ 
numatomais 
įrengti ryšio 
tinklais 

0 1 0 1 0 2 balai – 
veikla 

neaktuali 

Paslaugoms 
teikti reikalingos 
telekomunikacijų 
įrangos įsigijimas 
ir įdiegimas 

2 2 2 2 2 10 balų – 
veikla 
aktuali 

Įvykdžius veiklų vertinimą nustatytos esamoje situacijoje aktualiausios veiklos, kurios sudarys 
trumpąjį veiklų sąrašą. 

3.4. Trumpasis veiklų sąrašas  

Atskiroms veikloms suteikus kiekybinius įverčius, į trumpąjį veiklų sąrašą, kuriuo remiantis yra 
planuojamos atskiros alternatyvos, įtrauktos veiklos surinkusios 7 ir daugiau balų: 

 Naujų šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimas; 

 Naujų ryšio bokštų statyba; 

 Paslaugoms teikti reikalingos telekomunikacijų įrangos įsigijimas ir įdiegimas. 

Trumpąjį sąrašą sudaro naujos ryšio infrastruktūros įrengimo veiklos tikslinėse socialinę ir ekonominę 
pažangą skatinančių objektų išsidėstymo teritorijose siekiant projekto tikslo. 

3.5. Optimalus gigabitinės infrastruktūros techninis sprendimas 

Pagal parengtus skaitmeninius ryšio operatorių ir valstybės valdomos esamos ir planuojamos įrengti 
infrastruktūros žemėlapius ir juose apibrėžtas „baltąsias dėmes“ išnagrinėti ir parinkti tinkamiausi techniniai 
sprendimai ir sumodeliuoti tinklo elementai, užtikrinantys planuojamų prijungti objektų prijungimą prie itin 
spartaus ryšio infrastruktūros. Toliau šiame skyriuje pateikiama informacija apie nagrinėtus sprendimus ir 
parinktą optimalų techninį sprendimą, skirtą ISRI projekto apimtyje numatytų 5 000 socialinę ir ekonominę 
pažangą skatinančių objektų prijungimui prie gigabitinės infrastruktūros. 

Prieigos infrastruktūra. Nagrinėjant galimas prieigos infrastruktūros alternatyvas buvo vertinamas 
belaidžių ir laidinių prieigos infrastruktūros technologijų panaudojimas projekto apimtyje, numatytų 5 000 
socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų prijungimui prie gigabitinės infrastruktūros.  
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3.5.1. Papildomas 5G modeliavimas 

Esant neapibrėžtumui dėl dažnių, kuriais bus teikiamos 5G paslaugos, operatoriai nepateikė 
informacijos apie 5G ryšiui reikiamų tinklų plėtrą. Dėl šios priežasties, vertinant operatorių valdomą ir per 
artimiausius 3 metus planuojamą sukurti belaidžio ryšio infrastruktūrą buvo naudojami RRT turimi tinklo 
aprėpties ir greitaveikų duomenys. 5G ryšiui reikiamos infrastruktūros ir jos pasiekiamumo (angl. „coverage“) 
žemėlapiai buvo parengti ir 2022 m. sausio 25 d. perkančiosios organizacijos VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 
tinklapyje (www.placiajuostis.lt) pateikti viešosioms konsultacijoms . Viešųjų konsultacijų metu pastabų 
parengtiems žemėlapiams negauta. Atsižvelgiant į tai, laikoma, jog parengtų žemėlapių informacija yra 
aktuali ir atitinka esamą ir per 3 metus planuojamą sukurti infrastruktūros situaciją. Vėliau siekiant įsitikinti 
5G technologijos aktualumu ISRI projekto tikslams pasiekti, buvo atliktas papildomas operatorių esamų 
bazinių stočių pasiekiamumo 5G ryšiu 3,5 GHz radijo dažnių juostoje modeliavimas pagal teorinį scenarijų. 
Darant prielaidą, jog kai bus išspręsti dažnių juostos priskyrimo klausimai visi judriojo ryšio operatoriai visose 
savo turimose bazinių stočių vietose įdiegs įrangą, veikiančią 5G ryšio 3,5 GHz radijo dažnių juostoje. 

Papildomo 5G modeliavimo metodika. 5G belaidžių tinklų aprėpties modeliavimui 3,5GHz radijo 
dažnių juostoje naudota ESRI geografinės informacinės sistemos pagrindu veikianti programinė įranga. 
Rengiantis naudotis šia programine įranga buvo parinktas pagrindo žemėlapis, surinkti pirminiai duomenys 
apie gyvenviečių, seniūnijų, savivaldybių ir apskričių administracines ribas. Toliau paruošti ESRI geografinės 
informacinės sistemos pagrindu veikiantys įrankiai plačiajuosčio ryšio aprėpties teritorijų analizei ir žemėlapio 
suformavimui. Ryšio tinklo modeliavimas atliktas naudojant ESRI ArcGIS programines priemones, ryšio 
padengimas papildomai modeliuotas naudojant Cellular Expert programinę įrangą. Papildomai surinkti 
darbui reikalingi duomenys: Lietuvos teritorijos ribų GIS sluoksnis, Lietuvos apskričių GIS sluoksnis, Lietuvos 
savivaldybių ribų GIS sluoksnis, Lietuvos gyvenviečių ribų GIS sluoksnis. Duomenų atvaizdavimui ir žemėlapių 
spausdinimui buvo pasirinktas topografinis pagrindo žemėlapis. Iš Lietuvos ir jos administracinių vienetų ribų 
shape duomenų buvo suformuoti 5x5m gardelės rastro duomenys rastrinių duomenų analizei. 

Tinklų plėtros prielaidos. Vertinimo metu naudotos tinklų plėtros prielaidos: 

1. Per artimiausius 3 metus esamų, operatorių valdomos infrastruktūros pagrindu sudarytų judriojo 
ryšio tinklų teritorinė aprėptis ženkliai nepasikeis, nes operatorių teigimu, jie nebeplanuoja ženklių investicijų 
į tinklų aprėpties gerinimą kaimiškose teritorijose, o koncentruosis į 5G NR (angl. Fifth Generation New Radio, 
toliau – 5G) technologijos diegimą bei tinklų talpos didinimą didelio vartojimo zonose (miestus ir 
priemiesčius); 

2. PI planuojami įrengti NKP projekto įgyvendinimo metu suprojektuoti 25 bokštai padės išplėsti 
bevielio plačiajuosčio ryšio aprėptį kaimiškose teritorijose. Vertinama, kad šiuose bokštuose bus įdiegtos 5G 
technologijos bazinės stotys; 

3. Vertinama, kad 2022 metais planuojamos licencijuoti 700 MHz dažnių juostos įdiegimas esamoje 
judriojo ryšio tinklų infrastruktūroje tinklų aprėpties ir greitaveikos, taip pat, iš esmės nepakeis, kadangi: 

3.1.  Aprėpties požiūriu 700 MHz nesuteiks ženklių pranašumų palyginus su operatorių jau naudojama 
800 MHz juosta. Remiantis fundamentaliu radijo bangų sklidimo modeliu (Rekomendacija ITU-R P.5255), 
dažnio dedamoji bendruose bangų sklidimo nuostoliuose gali būti vertinama faktoriumi 20*log(¦MHz), kas 
reikštų, kad 700 MHz panaudojimas palyginus su 800 MHz suteikia vos apie 1.2 dB naudą bendrame radijo 
ryšio nuostolio biudžete: 56.9 dB prie 700 MHz palyginus su  58.1 dB prie 800 MHz. Tai sudaro mažiau nei 1% 
bendruose korinio radijo ryšio nuostolių biudžeto skaičiavimuose, ir dažnai tas 1 dB padidėjimas bus 
neigiamai kompensuojamas panašiu dydžiu mažesnio antenos stiprinimo koeficiento pereinant prie 
žemesnės dažnių juostos: 

 

5 Recommendation ITU-R: P.525 : Calculation of free-space attenuation (itu.int) 
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3.2. Greitaveikos požiūriu 700 MHz taipogi nesuteiks jokio ženklesnio situacijos pagerinimo, kadangi: 

3.2.1. Planuojama, kad 700 MHz dažniu juosta bus panaudojama įdiegti 5G technologiją, kadangi tai 
užtikrintų universalią aprėptį 5G technologijos „matomumui“ ir paslaugoms; 

3.2.2. Palyginus su 4G LTE ir esant bendroms radijo prieigos sąlygomis vienodoms (siųstuvų-imtuvų 
galios/jautriai, antenos, kanalo plotis ir pan.), 5G įdiegimas vietoje 4G LTE įprastai padidintų to kanalo 
greitaveiką apie 15% dėl efektyvesnės signalų moduliacijos ir apdorojimo; 

3.2.3. Tikėtina, kad pirmajame technologijos plėtros etape, kol rinkoje nėra daug 5G įgalintų galinių 
įrenginių, 5G NR būtų diegiama 700 MHz juostoje Dinaminio Spektro Padalijimo (angl. Dynamic Spectrum 

Sharing) technologija kartu su 4G LTE technologija. Atsižvelgiant į tai, jog papildoma signalizacija, reikalinga 
koordinuoti dinaminį dviejų technologijų signalų valdymą, pareikalaus apie 10-15% kanalo pralaidumo 
resursų, tai panaikins bet kokį privalumą, suteikiamą dėl efektyvesnės 5G moduliacijos; 

3.2.4. Pagal RRT paskelbtas 700 MHz licencijavimo sąlygas, tik vienas operatorius galės įsigyti 2x10 
MHz radijo kanalą (plotis identiškas tam, kuris yra naudojamas 800 MHz juostoje), kiti du operatoriai galės 
įsigyti tik po 2x5 MHz radijo kanalus, kurių talpa/greitaveika, atitinkamai, bus apie 50% mažesnė nei 2x10 
MHz kanalo; 

3.2.5. 4G LTE ir 5G technologija leidžia sujungti vartotojo įrenginyje gaunamus duomenų srautus iš 
kelių radijo kanalų, panaudojant kanalų agregavimo mechanizmą (angl. Carrier Aggregation) ir taip padidinti 
bendrą gaunamą srautą ir jo greitaveiką. Visgi, kanalų agregavimo schemoje, dėl ribotų labai arti vienas kito 
esančių radijo kanalų signalų išskyrimo-filtravimo galimybių, vienu metu gali dalyvauti tik vienas radijo 
kanalas iš gretimų 700/800/900 MHz dažnių juostų. 

Apibendrinant, galima teigti, jog 700 MHz dažnių juostos panaudojimas leis įdiegti universaliai 
prieinamą 5G technologijos signalų prieinamumą bei padidinti radijo tinklų talpumą (t. y. maksimaliai 
aptarnaujamų vienoje vietoje abonentų skaičių), bet niekaip nepadidins esamų tinklų aprėpties ar vartotojų 
patiriamos greitaveikos. 700 MHz juostos panaudojimas nepakeis esamų tinklų aprėpties/ greitaveikos 
žemėlapių, ir atitinkamai neturės reikšmingos įtakos apskaičiuotų baltųjų dėmių plotui. Analogiškai ir kitų 
juostų konvertavimas iš 4G į 5G tolimesnėje perspektyvoje leis padidinti dažnių išnaudojimo efektyvumą 
nežymiai – nuo vidutiniškai 2,47 bitų/Hz iki 2,84 bitų/Hz, kas sudarytų apie 15% padidėjimą6: 

 

 

6 Šaltinis: Benefits-of-Technology-Neutral-Spectrum-Licences.pdf (GSMA, Colleago Consulting) 
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Atsižvelgiant į tai, ir vartotojų patiriama greitaveika padidėtų tik apie 15% palyginus su šiandien 
matomomis vertėmis LTE technologija paremtame tinkle. 

Apibendrinant daroma išvada, jog dabartinę judriųjų tinklų generuojamą greitaveiką ženkliai padidins tik 
visiškai naujos, ypač didelio pločio, 3500 MHz juostos įdiegimas. Investicijų projekto rengimo metu šios 
juostos licencijavimo data Lietuvoje nėra patvirtinta, tačiau RRT deklaravo planus pabaigti šį procesą iki 2022 
m. pabaigos.  

Technologinės prielaidos. Kad modeliavimo rezultatai atitiktų šiuo metu Lietuvoje taikomą mobiliojo 
ryšio aprėpties ir greitaveikos skaičiavimo praktiką, atlikto modeliavimo prielaidos buvo parinktos 
atsižvelgiant į RRT skelbiamų LTE tinklų modeliavimo metodiką7: 

- skaičiavimams naudojama metodika pagrįsta radijo bangų sklidimo modeliu, parengtu pagal 
rekomendaciją ITU-R P. 525 „Laisvos erdvės slopinimo skaičiavimai“ bei elektromagnetinių bangų difrakcijos 
„Single Knife-edge“ modelį, papildomai įskaičiuojant slopinimą dėl dalinio Fresnelio zonos uždengimo; 

- naudojama metodika įvertina LTE/NR „Carrier Aggregation“ darbo režimą, MIMO 4×4 antenas 4G 
LTE ryšio grandinėje ir MIMO 32x32 AAS antenas 5G NR ryšio grandinėje; 

- priimamas 256 QAM moduliacijos palaikymas geromis ryšio sąlygomis; 

- skaičiavimai atlikti naudojant lazeriniais matavimais gautą Lietuvos reljefo sluoksnio žemėlapį 
(mastelis 1:6 000), kartu įvertinant paviršiaus užstatymą bei miškų įtaką. 

Kai kurie techniniai parametrai buvo pakeisti atsižvelgiant į tai, kad šio projekto metu vykdomas 
tyrimas orientuotas į ryšio teikimą fiksuotuose taškuose, t. y. statiniuose, pavyzdžiui panaudojant bevielio 
ryšio modemus. Nutolusiose vietose esantiems vartotojams dažnai tenka įsirengti ir išorines antenas, kurios 
pagerina bevielio ryšio kokybę. Siekiant užtikrinti kuo platesnį ryšio prieinamumą buvo daryta prielaida, kad 
bus naudojamas vidinis stacionarus modemas, neturintis išorinės antenos. Tai yra, modemas galėtų būti 
patalpinamas ant palangės statinio pusėje, nukreiptoje link artimiausios bazinės stoties. Toks fiksuoto 
belaidžio ryšio scenarijus (angl. BFWA, Broadband Fixed Wireless Access) leido priimti šias prielaidas dėl 
priėmimo sąlygų vartotojo buvimo vietoje: 

- galinis įrenginys – modemas įrengiamas prie pat lango pirmame aukšte, t. y. vidutiniškai 2 metrų 
aukštyje virš žemės paviršiaus, antenos stiprinimo koeficientas – 3 dBi; 

- papildomas slopinimas dėl žmogaus kūno įtakos nėra vertinamas; 

- papildomas slopinimas dėl namo įtakos – 5 dB nuostoliai įveikti stiklo sluoksnį. 

Duomenų atsisiuntimo teoriniai spartos skaičiavimai atlikti priėmus 50 % tinklo apkrovą, t. y. gauti 
rezultatai yra konservatyvūs ir įvertina nuolat augantį tinklų apkrovimą netgi nutolusiose ar kaimiškose 
vietovėse. 

5G belaidžių tinklų aprėpties modeliavimas 3,5GHz radijo dažnių juostoje. 5G technologijos 
pasiekiamos greitaveikos modeliavimui naudota 3GPP techninėje specifikacijoje TS 38.306 8  pateikiama 
išraiška, kuri leidžia apskaičiuoti maksimalią 5G ryšio technologijos pasiekiamą greitaveiką galiniame 
įrenginyje. 

Pavyzdžiui, esant optimistiškai idealioms sąlygoms, t. y. priėmus, kad galinis įrenginys būtų labai 
palankiose ryšio sąlygose, leidžiančiose naudoti 256QAM moduliaciją, ir maksimaliai iki 4 srautų 32T32R 
MassiveMIMO sistemoje, 100 MHz kanalas leistų pasiekti apie 1,3 Gbps maksimalią greitaveiką. Visgi, 
skaičiuojant pasiekiamą greitaveiką esant 50% tinklo apkrovimui, realiai pasiekiami greitaveikos resursai 

 

7 Judriojo ryšio tinklų teorinių spartos skaičiavimų zonos - Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba (rrt.lt) 

8 3GPP TS 38.306: NR; User Equipment (UE) radio access capabilities, prieiga: Specification # 38.306 
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sudarytų apie 650 Mbps. Panaudojus kanalų agregavimą su LTE, 5G 3500 MHz sluoksnio pridėjimas leistų 
patrigubinti bendrą judriojo ryšio tinklo talpumą/greitaveiką. 

MassiveMIMO teikiamus privalumus didinant ryšio greitaveiką ir/arba ryšio aprėptį gerai iliustruoja 
toliau pateikiama Ericsson gamintojo iliustracija9. 

 

Įprastai laikoma, kad dėl aukštos kainos MassiveMIMO įrenginiai ir visumoje 3500 MHz dažnių 
juostos kanalai būtų daugiausia naudojami tik miesto vietovėse, kur yra didelis vartotojų tankis ir jų 
generuojami duomenų srautai perkrauna esamus 4G LTE dažnių juostų/celių bendrus pajėgumus. Visgi, 
projekto darbo grupės susitikime nutarta, kad modeliavimas atliekamas pagal optimistinį scenarijų, kad 3500 
MHz kanalai (ilgainiui) bus įrengiami visose esamose bazinėse stotyse.  

Taip pat priimta, kad nors 5G NR technologija numato galimybę agreguoti kelis nešlius (angl. Carrier), 
tačiau šio projekto kontekste modeliuojamas tik vienas 100 MHz pločio nešlys 3500 MHz dažnių juostoje. Mat 
artimiausiais metais, be aukščiau aptartos 700 MHz dažnių juostos, Lietuvoje planuojama licencijuoti tik 3500 
MHz juostą, skirtą išskirtinai 5G technologijos plėtrai. 

Taip pat,  naudojama prielaida, kad 5G technologija bus diegiama suderinto 4G/5G modelio pagrindu 
(angl. Non-Stand Alone), t.y. gali būti taikomas duomenų srautų agregavimas (angl. Carrier Aggregation). Šis 
procesas yra pavaizduotas iliustracijoje žemiau7. 

 

Atsižvelgiant į aukščiau aprašytus principus, 5G 3500 MHz juostos pridėjimas modeliuojamas žemiau 
aprašytu būdu. 

Dviejų operatorių, kurie sutiko leisti pasinaudoti jų bazinių stočių informacija, atveju: 

 Kadangi, šie operatoriai pateikė savo tinklo stočių (bazinių stočių saitų) lokacijų duomenis, 

tai leido modeliuoti realų 5G 3500 MHz MassiveMIMO radijo siųstuvų-imtuvų išdėstymą jų stotyse; 

 

9 Ericsson | The Massive MIMO handbook (2021). 
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 buvo laikomasi prielaidos, kad 5G 3500 MHz siųstuvai-imtuvai bus išdėstyti visose stotyse/ 

sektoriuose, kaip ir esamos LTE stotys. Maksimalus teorinis ryšio nuotolis šioje dažnių juostoje buvo apribotas 

10 km; 

 papildomai 5G 3500 MHz siųstuvai-imtuvai buvo išdėstyti ir PI planuojamuose pastatyti 25 

bokštuose; 

 paskaičiavus 5G 3500 MHz technologijos sukuriamą aprėptį/greitaveiką esant 50% tinklo 

apkrautumui, kanalų agregavimo principu ji buvo sudėta su esamuose tinklo FDD 4G/5G kanaluose gaunama 

greitaveika. 

Vieno operatoriaus, kuris nesutiko leisti pasinaudoti jo bazinių stočių informacija, atveju: 

 kadangi, operatorius nesutiko leisti pasinaudoti jo bazinių stočių informacija, jo tinklo 

modeliavimas buvo vykdomas perskaičiuojant RRT paskelbtus viešus duomenis apie tinklo aprėptį ir 

greitaveiką, prie 50% apkrovos; 

 buvo padaryta prielaida, kad 5G 3500 MHz siųstuvų-imtuvų įtaka esamų LTE stočių 

pasiekiamai pridėtinei greitaveikai turėtų būti statistiškai identiška pridėtinei greitaveikai kitų dviejų 

operatorių tinkluose. T.y., viename konkrečiame sektoriuje (celėje) šalia esamų LTE siųstuvų-imtuvų, 

dirbančių FDD dažnių juostose 800 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz ir 2600 MHz, išdėstant lygiagretų 5G 3500 

MHz juostoje dirbantį siųstuvą-imtuvą, jo ryšio sąlygos ir todėl gaunami SINR kokybiniai parametrai bus 

pasiskirstę to sektoriaus teritorijoje identiškai tam tikru priklausomybės dėsniu nuo bazinės stoties. Todėl, 

jeigu pvz. kažkuriame vieno operatoriaus sektoriaus taške su LTE technologija buvo sukuriama greitaveika 

100 Mbps, o tame pačiame taške 5G 3500 MHz juostoje gaunama greitaveika buvo tarkime 500 Mbps, tai 

statistiškai tikėtina, kad ir kito operatoriaus sektoriuje taškas su 100 Mbps pasiekiama LTE greitaveika, 

„pamatytų“ identišką 500 Mbps greitaveikos prieaugį dėka 5G 3500 MHz kanalo pridėjimo; 

 Tokiu būdu apskaičiavus realiai sumodeliuotuose dviejų operatorių, kurie sutiko leisti 

pasinaudoti jų bazinių stočių informacija, tinkluose gaunamą statistinę sąsają tarp LTE ir 5G 3500 MHz 

greitaveikų, tas pats dėsnis buvo pritaikytas perskaičiuoti 5G pridėjimo efektą operatoriaus, kuris nesutiko 

leisti pasinaudoti jo bazinių stočių informacija tinklui. 

Modeliuojama PI bokštuose įrengiamų bazinių stočių konfigūracija. PI NKP projekto įgyvendinimo 
metu planuoja pastatyti 25 naujus ryšio bokštus, kurių sąrašas yra pateikiamas lentelėje žemiau. 

Lentelė 3-5 Planuojamų pastatyti ryšio bokštų sąrašas 

Nr. Bokšto ID Objekto ID Savivaldybė Gyvenvietė Koordinatė X Koordinatė Y 

1 63562 P2_9 Kauno rajono Mastaičiai 490348.66 6074705.27 

2 63620 P1_49 Molėtų rajono Sidabrinės 605001.71 6136177.14 

3 63229 P1_17 Varėnos rajono Pilvingiai 518746.53 6011839.46 

4 63616 T_2 Alytaus rajono Jurgiškiai 497736.78 6024868.42 

5 63461 A_107 Utenos rajono Sudeikiai 604949.69 6162539.51 

6 63207 A_9 Kazlų Rūdos Tabariškės 476834.12 6060015.61 

7 63811 B1_63 Panevėžio rajono Šilagalys 522298.08 6171391.08 

8 63619 A_6 Alytaus rajono Mankūnai 492440.11 6016615.2 

9 63462 A_118 Švenčionių rajono Raudonė 634634.5 6124680.87 

10 63036 P2_53 Kaišiadorių rajono Krasnasiolka 545507.01 6084838.86 

11 63650 A_243 Kelmės rajono Vikraičiai 425218.34 6172047.79 
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Nr. Bokšto ID Objekto ID Savivaldybė Gyvenvietė Koordinatė X Koordinatė Y 

12 62962 P2_270 Rietavo Zorūbai 383181.36 6180815.04 

13 63563 P1_10 Kauno rajono Girininkai 497185.29 6069946.66 

14 63651 P2_173 Kelmės rajono Laugalis 440708.46 6161538.15 

15 63039 A_18 Kaišiadorių rajono Sepijoniškės 525808.22 6057502.61 

16 63796 A_111 Utenos rajono Kubiliai 614761.77 6157199.53 

17 63819 P1_70 Šiaulių rajono Gervėnai 444057.35 6192421.34 

18 63040 P1_3 Marijampolės Liudvinavas 458943.32 6038270.37 

19 62960 P2_100 Joniškio rajono Skakai 486829.31 6236357.64 

20 63038 P2_67 Ukmergės rajono Slabada 560654.67 6125552.86 

21 63467 P2_48 Šalčininkų rajono Gudeliai 582344.45 6027162.06 

22 63218 P1_143 Jurbarko rajono Kartupiai 419527.57 6132639.93 

23 63197 A_248 Šilalės rajono Bytlaukis 394723.76 6156944.25 

24 63206 P1_151 Tauragės rajono Joniškė 396604.57 6127830.91 

25 63211 P1_66 Raseinių rajono Naudvaris 442868.5 6153830.45 

Siekiant įvertinti šiuose bokštuose galimai įrengtų bazinių stočių naudą kaimiškų/ nutolusių vietovių 
padengimui bevieliu plačiajuosčiu 4G LTE ir 5G NR ryšiu, buvo sumodeliuota optimistinė situacija, kad 
operatoriai kiekviename PI bokštų įrengtų po maksimalios konfigūracijos bazinę stotį: 

- 3 sektorius su maksimalia 4CC kanalų 4G LTE technologijos konfigūracija: 

o 2x10 MHz 800 MHz (2T4R MIMO) celės 

o 2x20 MHz 1800 MHz (4T4R MIMO) celės 

o 2x20 MHz 2100 MHz (4T4R MIMO) celės 

o 2x20 MHz 2600 MHz (4T4R MIMO) celės 

- 3 sektorius su 100 MHz TDD 3500 MHz (32x32 MIMO) celėmis. 

700 MHz juosta nebuvo vertinama, kadangi, kaip pažymėta ankstesniame skyriuje, ji nesuteiktų 
didesnės naudos nei 800 MHz juosta ir turint omenyje, kad tik vienas operatorius turėtų joje pilnavertį 2x10 
MHz kanalą. 900 MHz juosta nebuvo vertinama,  kadangi, artimiausiu metu joje planuojama tebenaudoti 
2G/3G technologijas, ir netgi perjungus ją į 4G ar 5G technologiją, ji padidintų tik talpą, bet ne greitaveiką dėl 
jau su 800 MHz juosta pasiektos kanalų agregavimo schemos ribos. 

Apibendrintų modeliuojamų vieno operatoriaus ateities bazinės stoties radijo parametrų prielaidos 
aprašytos lentelėje žemiau. 

Lentelė 3-6 Vieno operatoriaus bazinės stoties radijo parametrų prielaidos 

Celės ID 
(technologija ir 
juosta) 

EIRP 
galia, 
dBm 

Kanalo 
plotis, 
MHz 

Antenos 
tipas 

Antenos 
aukštis, 

m 

Antenos 
kryptis, 
laipsniai 

Antenos 
palenkimas, 

laipsniai 

MIMO 
Siuntimo 

MIMO 
Gavimo 

LTE800-1 59 10 65o 60 0 1 2 4 

LTE800-2 59 10 65o 60 120 1 2 4 

LTE800-3 59 10 65o 60 240 1 2 4 
LTE1800-1 62 20 65o 60 0 1 4 4 

LTE1800-2 62 20 65o 60 120 1 4 4 

LTE1800-3 62 20 65o 60 240 1 4 4 

LTE2100-1 62 20 65o 60 0 1 4 4 

LTE2100-2 62 20 65o 60 120 1 4 4 
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Celės ID 
(technologija ir 
juosta) 

EIRP 
galia, 
dBm 

Kanalo 
plotis, 
MHz 

Antenos 
tipas 

Antenos 
aukštis, 

m 

Antenos 
kryptis, 
laipsniai 

Antenos 
palenkimas, 

laipsniai 

MIMO 
Siuntimo 

MIMO 
Gavimo 

LTE2100-3 62 20 65o 60 240 1 4 4 

LTE2600-1 62 20 65o 60 0 1 4 4 

LTE2600-2 62 20 65o 60 120 1 4 4 
LTE2600-3 62 20 65o 60 240 1 4 4 

NR3500-1 73 100 AAS 61 0 1 32 32 

NR3500-2 73 100 AAS 61 120 1 32 32 

NR3500-3 73 100 AAS 61 240 1 32 32 

Antenų palenkimas 1 laipsniu buvo apskaičiuotas priėmus vidutinį celės spindulį – apie 7,5 km. 

Papildomo 5G modeliavimo rezultatai. Modeliavimo rezultatai parodė, kad visose esamose tinklo 
stotyse įrengus 5G ryšio bazines stotis 3,5GHz dažnių juostoje, esant 50 proc. tinklo apkrovai, 1Gb/s 
greitaveika nebus pasiekiama. 

Atsižvelgiant į gautus rezultatus konstatuota, kad 5G technologija šio projekto tikslams pasiekti nėra 
efektyvi. Fiksuoto belaidžio ryšio atveju ji labiau tinkama mažesnės greitaveikos reikalaujantiems objektams 
prijungti (pvz. namų ūkiams).  

 

Pav. 3-1 5G ryšio 3,5 GHz dažnių juostoje modeliavimo žemėlapis 

3.5.2. Prieigos technologijų parinkimas 

Belaidės prieigos technologijos šio projekto kontekste apima tiek 5G, tiek belaidžius sprendimus 
nelicencijuojamose dažnių juostose, tiek kitus fiksuoto belaidžio ryšio sprendimus, neribojant konkrečių 
technologijų. Atsižvelgiant į tai, jog belaidžių bazinių stočių įrengimas į šio projekto apimtį nėra įtrauktas, o 
šią prieigos infrastruktūros dalį įrengs galutines paslaugas teikiantys operatoriai, yra sudaromos galimybės 
operatoriams pasirinkti konkretų techninį sprendimą galutinių vartotojų prijungimui. Parenkant konkrečias 
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prieigos technologijas svarbu užtikrinti Bendrosios išimties reglamente (GBER) apibrėžtas sąlygas, nurodytas 
šio investicijų projekto 7.5.1 poskyryje „Valstybės pagalbos suteikimo inicijuojamam projektui sąlygos“. 
Toliau investicijų projekte buvo priimtos prielaidos, kad 60 metrų aukščio ryšio bokšto gigabitinė aprėptis 
apima plotą 1 kilometro spinduliu aplink bokštą, o 30 metrų aukščio ryšio bokšto – plotą 600 metrų spinduliu 
aplink bokštą. 

Laidinės prieigos atveju buvo nagrinėta šviesolaidinių kabelinių linijų technologija, kaip vienintelė 
reali alternatyva užtikrinti nagrinėjamų objektų gigabitinį junglumą. Kitos visuotinai prieinamos laidinės 
technologijos negali užtikrinti gigabitinės spartos. 

Taip pat buvo nagrinėtos ir kitos alternatyvios prieigos technologijos – prieiga variniais duomenų 
kabeliais, palydovinė prieiga, prieiga per elektros perdavimo linijas, tačiau šios technologijos negali užtikrinti 
gigabitinės spartos, todėl jų panaudojimo galimybės buvo atmestos. 

Atliekant ekonomiškesnių prieigos technologijų parinkimą svarbus veiksnys buvo nedidelis socialinę 
ir ekonominę pažangą skatinančių objektų tolygus pasiskirstymas ir nedidelis tankis teritorijoje. Vertinimo 
metu ESRI geografinės informacinės sistemos pagrindu veikiančios programinės įrangos įrankiais buvo 
įvertintos objektų koncentracijos vietovės, esančios ryšio bokštuose naudotinų belaidžių technologijų 
gigabitinės spartos aprėpties zonose. 

Nustačius socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų koncentracijos vietoves, jose įvertintos 
objektų prijungimo prie gigabitinės infrastruktūros technologinės alternatyvos ir jų kainos. Toliau pateikiama 
informacija apie didžiausias nustatytas socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų koncentracijos 
vietoves ir ekonominiu požiūriu įvertintas objektų prijungimo technologines alternatyvas jose naudojant 60 
metrų aukščio ryšio bokštus ir 30 metrų aukščio ryšio bokštus. Taip pat buvo įvertintas NKP projekto metu 
suprojektuotų, bet nepastatytų 60 metrų aukščio ryšio bokštų panaudojimas. 

60 metrų ryšio bokštų panaudojimas. Vertinimo metu buvo nustatytos socialinę ir ekonominę 
pažangą skatinančių objektų, esančių 1 km spinduliu, koncentracijos vietovės. Šiose koncentracijos vietovėse 
įvertintos objektų prijungimo prie gigabitinės infrastruktūros galimybės pasitelkiant belaidės ir laidinės 
infrastruktūros sprendimus. Nagrinėjant belaidės infrastruktūros sprendimus buvo įvertinta ryšio bokštui 
reikalingo žemės sklypo įsigijimo ar ilgalaikės nuomos kaina, ryšio bokšto projektavimo, statybos, elektros 
privedimo ir šviesolaidinės kabelinės linijos iki ryšio bokšto įrengimo kaina. Nagrinėjant laidinės 
infrastruktūros sprendimus buvo parinktos optimalios šviesolaidinių kabelinių linijų trasos iki visų 
koncentracijos vietovėse esančių socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų, nustatytas šių trasų 
atstumas ir kaina. 

Toliau pateikiamas 15 didžiausių socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų koncentracijos 
vietovių žemėlapis 60 metrų aukščio ryšio bokštams. 
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Pav. 3-2 10 didžiausių koncentracijos vietovių 60 metrų aukščio bokštams žemėlapis 

Nustačius socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų koncentracijos vietovės jose įvertintos 
objektų prijungimo technologinės alternatyvos ir jų kainos. Paveikslėliuose pateikiami 5 didžiausių nustatytų 
socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų koncentracijos vietovių pavyzdžiai, juose nurodant 
ekonominiu požiūriu įvertintas objektų prijungimo technologines alternatyvas naudojant 60 metrų aukščio 
ryšio bokštus. 

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA, © UAB Hnit-Baltic, 2014; ORT10LT © Nacionalinė Žemės Tarnyba prie ŽŪM, 2012-2013

15 didžiausios koncentracijos vietovių 60m aukščio bokštams

60 metrų aukščio bokšto aprėpties
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Pav. 3-3 Socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų koncentracijos vietovė Telšių raj. sav., Nevarėnų sen. 

 

Pav. 3-4 Socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų koncentracijos vietovė Kretingos raj. sav.,  Kūlupėnų sen. 
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Pav. 3-5 Socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų koncentracijos vietovė Vilkaviškio raj. sav., Klausučių sen. 

 

Pav. 3-6 Socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų koncentracijos vietovė Kaišiadorių raj. sav., Pravieniškių - Rumšiškių 
sen. 
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Pav. 3-7 Socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų koncentracijos vietovė Vilkaviškio raj. sav., Keturvalakių sen. 

Vertinimo metu nustatyta, kad visais nagrinėtais atvejais ryšio bokšto gigabitinės spartos aprėpties 
zonoje esančių objektų prijungimas prie gigabitinės infrastruktūros yra nuo 37.486 eurų pigesnis naudojant 
šviesolaidines kabelines linijas. Tokia situacija susidaro dėl labai nedidelio objektų tankio konkrečiose 
vietovėse. Toliau lentelėje pateikiama suvestinė informacija apie ekonominiu požiūriu įvertintas objektų 
prijungimo technologines alternatyvas 15 didžiausių nustatytų socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių 
objektų koncentracijos vietovių naudojant 60 metrų aukščio ryšio bokštus. Pateikiamos kainos be PVM. 

Lentelė 3-7 Koncentracijos vietovių technologinių alternatyvų vertinimas naudojant 60 metrų aukščio ryšio bokštus 

Nr. Koncentracijos 
vietovė 

Objektų 
skaičius 

Objektų 
ŠKL ilgis 

ŠKL 
kaina 

Bokšto 
statybos 

kaina 

Bokšto 
ŠKL 
ilgis 

Bokšto 
ŠKL 

kaina 

Bokšto 
kaina 

Skirtumas 

1 Telšių raj. sav., 
Nevarėnų sen. 

81 10,7 191 316 230 000 0,67 11 926 241 926 50 610 

2 Kretingos raj. sav., 
Kūlupėnų sen. 

62 11,1 198 468 230 000 0,33 5 954 235 954 37 486 

3 Vilkaviškio raj. sav., 
Klausučių sen. 

39 9,6 171 648 230 000 0,82 14 715 244 715 73 067 

4 Kaišiadorių raj. sav., 
Pravieniškių-
Rumšiškių sen. 

36 16,3 291 444 230 000 6,69 119 617 349 617 58 173 

5 Vilkaviškio raj. sav., 
Keturvalakių sen. 

36 7,21 128 915 230 000 0,41 7 349 237 349 108 434 

6 Vilkaviškio raj. sav., 
Keturvalakių sen. 

36 9,1 162 708 230 000 0,87 15 538 245 538 82 830 

7 Vilkaviškio raj. sav., 
Keturvalakių sen. 

30 8,62 154 126 230 000 0,18 3 290 233 290 79 164 

8 Klaipėdos raj. sav., 
Sendvario sen. 

29 4,28 76 526 230 000 0,12 2 146 232 146 155 619 
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Nr. Koncentracijos 
vietovė 

Objektų 
skaičius 

Objektų 
ŠKL ilgis 

ŠKL 
kaina 

Bokšto 
statybos 

kaina 

Bokšto 
ŠKL 
ilgis 

Bokšto 
ŠKL 

kaina 

Bokšto 
kaina 

Skirtumas 

9 Vilkaviškio raj. sav., 
Pajevonio sen. 

28 5,86 104 777 230 000 1,05 18 774 248 774 143 997 

10 Pagėgių sav., 
Stoniškių sen. 

25 5,09 91 009 230 000 0,20 3 558 233 558 142 549 

11 Šiaulių raj. sav., 
Gruzdžių sen. 

28 8,92 159 490 230 000 0,85 15 198 245 198 85 708 

12 Vilkaviškio raj. sav., 
Klausučių sen. 

26 7,43 132 848 230 000 4,12 73 666 303 666 170 817 

13 Prienų raj. sav., 
Jiezno sen. 

28 8,99 160 741 230 000 0,13 2 324 232 324 71 583 

14 Vilkaviškio raj. sav., 
Bartninkų sen. 

24 10,23 182 912 230 000 0,31 5 543 235 543 52 630 

15 Kalvarijos sav., 
Kalvarijos sen. 

23 10,46 187 025 230 000 6,32 113 002 343 002 155 977 

30 metrų ryšio bokštų panaudojimas. Vertinimo metu buvo nustatytos socialinę ir ekonominę 
pažangą skatinančių objektų, esančių 600 metrų spinduliu, koncentracijos vietovės. Šiose koncentracijos 
vietovėse įvertintos objektų prijungimo prie gigabitinės infrastruktūros galimybės pasitelkiant belaidės ir 
laidinės infrastruktūros sprendimus. Nagrinėjant belaidės infrastruktūros sprendimus buvo įvertinta ryšio 
bokštui reikalingo žemės sklypo įsigijimo ar ilgalaikės nuomos kaina, ryšio bokšto projektavimo, statybos, 
elektros privedimo ir šviesolaidinės kabelinės linijos iki ryšio bokšto įrengimo kaina. Nagrinėjant laidinės 
infrastruktūros sprendimus buvo parinktos optimalios šviesolaidinių kabelinių linijų trasos iki visų 
koncentracijos vietovėse esančių socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų, nustatytas šių trasų 
atstumas ir kaina. 

Toliau pateikiamas 15 didžiausių socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų koncentracijos 
vietovių žemėlapis 30 metrų aukščio ryšio bokštams. 
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Pav. 3-8 10 didžiausių koncentracijos vietovių 30 metrų aukščio bokštams žemėlapis 

Nustačius socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų koncentracijos vietoves jose įvertintos 
objektų prijungimo technologinės alternatyvos ir jų kainos. Paveikslėliuose pateikiami 5 didžiausių nustatytų 
socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų koncentracijos vietovių pavyzdžiai, juose nurodant 
ekonominiu požiūriu įvertintas objektų prijungimo technologines alternatyvas naudojant 30 metrų aukščio 
ryšio bokštus. 

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA, © UAB Hnit-Baltic, 2014; ORT10LT © Nacionalinė Žemės Tarnyba prie ŽŪM, 2012-2013

15 didžiausios koncentracijos vietovių 30m aukščio bokštams

30 metrų aukščio bokšto aprėpties
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Pav. 3-9 Socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų koncentracijos vietovė Telšių raj. sav., Nevarėnų sen. 

 

Pav. 3-10 Socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų koncentracijos vietovė Kretingos raj. sav.,  Kūlupėnų sen. 
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Pav. 3-11 Socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų koncentracijos vietovė Vilkaviškio raj. sav., Klausučių sen. 

 

Pav. 3-12 Socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų koncentracijos vietovė Vilkaviškio raj. sav., Keturvalakių sen. 
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Pav. 3-13 Socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų koncentracijos vietovė Vilkaviškio raj. sav., Keturvalakių sen. 

Vertinimo metu nustatyta, kad 12 nagrinėtų koncentracijos vietovių ryšio bokštų gigabitinės spartos 
aprėpties zonoje esančių objektų prijungimas prie gigabitinės infrastruktūros vietų yra efektyvesnis – 
belaidžių technologijų naudojimas (ryšio bokštų statyba) šiose vietose reikalauja nuo 401 iki 4 513 eurų 
mažesnių investicijų. Šiose vietovėse objektų tankis yra pakankamai didelis, kad agreguotų ryšio bokštų 
statybai reikalingas investicijas. Kainos pateikiamos be PVM. 

Visais kitais nagrinėtais atvejais ryšio bokšto gigabitinės spartos aprėpties zonoje esančių objektų 
prijungimas prie gigabitinės infrastruktūros yra pigesnis naudojant šviesolaidines kabelines linijas. Tokia 
situacija susidaro dėl labai nedidelio objektų tankio konkrečiose vietovėse. Toliau lentelėje pateikiama 
suvestinė informacija apie ekonominiu požiūriu įvertintas objektų prijungimo technologines alternatyvas 15 
didžiausių nustatytų socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų koncentracijos vietovių naudojant 
30 metrų aukščio ryšio bokštus. 

Lentelė 3-8 Koncentracijos vietovių technologinių alternatyvų vertinimas naudojant 30 metrų aukščio ryšio bokštus 

Nr. Koncentracijos 
vietovė 

Objektų 
skaičius 

Objektų 
ŠKL ilgis 

ŠKL 
kaina 

Bokšto 
statybos 

kaina 

Bokšto 
ŠKL 
ilgis 

Bokšto 
ŠKL 

kaina 

Bokšto 
kaina 

Skirtumas 

1 Telšių raj. sav., 
Nevarėnų sen. 

64 8,95 160 026 147 467 0,47 8 404 155 870 −4 156 

2 Kretingos raj. sav., 
Kūlupėnų sen. 

50 8,78 156 986 147 467 0,38 6 794 154 261 −2 725 

3 Vilkaviškio raj. sav., 
Klausučių sen. 

34 9,2 164 496 147 467 0,86 15 377 162 843 −1 653 

4 Vilkaviškio raj. sav., 
Keturvalakių sen. 

33 8,66 154 841 147 467 0,16 2 861 150 327 −4 513 

5 Vilkaviškio raj. sav., 
Keturvalakių sen. 

31 8,82 157 702 147 467 0,55 9 834 157 301 −401 
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Nr. Koncentracijos 
vietovė 

Objektų 
skaičius 

Objektų 
ŠKL ilgis 

ŠKL 
kaina 

Bokšto 
statybos 

kaina 

Bokšto 
ŠKL 
ilgis 

Bokšto 
ŠKL 

kaina 

Bokšto 
kaina 

Skirtumas 

6 Klaipėdos raj. sav., 
Sendvario sen. 

29 4,28 76 526 147 467 0,31 5 543 153 009 76 483 

7 Šiaulių raj. sav., 
Gruzdžių sen. 

27 8,76 156 629 147 467 0,30 5 364 152 831 −3 798 

8 Vilkaviškio raj. sav., 
Pajevonio sen. 

27 8,91 159 311 147 467 0,50 8 940 156 407 −2 904 

9 Vilkaviškio raj. sav., 
Klausučių sen. 

26 7,43 132 848 147 467 4,78 85 466 232 933 100 085 

10 Prienų raj. sav., 
Jiezno sen. 

26 8,87 158 596 147 467 0,55 9 834 157 301 −1 295 

11 Kaišiadorių raj. sav., 
Pravieniškių-
Rumšiškių sen. 

25 14,21 254 075 147 467 5,80 103 704 251 171 −2 904 

12 Pagėgių sav., 
Stoniškių sen. 

21 8,59 153 589 147 467 0,17 3 040 150 506 −3 083 

13 Vilkaviškio raj. sav., 
Keturvalakių sen. 

21 8,35 149 298 147 467 0,06 1 073 148 539 −759 

14 Kalvarijos sav., 
Kalvarijos sen. 

21 8,68 155 198 147 467 5,62 100 486 247 952 92 754 

15 Vilkaviškio raj. sav., 
Bartninkų sen. 

20 8,92 159 490 147 467 0,43 7 688 155 155 −4 335 

NKP projekto suprojektuotų ryšio bokštų panaudojimas. Vertinimo metu buvo įvertintos galimybės 
socialinę ir ekonominę pažangą skatinančius objektus prijungti naudojant NKP projekto įgyvendinimo metu 
suprojektuotus, tačiau nepastatytus ryšio bokštus, kuriems yra išduoti statybą leidžiantys dokumentai. 
Nagrinėtos ryšio bokštų gigabitinės aprėpties zonose esančių objektų prijungimo prie gigabitinės 
infrastruktūros galimybės pasitelkiant belaidės ir laidinės infrastruktūros sprendimus. Nagrinėjant belaidės 
infrastruktūros sprendimus buvo įvertinta ryšio bokšto darbo projekto parengimo ir statybos kaina. 
Nagrinėjant laidinės infrastruktūros sprendimus buvo parinktos optimalios šviesolaidinių kabelinių linijų 
trasos iki visų ryšio bokštų gigabitinės aprėpties zonose esančių socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių 
objektų, nustatytas šių trasų atstumas ir kaina. 

Toliau pateikiamas šių NKP projekto įgyvendinimo metu suprojektuotų ryšio bokštų, į kurių aprėptį 
patenka bent vienas socialinę ir ekonominę pažangą skatinantis objektas (29 vnt.), žemėlapis. 
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Pav. 3-14 Suprojektuoti ryšio bokštai, į kurių aprėptį patenka bent vienas socialinę ir ekonominę pažangą skatinantis objektas 

Suprojektuotų ryšio bokštų aprėpties zonose buvo įvertintos objektų prijungimo technologinės 
alternatyvos ir jų kainos.  

Vertinimo metu nustatyta, kad visais nagrinėtais atvejais ryšio bokštų gigabitinės spartos aprėpties 
zonoje esančių objektų prijungimas prie gigabitinės infrastruktūros yra nuo 147.969 iki 198.570 eurų pigesnis 
naudojant šviesolaidines kabelines linijas. Tokia situacija susidaro dėl labai nedidelio objektų tankio 
konkrečiose vietovėse. Toliau lentelėje pateikiama suvestinė informacija apie 31 suprojektuoto ryšio bokšto 
(į kurių aprėptį patenka bent vienas socialinę ir ekonominę pažangą skatinantis objektas) gigabitinės 
aprėpties zonose esančių objektų ekonominiu požiūriu įvertintas prijungimo technologines alternatyvas. 
Kainos nurodomos be PVM. 

Lentelė 3-9 Suprojektuotų bokštų gigabitinės aprėpties zonose esančių objektų prijungimo technologinių alternatyvų 
vertinimas 

Bokšto 
ID 

Savivaldybė Seniūnija Objektų 
skaičius 

ŠKL 
ilgis 

ŠKL įrengimo 
kaina 

Bokšto statybos 
kaina 

Skirtumas 

63816 Šilalės rajono Upynos 10 2,91 52 031 200 000 147 969 

63817 Šilalės rajono Laukuvos 5 0,96 17 165 200 000 182 835 

63818 Pagėgių Stoniškių 5 1,86 33 257 200 000 166 743 

63212 Skuodo 
rajono 

Notėnų 5 1,09 19 489 200 000 180 511 

63820 Kretingos 
rajono 

Kūlupėnų 4 2,39 42 733 200 000 157 267 

63231 Skuodo 
rajono 

Ylakių 3 0,71 12 695 200 000 187 305 

63208 Raseinių 
rajono 

Viduklės 3 0,27 4 828 200 000 195 172 

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA, © UAB Hnit-Baltic, 2014; ORT10LT © Nacionalinė Žemės Tarnyba prie ŽŪM, 2012-2013

NKP suprojektuoti ryšio bokštai

Sutartiniai

NKP suprojektuoti ryšio bokštai, į kurių aprėptį
patenka bent vienas socialinę ir ekonominę
pažangą skatinantis objektas
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Bokšto 
ID 

Savivaldybė Seniūnija Objektų 
skaičius 

ŠKL 
ilgis 

ŠKL įrengimo 
kaina 

Bokšto statybos 
kaina 

Skirtumas 

63213 Jonavos 
rajono 

Kulvos 2 0,82 14 662 200 000 185 338 

64009 Panevėžio 
rajono 

Krekenavos 2 0,16 2 861 200 000 197 139 

63805 Radviliškio 
rajono 

Šaukoto 2 1,1 19 668 200 000 180 332 

63823 Kelmės 
rajono 

Kelmės 
apylinkių 

2 0,83 14 840 200 000 185 160 

63814 Plungės 
rajono 

Žlibinų 2 0,41 7 331 200 000 192 669 

63221 Šilutės 
rajono 

Saugų 2 0,62 11 086 200 000 188 914 

63037 Ukmergės 
rajono 

Vidiškių 1 0,44 7 867 200 000 192 133 

63220 Klaipėdos 
rajono 

Vėžaičių 1 0,19 3 397 200 000 196 603 

63798 Pasvalio 
rajono 

Vaškų 1 0,72 12 874 200 000 187 126 

63815 Skuodo 
rajono 

Ylakių 1 0,1 1 788 200 000 198 212 

63617 Alytaus 
rajono 

Butrimonių 1 0,35 6 258 200 000 193 742 

63034 Ukmergės 
rajono 

Šešuolių 1 1,06 18 953 200 000 181 047 

62959 Joniškio 
rajono 

Skaistgirio 1 0,51 9 119 200 000 190 881 

63808 Pasvalio 
rajono 

Krinčino 1 0,51 9 119 200 000 190 881 

63799 Radviliškio 
rajono 

Tyrulių 1 0,48 8 582 200 000 191 418 

63230 Tauragės 
rajono 

Mažonų 1 0,64 11 443 200 000 188 557 

63232 Joniškio 
rajono 

Rudiškių 1 0,08 1 430 200 000 198 570 

63215 Šilutės 
rajono 

Žemaičių 
Naumiesčio 

1 0,17 3 040 200 000 196 960 

63825 Telšių rajono Upynos 1 0,63 11 264 200 000 188 736 

63033 Ukmergės 
rajono 

Žemaitkiemio 1 0,14 2 503 200 000 197 497 

63466 Zarasų 
rajono 

Turmanto 1 0,57 10 192 200 000 189 808 

63821 Skuodo 
rajono 

Skuodo 1 0,93 16 628 200 000 183 372 

63807 Pakruojo 
rajono 

Vaškų 1 1,08 19 310 200 000 180 690 

63621 Radviliškio 
rajono 

Sidabravo 1 0,24 4 291 200 000 195 709 

Išvados. Atliktas tyrimas rodo, kad naujų ryšio bokštų statyba ISRI projekto tikslų įgyvendinimui 
(socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų prijungimui) yra efektyvi statant ryšio bokštus 12 
didžiausios objektų koncentracijos vietovėse. Kitose vietovėse ryšio bokštų statyba reikalauja daugiau 
investicijų lyginant su šviesolaidinėmis kabelinėmis linijoms, dėl to nėra efektyvi. Pagrindinis veiksnys, 
lemiantis ryšio bokštų statybos efektyvumą – objektų koncentracija ryšio bokšto gigabitinės aprėpties zonoje.  
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Svarbu tai, kad šiame infrastruktūros technologijų parinkimo vertinime nėra įskaičiuoti ryšio bokštų 
privalomieji aptarnavimai ir kitos periodinės eksploatacinės išlaidos, sudarančios didelę dalį paslaugų teikimo 
sąnaudų. Šviesolaidinių kabelinių linijų atveju jos yra ženkliai mažesnės. Eksploatacinės išlaidos yra įvertintos 
investicijų projekto alternatyvų ekonominėje analizėje. 

Be to, siekiant prijungti visus koncentracijos vietovėje esančius socialinę ir ekonominę pažangą 
skatinančių objektus, ryšio bokštą reikėtų statyti koncentracijos vietovės centre ar netoli jo, t. y. kaimo ar 
gyvenvietės centre. Tikėtina, kad tokiai statybai prieštarautų visuomenė ir kyla daug rizikų dėl derinimo su 
suinteresuotomis šalimis ir statybą leidžiančio dokumento išdavimo. Nesant galimybių pastatyti ryšio bokšto 
koncentracijos vietovės centre ar netoli jo, turėtų būti pasirenkami alternatyvūs technologiniai sprendimai – 
objektų prijungimas įrengiant šviesolaidines kabelines linijas. 

Atsižvelgiant į šiame skyriuje išvardintus argumentus, siūloma socialinę ir ekonominę pažangą 
skatinančius objektus prie gigabitinės infrastruktūros jungti didžiausios objektų koncentracijos vietovėse 
statant 12 vnt. 30 metrų aukščio ryšio bokštų, o likusiems objektams prijungti įrengiant apie 2.050 km 
šviesolaidinių kabelinių linijų. Iš jų apie 15 km šviesolaidinių kabelinių linijų sudaro linijos į planuojamus 
pastatyti ryšio bokštus, apie 212 km sudaro linijos į kitus infrastruktūrinius objektus, o likusios apie 1.823 km 
– tiesiogiai socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų prijungimui. Daugiausia šviesolaidinių 
kabelinių linijų planuojama įrengti Marijampolės (apie 574 km) ir Vilniaus (apie 280 km), o mažiausiai – 
Alytaus (apie 60 km) ir Šiaulių (apie 111 km) apskrityse. Vidutinis šviesolaidinės kabelinės linijos ilgis vienam 
objektui prijungti – apie 0,48 km. 

Svarbu tai, kad nurodyti dydžiai yra nurodyti vadovaujantis šio investicijų projekto rengimo metu 
aktualiu socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų sąrašu, pateikiamu 1 priede. Šiame sąraše 
esantys objektai yra sureitinguoti pagal mažiausią planuojamos pasyviosios infrastruktūros, reikalingos 
prijungti objektą prie itin spartaus ryšio tinklų, kainą. Sąrašas dėl itin didelio objektų skaičiaus su jais susijusi 
informacija gali kisti, todėl yra tikslinga informaciją atnaujinti ir įgyvendinant projektą, prieš vykdant 
infrastruktūros projektavimo darbus. Pasikeitus sąrašo informacijai atitinkamai pasikeis objektų reitingavimo 
pozicijos bei planuojamos įrengti infrastruktūros apimtys, kas gali įtakoti prieigos technologijų pakeitimą, 
todėl būtų tikslinga nustatyti 15 proc. paklaidą nurodytiems šviesolaidinės infrastruktūros fiziniams 
rodikliams ir 30 proc. paklaidą nurodytiems ryšio bokštų infrastruktūros fiziniams rodikliams, nekeičiant 
pagrindinio tikslo – prijungti 5.000 socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų. 

Planuojamos ryšio bokštų statymo vietos ir šviesolaidinių kabelinių linijų trasos yra parinktos ir 
nubraižytos GIS aplinkoje, planuojamos infrastruktūros žemėlapis yra pateikiamas toliau. 
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Pav. 3-15 Planuojamos infrastruktūros žemėlapis 

2022 m. kovo 4 d. perkančiosios organizacijos VšĮ „Plačiajuostis internetas“ tinklapyje 
(www.placiajuostis.lt) planuojamų šviesolaidinių kabelinių linijų žemėlapiai buvo pateikti viešosioms 
konsultacijoms. Suinteresuotų šalių prašyta išreikšti pritarimą arba argumentuotus prieštaravimus pateiktai 
informacijai. Per viešosioms konsultacijoms skirtą 30 dienų terminą prieštaravimų pateiktai medžiagai 
pateikta nebuvo. 

Optimalaus techninio sprendimo žemėlapiai pateikiami šio investicijų projekto 9 priede. 

Pasyviam linijų perdavimo tankinimui naudoti DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), o 
vartotojų prieigos tankinimui – GPON (Gigabit Passive Optical Network) technologijas. 

Duomenų perdavimo srauto iš prijungiamų objektų apdorojimui reikalinga išplėsti tinkle naudojamus 
maršrutizavimo ir komutavimo įrangos sprendimus. Detalus tinklo tankinimo ir duomenų perdavimo tinklo 
sprendimas pateikiamas šio investicijų projekto 10 priede. Priede detaliai nagrinėjami esami ir planuojami 
tinklo sprendimai, todėl dėl galimų kibernetinės saugos grėsmių šis priedas yra konfidencialus. 

Taip pat, išnagrinėti ir pateikti atskirų sprendimų integravimo planai ir reikalavimai, kad būtų 
užtikrinta projekto metu kuriamos infrastruktūros integracija į esamą VšĮ „Plačiajuostis internetas“ valdomą 
elektroninių ryšių infrastruktūrą. Siekiant apsaugoti jautrią informaciją, elektroninių ryšių integracijos planas, 
pateikiamas šio investicijų projekto 11 priede, yra konfidencialus. 

3.6. Projekto įgyvendinimo alternatyvos 

Numatomo įgyvendinti projekto tikslas - užtikrinti prieigą prie gigabitinės spartos plačiajuosčio ryšio 
socialinę ir ekonominę pažangą skatinantiems subjektams. 
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Projekto įgyvendinimo alternatyvos formuojamos taip, kad visos jos leistų pasiekti projekto tikslą. 
Minimalūs privalomi pasiekti visų alternatyvų rezultatai – prie itin spartaus ryšio (gigabitinės) infrastruktūros 
prijungta 5 000 socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų.  

Atsižvelgiant į Investicijų projektų rengimo metodikos (patvirtintos CPVA 2014 m. gruodžio 31 d. 
įsakymu Nr.2014/8-337) nuostatų reikalavimus kiekvienam projekto investavimo objektui turi būti 
išnagrinėtos ir palygintos minimaliai 2 alternatyvos. Pagal planuojamas projekto investicijų išlaidas, kurios 
reikalingos užtikrinti infrastruktūrą didmeninėms itin spartaus ryšio infrastruktūros paslaugoms teikti, 
investicijų projektas priskirtas vienam investavimo objektui – inžineriniai statiniai/ tinklai. Metodikoje 
nurodoma, jog šiam investavimo objektui nagrinėjamos alternatyvos: 

- Naujų inžinerinių statinių statyba/ esamų pakeitimas; 

- Inžinerinių statinių nuoma/ panauda; 

- Trūkstamų paslaugų užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje; 

- Esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas. 

Atsižvelgiant į tai, jog projekto metu numatoma investuoti tik į infrastruktūros įrengimą kaimiškose/ 
nutolusiose vietovėse, kuriose nėra analogiškos ryšio infrastruktūros, vertintinos tik naujų inžinerinių statinių 
statybos galimybės. Kitų alternatyvų („Inžinerinių statinių nuoma/ panauda“, „Trūkstamų paslaugų 
užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje“, „Esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas“) vertinimas 
yra neįmanomas, nes nėra galimybės užtikrinti gigabitinės spartos ryšio prieigą socialinę ir ekonominę 
pažangą skatinantiems objektams jų išsidėstymo teritorijose kitaip nei investuojant naujos ryšio 
infrastruktūros įrengimą. 

Itin spartaus ryšio (gigabitinės) infrastruktūros sprendimai, siekiant prijungti 5 000 socialinę ir 
ekonominę pažangą skatinančių objektų, gali apimti ryšio bokštų statybą, šviesolaidinių kabelinių linijų (ŠKL) 
įrengimą, paslaugoms teikti reikalingos telekomunikacijų įrangos įsigijimą ir įdiegimą (trumpojo veiklų sąrašo 
veiklas). Konkretūs infrastruktūros įrengimo sprendimai parenkami taip, kad optimaliomis sąnaudomis leistų 
pasiekti geriausią rezultatą. Atsižvelgiant į projekto keliamus tikslus, investavimo objektą, atliktą techninių 
sprendimų alternatyvų vertinimą bei vadovaujantis Metodika svarstomos šios projekto įgyvendinimo 
alternatyvos: 

Lentelė 3-10 Nagrinėtinos alternatyvos 

 
Gigabitinės infrastruktūros 

įrengimas, taikant ŠKL ir 
belaidžio ryšio perdavimo iš 

bokštų technologijas10 

Gigabitinės 
infrastruktūros 

įrengimas, taikant tik 
ŠKL technologiją 

 

Gigabitinės 
infrastruktūros 
įrengimas pagal 

parengtą optimalų 
techninį sprendimą 

Objektų prijungimo 
būdas 

ŠKL ir ryšio bokštai ŠKL ŠKL ir ryšio bokštai 

Įrengiamas ŠKL kiekis 2 000 km 2 150 km 2 050 km 

Statomų ryšio bokštų 
kiekis 

50 vnt.  - 12 vnt. 

Prijungiamų objektų 
skaičius 

5 300 vnt. 5 000 vnt. 5 000 vnt. 

Alternatyvos 
biudžetas 

Apie 53,8 mln. Eur Apie 49 mln. Eur Apie 49 mln. Eur 

Tolesniuose šio investicijų projekto skyriuose detaliai vertinamos galimos įgyvendinti projekto 
alternatyvos siekiant nustatyti optimaliausią projekto įgyvendinimo alternatyvą. 

 

 

10 įgyvendinant projektą pilna RRF numatyta apimtimi 
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3.7. Analizės metodo pasirinkimas ir analizės principai 

Analizės metodas pasirenkamas vadovaujantis Centrinės projektų valdymo agentūros parengtos 
„Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar 
valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika“ nuostatomis bei panašių projektų vertinimo praktika. 

Alternatyvoms palyginti ir optimalios alternatyvos pasirinkimui pagrįsti gali būti naudojama sąnaudų 
– veiksmingumo analizė (toliau – SVA) arba sąnaudų – naudos analizė (toliau – SNA): 

 SVA (angl. CEA, Cost-effectiveness analysis) – sąnaudų – veiksmingumo analizė – investicijų 

efektyvumo vertinimo metodas, kurio esmė – kiekvienos vertinamos projekto įgyvendinimo alternatyvos visų 

grynųjų išlaidų kartu su likutine verte ir siekiamo PPR11, įvertintų grynąja dabartine verte, palyginimas.  

 SNA (angl. CBA, Cost–benefit analysis) – sąnaudų – naudos analizė – investicijų efektyvumo 

vertinimo metodas, kurio esmė – projektui įgyvendinti reikalingų sąnaudų palyginimas su investicijų 

sukuriama socialine-ekonomine nauda. 

Taikytinas projekto įgyvendinimo alternatyvų vertinimo metodas (SNA ar SVA) priklauso nuo projekto 
apimties, projekto investavimo objekto ir investicijų pobūdžio. Atliekant alternatyvų analizės metodo 
pasirinkimą ir jo taikymą, privalu atsižvelgti į tai, ar investicijos planuojamos esamos Paslaugos tęstinumui 
užtikrinti, nedidinant jos apimties, ar naujai paslaugai teikti.  

Projekto įgyvendinimo alternatyvų vertinimas ir palyginimas įprastai atliekamas SNA metodu, tačiau 
gali būti taikomas ir SVA metodas, kai tenkinamos žemiau pateiktos bendrosios sąlygos:  

 Nėra poreikio vertinti, ar projekto įgyvendinimas yra naudingas visuomenei ir/ar sukurs 

papildomą socialinę – ekonominę naudą ir/ar išorinį poveikį, t.y., šiuo metu teikiamos Paslaugos vykdymo 

tęstinumas privalo būti užtikrintas pagal tuos pačius kokybinius ir kiekybinius reikalavimus, laikantis 

galiojančių teisės aktų. Neatsižvelgiant, ar bus sukurta papildoma socialinė – ekonominė nauda ir/ar išorinis 

poveikis, visų projektų įgyvendinimo alternatyvų atveju sukuriama nauda ar išorinis poveikis iš esmės yra 

panašus, o bendra nauda ir poveikis yra didesnė nei išlaidos. 

 Projekto įgyvendinimas neturės tiesioginės įtakos esamos paslaugos turiniui, formai, teikimo 

apimčiai, tikslinių grupių atstovų (vartotojų) skaičiui, t.y., įgyvendinus projektą planuojama išlaikyti stabilią 

(nedidinant / nemažinant) šiuo metu teikiamos paslaugos apimtį, nekuriant papildomų paslaugų bei 

nekeičiant šiuo metu teikiamos paslaugos teikimo formos.  

 Esama paslauga ir/ar jos vykdymui užtikrinti naudojamas turtas neatitinka keliamų teisės 

aktų reikalavimų: higienos normų, paslaugos teikimo standartų, rizikos minimizavimo reikalavimų ir kt., 

kuriuos teikiama paslauga ir/ar jos teikimui naudojamas turtas privalo atitikti ir yra privalomi vykdyti 

Lietuvoje. 

Išimtinais atvejais gali būti racionalu taikyti SVA metodą žemiau nurodytiems projektams, kurie 
neatitinka bendrųjų ir pagal identifikuotą paslaugai teikti turtą SVA taikymui nustatytų sąlygų: 

 kuriuose numatyta vykdyti valstybės vidaus ir/ ar išorės saugumo stiprinimą (pvz., stiprinant 

gynybinius pajėgumus arba vidaus saugumą, vykdant sienų apsaugą), nes Lietuva įgyvendina NATO ir/arba 

 

11 PPR  – Paslaugos pokyčio rezultatas (angl. changes of output level), išreikštas kiekybine išraiška, kuriuo 
vertinamas projektu siekiamas rezultatas, susietas su socialinės-ekonominės naudos arba teikiamos paslaugos pokyčiu. 
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Šengeno sutarties reikalavimus bei privalo užtikrinti tam tikras priemones ir infrastruktūrą, kad reikalavimai 

būtų įgyvendinti. Šalis narė prisiimtų įsipareigojimų nevykdyti negali, todėl planuojant įgyvendinti tokio 

pobūdžio projektus nėra svarstoma, ar bus sukurta papildoma socialinė–ekonominė nauda ir/ar išorinis 

poveikis, o ieškoma išlaidų požiūriu efektyviausio reikalavimų realizavimo būdo; 

 kuriuose įgyvendinamos ES direktyvų nuostatos (projektas skirtas tiesiogiai įgyvendinti ES 

direktyvų konkrečius reikalavimus), kurias Lietuva įsipareigojo vykdyti. Vykdant tam tikrus privalomus ir 

konkrečius direktyvų reikalavimus, gali būti vystoma infrastruktūra arba kuriamas turtas. Lietuva, būdama ES 

narė, privalo įvykdyti šiuos reikalavimus, nes jų nauda įvertinta ES mastu priimant direktyvas ir reikia tik rasti 

efektyviausią reikalavimų realizavimo būdą (optimalius kaštus). 

Įvertinus tai, kas išsakyta aukščiau, konstatuojame, kad numatytas įgyvendinti projektas neatitinka 
sąlygų, kuriomis galima taikyti SVA (sąnaudų veiksmingumo analizės) metodą. Atsižvelgiant į Techninės 
specifikacijos reikalavimus, projekto esmę ir kontekstą IP rezultatus vertiname SNA (sąnaudų ir naudos 
analizės) metodu.  

SNA atliekama siekiant tarpusavyje palyginti Investicijų Projekto „Itin spartaus ryšio infrastruktūra“ 
alternatyvas ir nustatyti finansiniu bei socialiniu-ekonominiu požiūriu optimalią alternatyvą. 

Analizė atlikta iš Projektą inicijuojančios organizacijos perspektyvos (VŠĮ „Plačiajuostis internetas“). 
Analizės metu nagrinėjamos 3 skirtingos alternatyvos (be 0 alternatyvos – 0A): 

 1A – 1 alternatyva; 

 2A – 2 alternatyva; 

 3A – 3 alternatyva. 

Atliekant socialinę – ekonominę analizę yra taikomas inkrementinis būdas: 1 alternatyva, 2 
alternatyva ir 3 alternatyva yra lyginama su 0 alternatyva. Inkrementiniai alternatyvų duomenys 
apskaičiuojami taip: 

 1 alternatyva (inkrementiniai duomenys) = [1 alternatyva] minus [0 alternatyva]; 

 2 alternatyva (inkrementiniai duomenys) = [2 alternatyva] minus [0 alternatyva]; 

 3 alternatyva (inkrementiniai duomenys) = [3 alternatyva] minus [0 alternatyva]. 

Analizės tikslas yra įvertinti ar investicijų sukuriama nauda atperka projekto vykdymo metu 
patiriamus kaštus. SNA susideda iš trijų dalių (etapų):  

1. Finansinė analizė. Šios analizės tikslas – įvertinti bendrą projekto naudingumą ir atsiperkamumą 

įvertinant patiriamas sąnaudas ir pajamas iš projekto vykdytojų pusės arba vertinant visą projektą 

apskirtai. Šios analizės metu nėra atsižvelgiama į išorinį poveikį, sukuriamą projekto metu. 

2. Socialinė – ekonominė analizė. Šios analizės tikslas – įvertinti bendrą projekto naudingumą ir 

atsiperkamumą įvertinant patiriamas sąnaudas ir pajamas iš visos visuomenės/šalies pusės. Šios 

analizės metu atsižvelgiama į išorinį poveikį, sukuriamą projekto metu (t.y. į sukuriamą naudą 

visuomenei). 

3. Jautrumo analizė. Šios analizės tikslas – įvertinti kaip rezultatai pasikeistų pasikeitus tam tikroms 

prielaidoms (ekonominės naudos padidėjimas/sumažėjimas, investicijų sumų 

padidėjimas/sumažėjimas ir pan.). 

SNA atlikta vadovaujantis šiais, metodinius principus apibrėžiančiais, dokumentais: 

1. ES Regioninės politikos Generalinio direktorato 2014 m. gruodžio mėn. parengtu vadovu „Investicinių 

projektų kaštų–naudos analizės gairės“ (angl. Guide To Cost–Benefit Analysis Of Investment 

Projects); 
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2. 2014 m. gruodžio 31d. įsakymu Nr.2014/8-337 patvirtinta „Investicinių projektų, kuriems siekiama 

gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo 

metodika“12 ir jos priedu – IP skaičiuokle; 

3. „Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio-ekonominio poveikio (naudos / žalos) vertinimo 

metodika“13. 

Visi šie dokumentai bei duomenų bazės kartu toliau vadinami Metodika. 

3 dalies „Galimybės ir alternatyvos“ apibendrinimas 

Socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių subjektų esamos situacijos analizė atskleidė, jog jų teritorijose 
nėra užtikrinama pakankama plačiajuosčio ryšio sparta. Didžioji dalis subjektų šiuo metu turi tik vienintelę 
galimybę - belaidžiu ryšiu gauti tik iki 100 Mb/s spartos paslaugas.  

Siekiant identifikuotus subjektus prijungti prie gigabitinės spartos infrastruktūros identifikuotos galimos 
projekto veiklos. Įvykdžius galimų veiklų vertinimą nustatytos tinkamiausios veiklos, kurios sudaro trumpąjį 
veiklų sąrašą: 

- Naujų šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimas; 

- Naujų ryšio bokštų statyba; 

- Paslaugoms teikti reikalingos telekomunikacijų įrangos įsigijimas ir įdiegimas. 

Optimalus gigabitinės infrastruktūros techninis sprendimas nustatytas įvertinus technines 
alternatyvas – šviesolaidinių kabelinių linijų tiesimą, NKP projekto metu suprojektuotų, bet nepastatytų 
bokštų statybą, naujų 60 m aukščio ir 30 m aukščio bokštų statybą. Taip pat buvo nagrinėtos ir kitos 
alternatyvios prieigos technologijos – prieiga variniais duomenų kabeliais, palydovinė prieiga, prieiga per 
elektros perdavimo linijas, tačiau šios technologijos negali užtikrinti gigabitinės spartos, todėl jų 
panaudojimo galimybės buvo atmestos. Vertinimo metu nustatyta, jog 5 000 identifikuotų subjektų 
prijungimui optimaliausia nutiesti 2 050 km ŠKL ir pastatyti 12 naujų 30 m aukščio ryšio bokštų. 

Suformuotos projekto įgyvendinimo alternatyvos: 

 
Gigabitinės infrastruktūros 

įrengimas, taikant ŠKL ir 
belaidžio ryšio perdavimo iš 

bokštų technologijas14 

Gigabitinės 
infrastruktūros 

įrengimas, taikant tik 
ŠKL technologiją 

 

Gigabitinės 
infrastruktūros 
įrengimas pagal 

parengtą optimalų 
techninį sprendimą 

Objektų prijungimo 
būdas 

ŠKL ir ryšio bokštai ŠKL ŠKL ir ryšio bokštai 

Įrengiamas ŠKL kiekis 2 000 km 2 150 km 2 050 km 

Statomų ryšio bokštų 
kiekis 

50 vnt.  - 12 vnt. 

Prijungiamų objektų 
skaičius 

5 300 vnt. 5 000 vnt. 5 000 vnt. 

Alternatyvos 
biudžetas 

Apie 53,8 mln. Eur Apie 49 mln. Eur Apie 49 mln. Eur 

 

12  https://ppplietuva.lt/lt/viesuju-investiciju-projektu-rengimas/metodikos-ir-leidiniai/investiciju-projektu-
kuriems-siekiama-gauti-finansavima-is-europos-sajungos-strukturines-paramos-ir-ar-valstybes-biudzeto-lesu-rengimo-
metodika-1 

13  https://ppplietuva.lt/lt/leidiniai/konversijos-koeficientu-apskaiciavimo-ir-socialinio-ekonominio-poveikio-
naudos-zalos-vertinimo-metodika-1 

14 įgyvendinant projektą pilna RRF numatyta apimtimi 
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Siekiant tarpusavyje palyginti projekto įgyvendinimo alternatyvas ir nustatyti finansiniu bei ekonominiu 
požiūriu optimaliausią alternatyvą pasirinkta atlikti sąnaudų – naudos (SNA) analizę. 
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4. FINANSINĖ ANALIZĖ 
Finansinė analizė atliekama siekiant įvertinti Projekto alternatyvų finansinius rodiklius ir tvarumą. 

Alternatyvų finansinė analizė atliekama šiuo eiliškumu:  

1. Nustatomas investicijų vertinimo ataskaitinis laikotarpis ir finansinė diskonto norma. 

2. Įvertinami lėšų srautai (vadovaujantis atliktos techninės analizės rezultatais).  

3. Apskaičiuojami finansiniai rodikliai ir įvertinamas projekto finansinis gyvybingumas. 

4.1. Projekto ataskaitinis laikotarpis ir finansinė diskonto norma 

Projekto investicijų ataskaitinis laikotarpis tai metų, kuriems pateikiamos projekto finansinio ir 
ekonominio srauto prognozės, skaičius, nustatomas atsižvelgiant į ekonomiškai naudingą projekto gyvavimo 
laikotarpį (sukurto turto naudingo tarnavimo laikotarpį). 

Projekto ekonominės veiklos sektorius – plačiajuostis internetas, o šiam sektoriui taikomas 
standartinis ataskaitinis laikotarpis – 20 metų. Atsižvelgiant į rekomendacijas, analizuojamą objektą bei 
tikėtiną investicinį laikotarpį pasirinktas Projekto ataskaitinis laikotarpis – 20 metų.  

Projekto pinigų srautų diskontavimui į dabartinę vertę, finansinėje analizėje pasirinkta 4 % finansinė 
diskonto norma (remiantis metodikos rekomendacijomis). 

4.2. Projekto pinigų srautai 

4.2.1. Investicijos 

Skyriuje pateikiamos investicijos reikalingos Projekto įgyvendinimui. Investicijos apima visas išlaidas, 
susijusias su ilgalaikio turto kuris reikalingas alternatyvų įgyvendinimui įsigijimu. Investicijų apskaičiavimo 
prielaidos bei jų vertė visų nagrinėjamų alternatyvų atvejais pateikiama lentelėje žemiau.  

Lentelė 4-1 Investicijos 

Investicijų kategorijaInvesticijų kategorijaInvesticijų kategorijaInvesticijų kategorija    Vieneto Vieneto Vieneto Vieneto 

kaina, Eurkaina, Eurkaina, Eurkaina, Eur    

Vienetų skaičius, vnt.Vienetų skaičius, vnt.Vienetų skaičius, vnt.Vienetų skaičius, vnt.    Investicijos iš viso, EurInvesticijos iš viso, EurInvesticijos iš viso, EurInvesticijos iš viso, Eur    

A1 A2 A3 A1 A2 A3 

Šviesolaidinių kabelinių linijų Šviesolaidinių kabelinių linijų Šviesolaidinių kabelinių linijų Šviesolaidinių kabelinių linijų 

įrengimasįrengimasįrengimasįrengimas    

17,880 2,000 

km 

2,150 

km 

2,050 

km 

 5,760,000   8,442,000   6,654,000  

Ryšio bokštų statybaRyšio bokštų statybaRyšio bokštų statybaRyšio bokštų statyba    147,467 50 - 12  7,373,334   -     1,769,600  

Tinklo tankinimo įrangos Tinklo tankinimo įrangos Tinklo tankinimo įrangos Tinklo tankinimo įrangos 

praplėtimaspraplėtimaspraplėtimaspraplėtimas    

1,881,101 1 1 1  1,881,101   1,881,101   1,881,101  

Pasyvaus tinklo tankinimo Pasyvaus tinklo tankinimo Pasyvaus tinklo tankinimo Pasyvaus tinklo tankinimo 

komutatoriaikomutatoriaikomutatoriaikomutatoriai    

10,160 100 100 100  1,016,000   1,016,000   1,016,000  

Komutavimo įrangos praplėtimasKomutavimo įrangos praplėtimasKomutavimo įrangos praplėtimasKomutavimo įrangos praplėtimas    1,371,194 1 1 1  1,371,194   1,371,194   1,371,194  

Maršrutizavimo įrangos Maršrutizavimo įrangos Maršrutizavimo įrangos Maršrutizavimo įrangos 

praplėtimaspraplėtimaspraplėtimaspraplėtimas    

4,808,258 1 1 1  4,808,258   4,808,258   4,808,258  

Projekto vykdymo veiklosProjekto vykdymo veiklosProjekto vykdymo veiklosProjekto vykdymo veiklos    378,302 1 1 1  351,281   351,281   351,281  

Techninė Techninė Techninė Techninė pagalbapagalbapagalbapagalba    - 1 1 1  870,833   787,000   803,500  

Laikina informacinė lentelėLaikina informacinė lentelėLaikina informacinė lentelėLaikina informacinė lentelė    142 1 1 1  142   142   142  

Nuolatinė informacinė lentelėNuolatinė informacinė lentelėNuolatinė informacinė lentelėNuolatinė informacinė lentelė    142 1 1 1  142   142   142  

Straipsniai regioninėje spaudojeStraipsniai regioninėje spaudojeStraipsniai regioninėje spaudojeStraipsniai regioninėje spaudoje    288 180 180 180  51,899   51,899   51,899  

Netiesioginės išlaidosNetiesioginės išlaidosNetiesioginės išlaidosNetiesioginės išlaidos    - - - -  315,557   287,383   287,372  

Iš viso:Iš viso:Iš viso:Iš viso:        53,799,740 48,996,400 48,994,489 
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Investicijos apskaičiuotos atsižvelgiant į preliminarius tiekėjų pasiūlymus, vertinant trijų pasiūlymų 
įkainių vidurkį. Pasiūlymai pridedami investicijų projekto 13 priede. Atkreiptinas dėmesys, kad pridedami 
pasiūlymai yra konfidencialūs ir gali būti atskleidžiami trečiosioms šalims tik projekto „Itin spartaus ryšio 
infrastruktūra“ investicijų projekto rengimo tikslais. Netiesioginės išlaidos apskaičiuotos naudojant 0,59 % 
dydį jas apskaičiuojant nuo visų projekto tinkamų finansuoti tiesioginių išlaidų sumos. 

Projekto investicijos vykdomos laikotarpiu nuo 2023 iki 2025 m. Investicijų išsidėstymas laike 
pateiktas paveiksle žemiau.  

 

Pav. 4-1 Investicijos 

Didžiausias investicijas 1 alternatyvoje daugiausiai lemia didesnis ryšio bokštų skaičius.  

4.2.2. Reinvesticijos 

Projekto ataskaitinio laikotarpio metu, reinvesticijos nėra planuojamos, tačiau kiekvienais projekto 
eksploatacinio laikotarpio metais planuojamos veiklos išlaidos susijusios su infrastruktūros būklės palaikymu. 
Minėtos išlaidos užtikrina pastovią investicijų laikotarpiu sukurto turto būklę. Šios išlaidos (kartu su kitomis 
išlaidomis) yra aptariamos skyriuje „Veiklos išlaidos“. 

4.2.3. Investicijų likutinė vertė 

Investicijų likutinė vertė nustatoma atsižvelgiant į sukuriamo ilgalaikio ekonominio gyvavimo 
(nusidėvėjimo) laikotarpį. Sukurto turto ekonominis gyvavimo laikotarpis nustatytas remiantis techninėmis 
įsigyto turo savybėmis. Projekto investicijų likutinės vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikiama 
lentelėje žemiau. 

Lentelė 4-2 Likutinė vertė 

Investicijų kategorijaInvesticijų kategorijaInvesticijų kategorijaInvesticijų kategorija    Nusidėvėjimo Nusidėvėjimo Nusidėvėjimo Nusidėvėjimo 

laikotarpis, metailaikotarpis, metailaikotarpis, metailaikotarpis, metai    

Likutinė vertė, EurLikutinė vertė, EurLikutinė vertė, EurLikutinė vertė, Eur    

A1A1A1A1    A2A2A2A2    A3A3A3A3    

Šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimasŠviesolaidinių kabelinių linijų įrengimasŠviesolaidinių kabelinių linijų įrengimasŠviesolaidinių kabelinių linijų įrengimas    25 11,443,200 12,301,440 11,729,280 

Ryšio bokštų statybaRyšio bokštų statybaRyšio bokštų statybaRyšio bokštų statyba    25 2,359,467 - 566,272 

Tinklo tankinimo įrangos praplėtimasTinklo tankinimo įrangos praplėtimasTinklo tankinimo įrangos praplėtimasTinklo tankinimo įrangos praplėtimas    15 - - - 

Pasyvaus tinklo tankinimo komutatoriaiPasyvaus tinklo tankinimo komutatoriaiPasyvaus tinklo tankinimo komutatoriaiPasyvaus tinklo tankinimo komutatoriai    15 - - - 

Komutavimo įrangos praplėtimasKomutavimo įrangos praplėtimasKomutavimo įrangos praplėtimasKomutavimo įrangos praplėtimas    10 - - - 

Maršrutizavimo įrangos praplėtimasMaršrutizavimo įrangos praplėtimasMaršrutizavimo įrangos praplėtimasMaršrutizavimo įrangos praplėtimas    10 - - - 

Projekto Projekto Projekto Projekto vykdymo veiklosvykdymo veiklosvykdymo veiklosvykdymo veiklos    - - - - 

Techninė Techninė Techninė Techninė pagalbapagalbapagalbapagalba    - - - - 
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Investicijų kategorijaInvesticijų kategorijaInvesticijų kategorijaInvesticijų kategorija    Nusidėvėjimo Nusidėvėjimo Nusidėvėjimo Nusidėvėjimo 

laikotarpis, metailaikotarpis, metailaikotarpis, metailaikotarpis, metai    

Likutinė vertė, EurLikutinė vertė, EurLikutinė vertė, EurLikutinė vertė, Eur    

A1A1A1A1    A2A2A2A2    A3A3A3A3    

Laikina informacinė lentelėLaikina informacinė lentelėLaikina informacinė lentelėLaikina informacinė lentelė    - - - - 

Nuolatinė informacinė lentelėNuolatinė informacinė lentelėNuolatinė informacinė lentelėNuolatinė informacinė lentelė    - - - - 

Straipsniai regioninėje spaudojeStraipsniai regioninėje spaudojeStraipsniai regioninėje spaudojeStraipsniai regioninėje spaudoje    - - - - 

Netiesioginės išlaidosNetiesioginės išlaidosNetiesioginės išlaidosNetiesioginės išlaidos    - - - - 

Iš viso:Iš viso:Iš viso:Iš viso:     13,802,667 12,301,440 12,295,552 

 

Visų projekto alternatyvų likutinė vertė vertinimo laikotarpio pabaigoje yra panaši. 

4.2.4. Veiklos išlaidos 

Projekto veiklos išlaidos yra tiesiogiai susietos su suteikiamų paslaugų kiekiu. Kiekviena suteikiama 
paslauga sukuria skirtingas veiklos išlaidas (šios išlaidos yra fiksuotos ir skirtingais projekto metais nesikeičia). 
Paslaugų sąrašas kartu su veiklos išlaidomis, sukuriamomis tiekiant kiekvieną paslaugą, pateikiami lentelėje 
žemiau. 

Lentelė 4-3 Paslaugos ir veiklos išlaidos 

PaslaugosPaslaugosPaslaugosPaslaugos    Matavimo Matavimo Matavimo Matavimo 

vnt.vnt.vnt.vnt.    

Veiklos išlaVeiklos išlaVeiklos išlaVeiklos išlaidų rūšysidų rūšysidų rūšysidų rūšys    

Įrengimas ir Įrengimas ir Įrengimas ir Įrengimas ir 

kitos kitos kitos kitos 

neperiodinės neperiodinės neperiodinės neperiodinės 

veiklosveiklosveiklosveiklos    

Pasyvinio Pasyvinio Pasyvinio Pasyvinio 

tinklo tinklo tinklo tinklo 

ekspl.ekspl.ekspl.ekspl.    

Aktyvinės Aktyvinės Aktyvinės Aktyvinės 

įrangos įrangos įrangos įrangos 

ekspl.ekspl.ekspl.ekspl.    

Paslaugų Paslaugų Paslaugų Paslaugų 

administ.administ.administ.administ.    

Energetiniai Energetiniai Energetiniai Energetiniai 

ištekliaiištekliaiištekliaiištekliai    

Ryšio paslauga dviem Ryšio paslauga dviem Ryšio paslauga dviem Ryšio paslauga dviem 

šviesolaidinio kabelio skaidulomisšviesolaidinio kabelio skaidulomisšviesolaidinio kabelio skaidulomisšviesolaidinio kabelio skaidulomis    

Eur/km 0.56 12.85 1.61 0.36 - 

Ryšio paslauga Ryšio paslauga Ryšio paslauga Ryšio paslauga viena viena viena viena 

šviesolaidinio kabelio skaidulašviesolaidinio kabelio skaidulašviesolaidinio kabelio skaidulašviesolaidinio kabelio skaidula    

Eur/km 0.28 3.43 1.52 0.23 - 

Prieiga prie tinklo galinių objektų Prieiga prie tinklo galinių objektų Prieiga prie tinklo galinių objektų Prieiga prie tinklo galinių objektų 

300 Mb/s sparta300 Mb/s sparta300 Mb/s sparta300 Mb/s sparta    

Eur/vnt. - 0.11 0.20 0.03 1.50 

Prieiga prie tinklo galinių objektų Prieiga prie tinklo galinių objektų Prieiga prie tinklo galinių objektų Prieiga prie tinklo galinių objektų 

1 Gb/s sparta1 Gb/s sparta1 Gb/s sparta1 Gb/s sparta    

Eur/vnt. - 0.11 0.20 0.03 1.50 

Duomenų srauto Duomenų srauto Duomenų srauto Duomenų srauto perdavimas iki perdavimas iki perdavimas iki perdavimas iki 

500Mb/s sparta iki 1km 500Mb/s sparta iki 1km 500Mb/s sparta iki 1km 500Mb/s sparta iki 1km 

geografiniu atstumu arba geografiniu atstumu arba geografiniu atstumu arba geografiniu atstumu arba 

gyvenvietės ribose, bet ne gyvenvietės ribose, bet ne gyvenvietės ribose, bet ne gyvenvietės ribose, bet ne 

didesniu kaip 5km geografiniu didesniu kaip 5km geografiniu didesniu kaip 5km geografiniu didesniu kaip 5km geografiniu 

atstumuatstumuatstumuatstumu    

Eur/vnt. 0.17 1.49 4.11 0.64 0.39 

Duomenų srauto perdavimas iki Duomenų srauto perdavimas iki Duomenų srauto perdavimas iki Duomenų srauto perdavimas iki 

500Mb/s sparta (savivaldybės 500Mb/s sparta (savivaldybės 500Mb/s sparta (savivaldybės 500Mb/s sparta (savivaldybės 

ribose)ribose)ribose)ribose)    

Eur/vnt. 0.30 15.67 14.61 0.99 5.96 

Duomenų srauto perdavimas iki 3 Duomenų srauto perdavimas iki 3 Duomenų srauto perdavimas iki 3 Duomenų srauto perdavimas iki 3 

Gb/s sparta, nepriklausantis nuo Gb/s sparta, nepriklausantis nuo Gb/s sparta, nepriklausantis nuo Gb/s sparta, nepriklausantis nuo 

paslaugos atstumo, kai bent paslaugos atstumo, kai bent paslaugos atstumo, kai bent paslaugos atstumo, kai bent 

vienas paslaugos teikimo taškas vienas paslaugos teikimo taškas vienas paslaugos teikimo taškas vienas paslaugos teikimo taškas 

yra kaimeyra kaimeyra kaimeyra kaime    

Eur/vnt. 6.46 54.05 21.33 1.25 77.67 

Prieigos prie paslaugos teikimo Prieigos prie paslaugos teikimo Prieigos prie paslaugos teikimo Prieigos prie paslaugos teikimo 

taško įrengimastaško įrengimastaško įrengimastaško įrengimas    

Eur/vnt. 13.01 - - 0.01 - 

Įrangos priegloba bokšte Įrangos priegloba bokšte Įrangos priegloba bokšte Įrangos priegloba bokšte 

(rinkinys)(rinkinys)(rinkinys)(rinkinys)    

Eur/vnt. - - 2.77 0.20 1.62 



 

INVESTICIJŲ PROJEKTAS „ITIN SPARTAUS RYŠIO 
INFRASTRUKTŪRA“ 

 

 

 

94

PaslaugosPaslaugosPaslaugosPaslaugos    Matavimo Matavimo Matavimo Matavimo 

vnt.vnt.vnt.vnt.    

Veiklos išlaVeiklos išlaVeiklos išlaVeiklos išlaidų rūšysidų rūšysidų rūšysidų rūšys    

Įrengimas ir Įrengimas ir Įrengimas ir Įrengimas ir 

kitos kitos kitos kitos 

neperiodinės neperiodinės neperiodinės neperiodinės 

veiklosveiklosveiklosveiklos    

Pasyvinio Pasyvinio Pasyvinio Pasyvinio 

tinklo tinklo tinklo tinklo 

ekspl.ekspl.ekspl.ekspl.    

Aktyvinės Aktyvinės Aktyvinės Aktyvinės 

įrangos įrangos įrangos įrangos 

ekspl.ekspl.ekspl.ekspl.    

Paslaugų Paslaugų Paslaugų Paslaugų 

administ.administ.administ.administ.    

Energetiniai Energetiniai Energetiniai Energetiniai 

ištekliaiištekliaiištekliaiištekliai    

Įrangos priegloba bokšte (didelis Įrangos priegloba bokšte (didelis Įrangos priegloba bokšte (didelis Įrangos priegloba bokšte (didelis 

rinkinys)rinkinys)rinkinys)rinkinys)    

Eur/vnt. - - 4.00 0.28 2.34 

Vieta įrangai ant bokšto Vieta įrangai ant bokšto Vieta įrangai ant bokšto Vieta įrangai ant bokšto 

(antenoms)(antenoms)(antenoms)(antenoms)    

Eur/vnt. - - 0.18 0.01 0.11 

Vieta bokšto Vieta bokšto Vieta bokšto Vieta bokšto teritorijojeteritorijojeteritorijojeteritorijoje    Eur/kv. m - - 0.62 0.04 0.36 

Įrangos priegloba komutacinėje Įrangos priegloba komutacinėje Įrangos priegloba komutacinėje Įrangos priegloba komutacinėje 

spintojespintojespintojespintoje    

Eur/1U - - 1.84 0.07 - 

Veiklos išlaidos nustatytos vadovaujantis VšĮ „Plačiajuostis internetas“ teikiamų paslaugų sąnaudų 
apskaitos modeliu, išskiriant tiesiogiai šio projekto įgyvendinimo metu sukurtai infrastruktūrai tenkančių 
veiklos išlaidų kategorijų sumas. Teikiamų paslaugų sąnaudų apskaitos modelis yra pagrįstas Activity Based 
Costing (toliau – ABC) metodu. 

Suteikiamų paslaugų kiekiai visoms alternatyvoms pateikiami lentelėse žemiau. 

Lentelė 4-4 Suteikiamų paslaugų kiekiai (1 alternatyva) 

PaslaugaPaslaugaPaslaugaPaslauga    Matavimo Matavimo Matavimo Matavimo 

vnt.vnt.vnt.vnt.    

2023202320232023    2024202420242024    2222025025025025    2026202620262026    2027202720272027    2032203220322032    2037203720372037    2042204220422042    

Ryšio paslauga dviem Ryšio paslauga dviem Ryšio paslauga dviem Ryšio paslauga dviem 

šviesolaidinio kabelio šviesolaidinio kabelio šviesolaidinio kabelio šviesolaidinio kabelio 

skaidulomisskaidulomisskaidulomisskaidulomis    

km  -     -     -     -     -     3   5   10  

Ryšio paslauga viena Ryšio paslauga viena Ryšio paslauga viena Ryšio paslauga viena 

šviesolaidinio kabelio šviesolaidinio kabelio šviesolaidinio kabelio šviesolaidinio kabelio 

skaidulaskaidulaskaidulaskaidula    

km  8   15   30   30   40   60   105   105  

Prieiga prie tinklo Prieiga prie tinklo Prieiga prie tinklo Prieiga prie tinklo 

galinių objektų 300 galinių objektų 300 galinių objektų 300 galinių objektų 300 

Mb/s spartaMb/s spartaMb/s spartaMb/s sparta    

vnt.  100   600  1,000  1,500  1,500   1,500   1,500   1,500  

Prieiga prie tinklo Prieiga prie tinklo Prieiga prie tinklo Prieiga prie tinklo 

galinių objektų 1 Gb/s galinių objektų 1 Gb/s galinių objektų 1 Gb/s galinių objektų 1 Gb/s 

spartaspartaspartasparta    

vnt.  300  1,200  2,000  2,500  2,500   2,500   2,500   2,500  

Duomenų srauto Duomenų srauto Duomenų srauto Duomenų srauto 

perdavimas iki perdavimas iki perdavimas iki perdavimas iki 

500Mb/s 500Mb/s 500Mb/s 500Mb/s sparta iki sparta iki sparta iki sparta iki 

1km geografiniu 1km geografiniu 1km geografiniu 1km geografiniu 

atstumu arba atstumu arba atstumu arba atstumu arba 

gyvenvietės ribose, bet gyvenvietės ribose, bet gyvenvietės ribose, bet gyvenvietės ribose, bet 

ne didesniu kaip 5km ne didesniu kaip 5km ne didesniu kaip 5km ne didesniu kaip 5km 

geografiniu atstumugeografiniu atstumugeografiniu atstumugeografiniu atstumu    

vnt.  1   1   1   1   5   7   12   20  

Duomenų srauto Duomenų srauto Duomenų srauto Duomenų srauto 

perdavimas iki perdavimas iki perdavimas iki perdavimas iki 

500Mb/s sparta 500Mb/s sparta 500Mb/s sparta 500Mb/s sparta 

(savivaldybės ribose)(savivaldybės ribose)(savivaldybės ribose)(savivaldybės ribose)    

vnt.  20   50   100   100   150   200   200   200  

Duomenų srauto Duomenų srauto Duomenų srauto Duomenų srauto 

perdavimas iki 3 Gb/s perdavimas iki 3 Gb/s perdavimas iki 3 Gb/s perdavimas iki 3 Gb/s 

sparta, nepriklausantis sparta, nepriklausantis sparta, nepriklausantis sparta, nepriklausantis 

nuo paslaugos nuo paslaugos nuo paslaugos nuo paslaugos 

vnt.  -     -     1   3   5   22   22   22  
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PaslaugaPaslaugaPaslaugaPaslauga    Matavimo Matavimo Matavimo Matavimo 

vnt.vnt.vnt.vnt.    

2023202320232023    2024202420242024    2222025025025025    2026202620262026    2027202720272027    2032203220322032    2037203720372037    2042204220422042    

atstumo, kai bent atstumo, kai bent atstumo, kai bent atstumo, kai bent 

vienas paslaugos vienas paslaugos vienas paslaugos vienas paslaugos 

teikimo taškas yra teikimo taškas yra teikimo taškas yra teikimo taškas yra 

kaimekaimekaimekaime    

Prieigos prie paslaugos Prieigos prie paslaugos Prieigos prie paslaugos Prieigos prie paslaugos 

teikimo taško teikimo taško teikimo taško teikimo taško 

įrengimasįrengimasįrengimasįrengimas    

vnt.  42   102   204   208   320   458   468   484  

Įrangos priegloba Įrangos priegloba Įrangos priegloba Įrangos priegloba 

bokšte (rinkinys)bokšte (rinkinys)bokšte (rinkinys)bokšte (rinkinys)    

vnt. -   -   -   -   -   -   -   -   

Įrangos priegloba Įrangos priegloba Įrangos priegloba Įrangos priegloba 

bokšte (didelis bokšte (didelis bokšte (didelis bokšte (didelis 

rinkinys)rinkinys)rinkinys)rinkinys)    

vnt. -   -   -   -   -   -   -   -   

Vieta įrangai ant Vieta įrangai ant Vieta įrangai ant Vieta įrangai ant 

bokšto (antenoms)bokšto (antenoms)bokšto (antenoms)bokšto (antenoms)    

vnt. -   -   -   -   -   -   -   -   

Vieta bokšto Vieta bokšto Vieta bokšto Vieta bokšto 

teritorijojeteritorijojeteritorijojeteritorijoje    

kv. m -   -   -   -   -   -   -   -   

Įrangos priegloba Įrangos priegloba Įrangos priegloba Įrangos priegloba 

komutacinėje spintojekomutacinėje spintojekomutacinėje spintojekomutacinėje spintoje    

1U -   -   -   -   -   -   -   -   

Lentelė 4-5 Suteikiamų paslaugų kiekiai (2 alternatyva) 

PaslaugaPaslaugaPaslaugaPaslauga    Matavimo Matavimo Matavimo Matavimo 

vnt.vnt.vnt.vnt.    

2023202320232023    2024202420242024    2025202520252025    2026202620262026    2027202720272027    2032203220322032    2037203720372037    2042204220422042    

Ryšio paslauga dviem Ryšio paslauga dviem Ryšio paslauga dviem Ryšio paslauga dviem 

šviesolaidinio kabelio šviesolaidinio kabelio šviesolaidinio kabelio šviesolaidinio kabelio 

skaidulomisskaidulomisskaidulomisskaidulomis    

km  -     -     -     -     -     3   5   10  

Ryšio paslauga viena Ryšio paslauga viena Ryšio paslauga viena Ryšio paslauga viena 

šviesolaidinio kabelio šviesolaidinio kabelio šviesolaidinio kabelio šviesolaidinio kabelio 

skaidulaskaidulaskaidulaskaidula    

km  8   15   30   30   40   60   100   100  

Prieiga prie Prieiga prie Prieiga prie Prieiga prie tinklo tinklo tinklo tinklo 

galinių objektų 300 galinių objektų 300 galinių objektų 300 galinių objektų 300 

Mb/s spartaMb/s spartaMb/s spartaMb/s sparta    

vnt.  100   800  1,500  2,000  2,000   2,000   2,000   2,000  

Prieiga prie tinklo Prieiga prie tinklo Prieiga prie tinklo Prieiga prie tinklo 

galinių objektų 1 Gb/s galinių objektų 1 Gb/s galinių objektų 1 Gb/s galinių objektų 1 Gb/s 

spartaspartaspartasparta    

vnt.  300  1,600  3,000  3,000  3,000   3,000   3,000   3,000  

Duomenų srauto Duomenų srauto Duomenų srauto Duomenų srauto 

perdavimas iki perdavimas iki perdavimas iki perdavimas iki 

500Mb/s sparta iki 500Mb/s sparta iki 500Mb/s sparta iki 500Mb/s sparta iki 

1km geografiniu 1km geografiniu 1km geografiniu 1km geografiniu 

atstumu arba atstumu arba atstumu arba atstumu arba 

gyvenvietės ribose, bet gyvenvietės ribose, bet gyvenvietės ribose, bet gyvenvietės ribose, bet 

ne didesniu kaip 5km ne didesniu kaip 5km ne didesniu kaip 5km ne didesniu kaip 5km 

geografiniu atstumugeografiniu atstumugeografiniu atstumugeografiniu atstumu    

vnt.  1   1   1   1   5   7   12   20  

Duomenų srauto Duomenų srauto Duomenų srauto Duomenų srauto 

perdavimas iki perdavimas iki perdavimas iki perdavimas iki 

500Mb/s sparta 500Mb/s sparta 500Mb/s sparta 500Mb/s sparta 

(savivaldybės ribose)(savivaldybės ribose)(savivaldybės ribose)(savivaldybės ribose)    

vnt.  15   30   70   100   150   185   175   175  

Duomenų srauto Duomenų srauto Duomenų srauto Duomenų srauto 

perdavimas iki 3 Gb/s perdavimas iki 3 Gb/s perdavimas iki 3 Gb/s perdavimas iki 3 Gb/s 

vnt.  -     -     1   3   5   22   22   22  
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PaslaugaPaslaugaPaslaugaPaslauga    Matavimo Matavimo Matavimo Matavimo 

vnt.vnt.vnt.vnt.    

2023202320232023    2024202420242024    2025202520252025    2026202620262026    2027202720272027    2032203220322032    2037203720372037    2042204220422042    

sparta, nepriklausantis sparta, nepriklausantis sparta, nepriklausantis sparta, nepriklausantis 

nuo paslaugos nuo paslaugos nuo paslaugos nuo paslaugos 

atstumo, kai bent atstumo, kai bent atstumo, kai bent atstumo, kai bent 

vienas paslaugos vienas paslaugos vienas paslaugos vienas paslaugos 

teikimo taškas yra teikimo taškas yra teikimo taškas yra teikimo taškas yra 

kaimekaimekaimekaime    

Prieigos prie paslaugos Prieigos prie paslaugos Prieigos prie paslaugos Prieigos prie paslaugos 

teikimo taško teikimo taško teikimo taško teikimo taško 

įrengimasįrengimasįrengimasįrengimas    

vnt.  32   62   144   208   320   428   418   434  

Įrangos priegloba Įrangos priegloba Įrangos priegloba Įrangos priegloba 

bokšte (rinkinys)bokšte (rinkinys)bokšte (rinkinys)bokšte (rinkinys)    

vnt.  -     20   60   80   100   130   130   130  

Įrangos priegloba Įrangos priegloba Įrangos priegloba Įrangos priegloba 

bokšte (didelis bokšte (didelis bokšte (didelis bokšte (didelis 

rinkinys)rinkinys)rinkinys)rinkinys)    

vnt.  -     -     -     10   10   20   20   20  

Vieta įrangai ant Vieta įrangai ant Vieta įrangai ant Vieta įrangai ant 

bokšto (antenoms)bokšto (antenoms)bokšto (antenoms)bokšto (antenoms)    

vnt.  -     -     -     2   2   23   33   40  

Vieta bokšto Vieta bokšto Vieta bokšto Vieta bokšto 

teritorijojeteritorijojeteritorijojeteritorijoje    

kv. m  -     -     -     10   20   50   70   80  

Įrangos priegloba Įrangos priegloba Įrangos priegloba Įrangos priegloba 

komutacinėje spintojekomutacinėje spintojekomutacinėje spintojekomutacinėje spintoje    

1U  -     20   60   60   90   140   150   150  

Lentelė 4-6 Suteikiamų paslaugų kiekiai (3 alternatyva) 

PaslaugaPaslaugaPaslaugaPaslauga    Matavimo Matavimo Matavimo Matavimo 

vnt.vnt.vnt.vnt.    

2023202320232023    2024202420242024    2025202520252025    2026202620262026    2027202720272027    2032203220322032    2037203720372037    2042204220422042    

Ryšio paslauga dviem Ryšio paslauga dviem Ryšio paslauga dviem Ryšio paslauga dviem 

šviesolaidinio kabelio šviesolaidinio kabelio šviesolaidinio kabelio šviesolaidinio kabelio 

skaidulomisskaidulomisskaidulomisskaidulomis    

km  -     -     -     -     -     3   5   10  

Ryšio paslauga viena Ryšio paslauga viena Ryšio paslauga viena Ryšio paslauga viena 

šviesolaidinio kabelio šviesolaidinio kabelio šviesolaidinio kabelio šviesolaidinio kabelio 

skaidulaskaidulaskaidulaskaidula    

km  8   15   30   30   40   60   105   105  

Prieiga prie tinklo Prieiga prie tinklo Prieiga prie tinklo Prieiga prie tinklo 

galinių objektų 300 galinių objektų 300 galinių objektų 300 galinių objektų 300 

Mb/s spartaMb/s spartaMb/s spartaMb/s sparta    

vnt.  100   600  1,000  1,500  1,500   1,500   1,500   1,500  

Prieiga prie tinklo Prieiga prie tinklo Prieiga prie tinklo Prieiga prie tinklo 

galinių objektų 1 Gb/s galinių objektų 1 Gb/s galinių objektų 1 Gb/s galinių objektų 1 Gb/s 

spartaspartaspartasparta    

vnt.  300  1,200  2,000  2,500  2,500   2,500   2,500   2,500  

Duomenų srauto Duomenų srauto Duomenų srauto Duomenų srauto 

perdavimas iki perdavimas iki perdavimas iki perdavimas iki 

500Mb/s sparta iki 500Mb/s sparta iki 500Mb/s sparta iki 500Mb/s sparta iki 

1km geografiniu 1km geografiniu 1km geografiniu 1km geografiniu 

atstumu arba atstumu arba atstumu arba atstumu arba 

gyvenvietės ribose, bet gyvenvietės ribose, bet gyvenvietės ribose, bet gyvenvietės ribose, bet 

ne didesniu kaip 5km ne didesniu kaip 5km ne didesniu kaip 5km ne didesniu kaip 5km 

geografiniu atstumugeografiniu atstumugeografiniu atstumugeografiniu atstumu    

vnt.  1   1   1   1   5   7   12   20  

Duomenų Duomenų Duomenų Duomenų srauto srauto srauto srauto 

perdavimas iki perdavimas iki perdavimas iki perdavimas iki 

500Mb/s sparta 500Mb/s sparta 500Mb/s sparta 500Mb/s sparta 

(savivaldybės ribose)(savivaldybės ribose)(savivaldybės ribose)(savivaldybės ribose)    

vnt.  20   50   100   100   150   200   200   200  
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PaslaugaPaslaugaPaslaugaPaslauga    Matavimo Matavimo Matavimo Matavimo 

vnt.vnt.vnt.vnt.    

2023202320232023    2024202420242024    2025202520252025    2026202620262026    2027202720272027    2032203220322032    2037203720372037    2042204220422042    

Duomenų srauto Duomenų srauto Duomenų srauto Duomenų srauto 

perdavimas iki 3 Gb/s perdavimas iki 3 Gb/s perdavimas iki 3 Gb/s perdavimas iki 3 Gb/s 

sparta, nepriklausantis sparta, nepriklausantis sparta, nepriklausantis sparta, nepriklausantis 

nuo paslaugos nuo paslaugos nuo paslaugos nuo paslaugos 

atstumo, kai bent atstumo, kai bent atstumo, kai bent atstumo, kai bent 

vienas paslaugos vienas paslaugos vienas paslaugos vienas paslaugos 

teikimo taškas yra teikimo taškas yra teikimo taškas yra teikimo taškas yra 

kaimekaimekaimekaime    

vnt.  -     -     1   3   5   22   22   22  

Prieigos prie paslaugos Prieigos prie paslaugos Prieigos prie paslaugos Prieigos prie paslaugos 

teikimo taško teikimo taško teikimo taško teikimo taško 

įrengimasįrengimasįrengimasįrengimas    

vnt.  42   102   204   208   320   458   468   484  

Įrangos priegloba Įrangos priegloba Įrangos priegloba Įrangos priegloba 

bokšte (rinkinys)bokšte (rinkinys)bokšte (rinkinys)bokšte (rinkinys)    

vnt.  -     5   15   20   25   30   30   30  

Įrangos priegloba Įrangos priegloba Įrangos priegloba Įrangos priegloba 

bokšte bokšte bokšte bokšte (didelis (didelis (didelis (didelis 

rinkinys)rinkinys)rinkinys)rinkinys)    

vnt.  -     -     -     2   3   5   5   5  

Vieta įrangai ant Vieta įrangai ant Vieta įrangai ant Vieta įrangai ant 

bokšto (antenoms)bokšto (antenoms)bokšto (antenoms)bokšto (antenoms)    

vnt.  -     -     -     1   1   6   8   10  

Vieta bokšto Vieta bokšto Vieta bokšto Vieta bokšto 

teritorijojeteritorijojeteritorijojeteritorijoje    

kv. m  -     -     -     2   5   12   17   20  

Įrangos priegloba Įrangos priegloba Įrangos priegloba Įrangos priegloba 

komutacinėje spintojekomutacinėje spintojekomutacinėje spintojekomutacinėje spintoje    

1U  -     5   15   15   20   33   35   35  

Metinės veiklos išlaidos apskaičiuojamos atsižvelgiant į duomenis pateikiamus lentelėse aukščiau – 
per metus suteikiamų paslaugų kiekis yra dauginamas iš tą paslaugą tiekiant sukuriamų veiklos išlaidų. 

Papildomai skaičiuojamos ankstesniame skyriuje jau minėtos infrastruktūros būklės palaikymo 
išlaidos. Šios išlaidos yra skirtos užtikrinti, kad investicijų laikotarpio metu sukurta infrastruktūra išliktų geros 
būklės ir galėtų tinkamai ir efektyviai atlikti jai skirtas funkcijas. Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos per 
metus sudaro apie >0.1% išlaidų jas skaičiuojant nuo visų alternatyvos investicijų. 

  

Pav. 4-2 Veiklos išlaidos 

Alternatyvų veiklos išlaidos skiriasi, kadangi skirtingų alternatyvų atveju planuojamas skirtingas 
suteikiamų paslaugų kiekis (kaip minėta aukščiau, veiklos išlaidos priklauso nuo suteikiamų paslaugų kiekio ir 
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paslaugų suteikimo metu sukuriamų išlaidų). Daugiausia paslaugų planuojama suteikti 2 alternatyvos atveju 
– todėl šios alternatyvos veiklos išlaidos yra didžiausios. 

4.2.5. Veiklos pajamos 

Projekto veiklos pajamos, taip pat kaip ir veiklos išlaidos, yra tiesiogiai susietos su suteikiamų 
paslaugų kiekiu. Kiekviena suteikiama paslauga turi jai priskirtą įkainį. Paslaugų sąrašas kartu su atitinkamais 
įkainiais pateiktas lentelėje žemiau (paslaugų kiekiai, kurie taip pat yra naudojami skaičiuojant veiklos 
pajamas jau yra pateikti ankstesniame skyriuje). 

Lentelė 4-7 Veiklos pajamos 

PaslaugaPaslaugaPaslaugaPaslauga    Matavimo Matavimo Matavimo Matavimo 

vnt.vnt.vnt.vnt.    

Suteiktos Suteiktos Suteiktos Suteiktos 

paslaugos paslaugos paslaugos paslaugos 

įkainisįkainisįkainisįkainis    

Ryšio paslauga dviem šviesolaidinio kabelio skaidulomisRyšio paslauga dviem šviesolaidinio kabelio skaidulomisRyšio paslauga dviem šviesolaidinio kabelio skaidulomisRyšio paslauga dviem šviesolaidinio kabelio skaidulomis    Eur/km  28.96  

Ryšio paslauga viena šviesolaidinio kabelio skaidulaRyšio paslauga viena šviesolaidinio kabelio skaidulaRyšio paslauga viena šviesolaidinio kabelio skaidulaRyšio paslauga viena šviesolaidinio kabelio skaidula    Eur/km  20.27  

Prieiga prie tinklo galinių objektų 300 Mb/s spartaPrieiga prie tinklo galinių objektų 300 Mb/s spartaPrieiga prie tinklo galinių objektų 300 Mb/s spartaPrieiga prie tinklo galinių objektų 300 Mb/s sparta    Eur/vnt.  6.00  

Prieiga prie tinklo galinių objektų 1 Gb/s spartaPrieiga prie tinklo galinių objektų 1 Gb/s spartaPrieiga prie tinklo galinių objektų 1 Gb/s spartaPrieiga prie tinklo galinių objektų 1 Gb/s sparta    Eur/vnt.  9.00  

Duomenų srauto perdavimas iki 500Mb/s sparta iki 1km geografiniu atstumu arba Duomenų srauto perdavimas iki 500Mb/s sparta iki 1km geografiniu atstumu arba Duomenų srauto perdavimas iki 500Mb/s sparta iki 1km geografiniu atstumu arba Duomenų srauto perdavimas iki 500Mb/s sparta iki 1km geografiniu atstumu arba 

gyvenvietės ribose, bet ne didesniu kaip 5km geografiniu atstumugyvenvietės ribose, bet ne didesniu kaip 5km geografiniu atstumugyvenvietės ribose, bet ne didesniu kaip 5km geografiniu atstumugyvenvietės ribose, bet ne didesniu kaip 5km geografiniu atstumu    

Eur/vnt.  12.00  

Duomenų srauto perdaDuomenų srauto perdaDuomenų srauto perdaDuomenų srauto perdavimas iki 500Mb/s sparta (savivaldybės ribose)vimas iki 500Mb/s sparta (savivaldybės ribose)vimas iki 500Mb/s sparta (savivaldybės ribose)vimas iki 500Mb/s sparta (savivaldybės ribose)    Eur/vnt.  72.00  

Duomenų srauto perdavimas iki 3 Gb/s sparta, nepriklausantis nuo paslaugos Duomenų srauto perdavimas iki 3 Gb/s sparta, nepriklausantis nuo paslaugos Duomenų srauto perdavimas iki 3 Gb/s sparta, nepriklausantis nuo paslaugos Duomenų srauto perdavimas iki 3 Gb/s sparta, nepriklausantis nuo paslaugos 

atstumo, kai bent vienas paslaugos teikimo taškas yra kaimeatstumo, kai bent vienas paslaugos teikimo taškas yra kaimeatstumo, kai bent vienas paslaugos teikimo taškas yra kaimeatstumo, kai bent vienas paslaugos teikimo taškas yra kaime    

Eur/vnt.  289.00  

Prieigos prie paslaugos Prieigos prie paslaugos Prieigos prie paslaugos Prieigos prie paslaugos teikimo taško įrengimasteikimo taško įrengimasteikimo taško įrengimasteikimo taško įrengimas    Eur/vnt.  62.00  

Įrangos priegloba bokšte (rinkinys)Įrangos priegloba bokšte (rinkinys)Įrangos priegloba bokšte (rinkinys)Įrangos priegloba bokšte (rinkinys)    Eur/vnt.  90.00  

Įrangos priegloba bokšte (didelis rinkinys)Įrangos priegloba bokšte (didelis rinkinys)Įrangos priegloba bokšte (didelis rinkinys)Įrangos priegloba bokšte (didelis rinkinys)    Eur/vnt.  130.00  

Vieta įrangai ant bokšto (antenoms)Vieta įrangai ant bokšto (antenoms)Vieta įrangai ant bokšto (antenoms)Vieta įrangai ant bokšto (antenoms)    Eur/vnt.  6.00  

Vieta bokšto teritorijojeVieta bokšto teritorijojeVieta bokšto teritorijojeVieta bokšto teritorijoje    Eur/kv. m  20.00  

Įrangos priegloba komutacinėje spintojeĮrangos priegloba komutacinėje spintojeĮrangos priegloba komutacinėje spintojeĮrangos priegloba komutacinėje spintoje    Eur/1U  3.00  

Paslaugų įkainiai nustatyti vadovaujantis 2019 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo 
ministro įsakymu Nr. 3-201 „Dėl 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 metodikos patvirtinimo“ ir 2021 m. lapkričio 29 d. 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-543 „Dėl viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ 
teikiamų paslaugų tarifų“.  
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Pav. 4-3 Veiklos pajamų struktūra (2 alternatyva) 

 

Pav. 4-4 Veiklos pajamos 

Alternatyvų veiklos pajamos skiriasi, kadangi skirtingų alternatyvų atveju planuojamas skirtingas 
suteikiamų paslaugų kiekis. Daugiausia paslaugų planuojama suteikti 2 alternatyvos atveju – todėl šios 
alternatyvos veiklos pajamos yra didžiausios. 

4.2.6. Finansavimas 

Projektą planuojama finansuoti ES ir LR bendrojo finansavimo lėšomis. Skaičiavimų metu laikomasi 
prielaidos, kad ES lėšomis bus padengiama 85% visų projekto investicijų. Likusios investicijų išlaidos bus 
padengiamos LR bendrojo finansavimo lėšų.  
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Analizuojamų alternatyvų veiklos pinigų srautai sumodeliuoti taip, kad būtų užtikrintas Projekto 
finansinis gyvybingumas t.y. projekto suminis finansinio gyvybingumo srautas visų alternatyvų atveju netaptų 
neigiamas nei vienais ataskaitinio laikotarpio metais. 

Projekto investicijų sumos ir sąnaudos nurodomos be PVM. Projekto metu bus sukurtas turtas, kuris 
bus naudojamas PVM apmokestinamų paslaugų teikimui. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės 
vertės mokesčio įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 1 punktu, PVM mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM atskaitą 
pirkimo ir (arba) importo PVM už įsigytas ir (arba) importuotas prekes ir (arba) paslaugas, jeigu šios prekės ir 
(arba) paslaugos skirtos naudoti PVM apmokestinamam prekių tiekimui ir (arba) paslaugų teikimui. 
Planuojama, kad trumpuoju laikotarpiu PVM bus apmokamas Projekto avanso lėšomis, o ilguoju laikotarpiu 
PVM bus susigrąžintas. 

4.3. Finansiniai rodikliai ir finansiškai geriausia alternatyva 

Finansinėje analizėje naudojami šie pagrindiniai investicijų atsipirkimo rodikliai: 

 Investicijų finansinė grynoji dabartinė vertė, FGDV(I) (angl. financial net present value (FNPV) 

of the investment), apskaičiuojama sudedant diskontuotus investicijų, investicijų likutinės vertės ir grynųjų 

veiklos pajamų srautus per projekto ataskaitinį laikotarpį ir rodo kaip projekto grynųjų veiklos pajamų srautas 

per visą ataskaitinį laikotarpį, skaičiuojant šios dienos pinigų verte, padengtų investicijas. 

 Investicijų finansinė vidinė grąžos norma, FVGN(I) (angl. financial rate of return (FIRR) of the 

investment) yra diskonto norma, kuriai esant diskontuotų investicijų vertė lygi diskontuotai grynųjų pinigų 

srautų vertei, t.y. diskonto norma, kurią pritaikius FGDV(I) yra lygi nuliui. 

 Kapitalo finansinė grynoji dabartinė vertė FGDV(K) (angl. FNPV of capital), apskaičiuojama 

sudedant projekto savininko skiriamo finansavimo, investicijų likutinės vertės, palūkanų bei grynųjų veiklos 

pajamų diskontuotus pinigų srautus per projekto ataskaitinį laikotarpį ir rodo projekto savininko investuoto 

kapitalo atsiperkamumą (grynųjų pajamų vertę), skaičiuojant šios dienos pinigų verte. 

 Kapitalo finansinė vidinė grąžos norma FVGN(K) (angl. FIRR of capital) yra diskonto norma, 

kurią pritaikius FGDV(K) lygi nuliui. 

Lentelė 4-8 Finansiniai rodikliai 

    Matavimo vnt.Matavimo vnt.Matavimo vnt.Matavimo vnt.    1A1A1A1A    2A2A2A2A    3A3A3A3A    

FGDV(I)FGDV(I)FGDV(I)FGDV(I)    Eur  43,378,223)  39,761,139)  39,736,619) 

FVGN(I)FVGN(I)FVGN(I)FVGN(I)    % -7.3% -7.4% -7.4% 

FMVGN(I)FMVGN(I)FMVGN(I)FMVGN(I)    % -6.2% -6.3% -6.3% 

Finansinis gyvybingumasFinansinis gyvybingumasFinansinis gyvybingumasFinansinis gyvybingumas    Taip/Ne  Taip   Taip   Taip  

FGDV(K)FGDV(K)FGDV(K)FGDV(K)    Eur  (1,152,280)  (1,192,087)  (1,190,693) 

FVGN(K)FVGN(K)FVGN(K)FVGN(K)    % 3.0% 2.9% 2.9% 

FMVGN(K)FMVGN(K)FMVGN(K)FMVGN(K)    % 3.1% 3.0% 3.0% 

 

Išvados: 

 Projekto FGDV(I) ir FGDV(K) yra neigiamas visų alternatyvų atveju, t.y. diskontuoti Projekto 

grynųjų pajamų srautai nepadengtų diskontuotų investicijų ir išlaidų, t.y. jos per ataskaitinį laikotarpį 

finansiškai neatsipirktų.  

 Analizuojamų alternatyvų finansiniai rodikliai yra panašūs. Neigiami finansiniai rodikliai rodo, 

kad be išorinio investicijų finansavimo projektas būtų negyvybingas. 

 Mažiausiai neigiama FGDV (I) yra 3 alternatyvoje.  
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4 dalies „Finansinė analizė“ apibendrinimas 

Projekto ataskaitinis laikotarpis nustatytas atsižvelgiant į projekto ekonominės veiklos sektorių yra 20 m. 
Projekto pinigų srautų diskontavimui į dabartinę vertę, finansinėje analizėje pasirinkta 4 % finansinė 
diskonto norma. 

Projekto investicijos apima visas išlaidas, susijusias su ilgalaikio turto, kuris reikalingas alternatyvų 
įgyvendinimui įsigijimu. Numatoma, kad investicijos bus vykdomos 2023 – 2025 m.  Projekto veiklos 
išlaidos ir pajamos yra tiesiogiai susietos su suteikiamų paslaugų kiekiu. Teikiamų paslaugų įkainiai 
nustatyti vadovaujantis šiuo metu galiojančių plačiajuosčio ryšio paslaugų tarifų nustatymo metodikų 
redakcijomis. 

Projektą planuojama finansuoti ES ir LR bendrojo finansavimo lėšomis. Skaičiavimų metu laikomasi 
prielaidos, kad ES lėšomis bus padengiama 85 proc. visų projekto investicijų. 

Apskaičiuoti finansiniai rodikliai: 

 Matavimo 

vnt. 

1A 2A 3A 

FGDV(I) Eur  43,378,223)  39,761,139)  39,736,619) 

FVGN(I) % -7.3% -7.4% -7.4% 

FMVGN(I) % -6.2% -6.3% -6.3% 

Finansinis gyvybingumas Taip/Ne  Taip   Taip   Taip  

FGDV(K) Eur  (1,152,280)  (1,192,087)  (1,190,693) 

FVGN(K) % 3.0% 2.9% 2.9% 

FMVGN(K) % 3.1% 3.0% 3.0% 

Finansinės analizės išvados: 

- Projekto FGDV(I) ir FGDV(K) yra neigiamas visų alternatyvų atveju, t.y. diskontuoti Projekto grynųjų 

pajamų srautai nepadengtų diskontuotų investicijų ir išlaidų, t.y. jos per ataskaitinį laikotarpį 

finansiškai neatsipirktų.  

- Analizuojamų alternatyvų finansiniai rodikliai yra panašūs. Neigiami finansiniai rodikliai rodo, kad 

be išorinio investicijų finansavimo projektas būtų negyvybingas. 

- Mažiausiai neigiama FGDV (I) yra 3 alternatyvoje. 
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5. EKONOMINĖ ANALIZĖ 
Socialinės ekonominės analizės tikslas - įvertinti Projekto indėlį į visuomenės ekonominę gerovę 

(naudą). Ekonominės naudos komponentai gali turėti piniginę išraišką arba gali būti pinigais neįvertinami. 
Turinčių piniginę išraišką naudos komponentų ekonominis įvertinimas atliekamas apskaičiuojant ekonominę 
grynąją dabartinę vertę (toliau – EGDV), ekonominę vidinę grąžos normą (toliau – EVGN) ir sąnaudų-naudos 
santykį. 

Ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV) – rodiklis taikomas kaip pagrindinis rodiklis vertinant 
projektus, kuris parodo kokią piniginę naudą (įvertintą dabartine pinigų verte) projektas atneš visuomenei. 

Ekonominė vidinė grąžos norma (EVGN) – rodiklis parodo vidinę projekto ekonominę grąžą išreikštą 
procentiniu įverčiu. Siekiant, kad Projekto grąža būtų teigiama – rodiklio vertė turi būti didesnė už socialinę 
diskonto normą. 

Ekonominės naudos / kaštų santykis (angl. B/C ratio) – rodiklis, kuris parodo, kiek kartų projekto 
sukuriama ekonominė – socialinė nauda viršija ekonominius projekto įvykdymo kaštus. Siekiant, kad 
projektas būtų ekonomiškai atsiperkantis, šio rodiklio vertė turi būti didesnė už vienetą. 

Projekto ekonominėje analizėje, kaip atskaitos taškas, yra naudojami finansinės analizės pinigų 
srautai. Analizės metu yra atliekami šie žingsniai: 

1. Atliekamas rinkos kainų perskaičiavimas į ekonomines. 

2. Parenkama socialinė diskonto norma. 

3. Atliekamas išorinio poveikio įvertinimas. 

4. Apskaičiuojami ekonominiai rodikliai. 

5. Parenkama patraukliausia alternatyva. 

5.1. Rinkos kainų pavertimas į ekonomines 

Finansinius lėšų srautus gali paveikti konkurencinė arba mokestinė aplinka, kiti veiksniai, dėl kurių 
pasireiškimo finansiniai pinigų srautai neatspindėtų tikrosios pinigų vertės. Atsižvelgiant į tai socialinėje 
ekonominėje analizėje naudojami ne finansiniai, bet ekonominiai pinigų srautai, finansiniai pinigų srautai 
koreguojami pritaikant atitinkamus konversijos koeficientus (šis žingsnis vadinamas konvertavimu). Įvertinti 
finansiniai pinigų srautai perskaičiuojami eliminuojant mokesčius. 

Šio etapo tikslas – nustatyti perėjimo nuo rinkos prie skaičiuojamųjų verčių faktorius (daugiklius), 
perskaičiuoti finansinius pinigų srautus į ekonominius ir apskaičiuoti ekonomines vertes. Konversijos 
koeficientai taikomi tokiu būdu: 

 eliminuojamas PVM, jeigu jis buvo įtrauktas į investicijų, prekių ir paslaugų savikainą, taip pat 

muitus, akcizus bei veiklos subsidijas. Finansiniuose skaičiavimuose PVM mokestis nebuvo įtraukiamas, 

todėl nėra ir eliminuojamas; 

 taikomos konversijos koeficientų reikšmės atskirai kiekvienai prekių ir paslaugų grupei pagal 

ekonominės veiklos sektorius. Konversijos koeficientų reikšmės, apskaičiuotos remiantis UAB BGI Consulting 

ir CSIL Milano parengta metodika15, yra naudojamos CPVA parengtoje IP skaičiuoklėje, kurioje atliekami 

ekonominiai skaičiavimai.  

 

 

15  Metodikos ir modelio, skirto įvertinti investicijų, finansuojamų Europos sąjungos struktūrinių fondų ir 
Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis, socialinį – ekonominį poveikį, sukūrimas, galutinė ataskaita, UAB „BGI 
Consulting“ ir CSIL Milano, 2014 m. gegužė 
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5.2. Socialinė diskonto norma 

Socialinės-ekonominės naudos (žalos) srautams taikoma socialinė diskonto norma parodo 
visuomenės požiūrį į investicijų projekto alternatyvų veiklų generuojamą naudą ir žalą ateityje. Vadovaujantis 
Metodika, rekomenduojama socialinė diskonto norma – 5%. Socialinė diskonto norma naudojama 
ekonominės analizės rodiklių (EGDV, EVGN, ENIS) skaičiavimui. 

5.3. Išorinio poveikio vertinimas 

Projektai, skirti plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtrai ar viešųjų interneto prieigos taškų 
infrastruktūros plėtrai, sudaro galimybes naudotis spartesniu interneto ryšiu. Vienetinis ekonominis šio 
naudos komponento įvertis yra lygus pasiryžimui sumokėti už naudojimąsi plačiajuosčiu interneto ryšiu. 

Kai rinka yra pakankamai laisva, už paslaugą mokama kaina gali būti laikoma tinkama naudotojų 
pasiryžimo sumokėti išraiška (didžiąja dalimi, faktiškai mokama kaina už paslaugas „parodo“ kiek vartotojais 
vertina šią paslaugą ir kiek yra pasiryžę už ją sumokėti). 

Lentelėje žemiau pateiktas 1 alternatyvos vieno mėnesio poveikio apskaičiavimo pavyzdys. 

Lentelė 5-1 Išorinio poveikio (pasiryžimas mokėti už interneto paslaugas) skaičiavimo pavyzdys 

Vidutinė interneto Vidutinė interneto Vidutinė interneto Vidutinė interneto 

sparta, Mb/ssparta, Mb/ssparta, Mb/ssparta, Mb/s    

Pasiryžimas mokėti Pasiryžimas mokėti Pasiryžimas mokėti Pasiryžimas mokėti 

už interneto už interneto už interneto už interneto 

paslaugas, Eur/mėnpaslaugas, Eur/mėnpaslaugas, Eur/mėnpaslaugas, Eur/mėn    

Vartotojų kiekis, vnt.Vartotojų kiekis, vnt.Vartotojų kiekis, vnt.Vartotojų kiekis, vnt.    Išorinis poveikis, Išorinis poveikis, Išorinis poveikis, Išorinis poveikis, 

Eur/mėnEur/mėnEur/mėnEur/mėn    Be projekto (0A) Su projektu (1A) 

3333    3.69 839 298  (1,997) 

18181818    9.58 2,423 757  (15,964) 

65656565    18.23 2,922 587  (42,569) 

200200200200    31.63 1,348 218  (35,741) 

650650650650    56.37 - 372  20,968  

1,0001,0001,0001,000    69.62 - 5,300  368,974  

Iš viso:Iš viso:Iš viso:Iš viso:    7532 7532 293,671  

Vartotojų pasiryžimas mokėti už skirtingos spartos interneto paslaugas yra nustatytas atsižvelgiant į 
iš visų populiariausių paslaugų tiekėjų surinktus duomenis (Telia, CGates, SPlius, Bite, NTT, Balticum, Tele2). 
Surinkus duomenis nustatyta eksponentinė pasiryžimo mokėti kreivė, kurios pagalba apskaičiuojamas išorinis 
poveikis. 
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Pav. 5-1 Pasiryžimas mokėti už interneto paslaugas 

Lentelė 5-2 Pasiryžimas mokėti už interneto paslaugas (detalūs paslaugų tiekėjų duomenys) 

Paslaugų tiekėjasPaslaugų tiekėjasPaslaugų tiekėjasPaslaugų tiekėjas    Interneto sparta, mbpsInterneto sparta, mbpsInterneto sparta, mbpsInterneto sparta, mbps    PaslaugPaslaugPaslaugPaslaugos kaina, Euros kaina, Euros kaina, Euros kaina, Eur    

TeliaTeliaTeliaTelia     100   41  

 300   56  

 1,000   83  

 2,000   132  

CgatesCgatesCgatesCgates    

    

 100   33  

 400   48  

 1,000   73  

SpliusSpliusSpliusSplius     100   17  

 300   27  

 600   42  

 1,000   63  

BitėBitėBitėBitė    

    

 100   42  

 300   54  

 1,000   85  

NTTNTTNTTNTT     100   41  

 300   54  

 1,000   83  

BalticumBalticumBalticumBalticum     100   23  

 300   30  

 600   42  

 1,000   54  

Tele2Tele2Tele2Tele2     100   41  

 300   55  

 1,000   76  

Kita svarbi prielaida atliekant skaičiavimus – vartotojų kiekiai pagal jų pasirinktą interneto spartą. Šie 
duomenys pateikti lentelėje žemiau. 

Lentelė 5-3 Interneto vartotojai    

    Matavimo vnt.Matavimo vnt.Matavimo vnt.Matavimo vnt.    0A0A0A0A    1A1A1A1A    2A2A2A2A    3A3A3A3A    

0000----5Mb/s5Mb/s5Mb/s5Mb/s    Vnt.  839   298   379   368  
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    Matavimo vnt.Matavimo vnt.Matavimo vnt.Matavimo vnt.    0A0A0A0A    1A1A1A1A    2A2A2A2A    3A3A3A3A    

5555----30Mb/s30Mb/s30Mb/s30Mb/s    Vnt.  2,423   757   959   932  

30303030----100 Mb/s100 Mb/s100 Mb/s100 Mb/s    Vnt.  2,922   587   699   690  

100100100100----300 Mb/s300 Mb/s300 Mb/s300 Mb/s    Vnt.  1,348   218   197   221  

300 Mb/s 300 Mb/s 300 Mb/s 300 Mb/s ----    1 Gb/s1 Gb/s1 Gb/s1 Gb/s    Vnt.  -     372   298   321  

>1 Gb/s>1 Gb/s>1 Gb/s>1 Gb/s    Vnt.  -     5,300   5,000   5,000  

Iš viso:Iš viso:Iš viso:Iš viso:    Vnt.  7,532   7,532   7,532   7,532  

0 alternatyva nusako šiuo metu esančią situaciją, 1-3 alternatyvos – situaciją įgyvendinus skirtingas 
projekto alternatyvas. 

 

Pav. 5-2 Interneto vartotojai 

 

Pav. 5-3 Pasiryžimas mokėti už interneto paslaugas, ekonominė vertė Eur. 

Pasiryžimas sumokėti už interneto ryšį apskaičiuotas atsižvelgiant į aukščiau pateiktus duomenis. 
Kiekvienos vartotojų grupės dydis dauginamas iš jai priskirto pasiryžimo mokėti įverčio, visų grupių 
pasiryžimas mokėti susumuojamas ir apskaičiuojamas inkrementinis rezultatas. 
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5.4. Ekonominiai rodikliai ir optimalios alternatyvos pasirinkimas 

Šiame skyriuje pateikiami ekonominės analizės metu apskaičiuoti pagrindiniai ekonominiai rodikliai, 
kuriuos sudaro: EGDV rodiklis (socialiniu ekonominiu požiūriu Projektas yra pagrįstas, jeigu EGDV > 0); EVGN 
rodiklis (parodo diskonto normą, kuriai esant Projekto EGDV yra lygus nuliui. EVGN lyginamas su ekonomine 
diskonto norma, nes didesnis už diskonto normą EVGN parodo Projekto generuojamą naudą); ENIS rodiklis 
(Projektas yra ekonomiškai naudingas, jeigu ENIS > 1).  

Lentelė 5-4 Ekonominės analizės rodikliai    

    Matavimo vnMatavimo vnMatavimo vnMatavimo vnt.t.t.t.    A1A1A1A1    A2A2A2A2    A3A3A3A3    

EGDVEGDVEGDVEGDV    Eur  6,862,205   6,668,213   6,975,862  

EVGNEVGNEVGNEVGN    % 7.2% 7.3% 7.4% 

ENISENISENISENIS    Koef.  1.21   1.22   1.24  

Apskaičiuoti socialiniai – ekonominiai projekto rezultatai rodo, kad: 

 Visų alternatyvų ekonominiai rezultatai yra teigiami. Tai reiškia kad visos alternatyvos yra 

ekonomiškai atsiperkančios bei naudingos visuomenei; 

 Optimali alternatyva yra A3. ENIS A3 alternatyvoje yra 1.24, EVGN – 7.4%. 

Pasirinktai optimaliai projekto įgyvendinimo alternatyvai, žemiau yra atliekama rezultatų 
patikimumo analizė (jautrumo, scenarijų analizės, Monte Carlo simuliacija). 

5 dalies „Ekonominė analizė“ apibendrinimas 

Ekonominės analizės rodiklių (EGDV, EVGN, ENIS) skaičiavimui naudojama 5 proc. socialinė diskonto 
norma. Vienetinis ekonominis išorinio poveikio naudos komponento įvertis yra lygus pasiryžimui sumokėti 
už naudojimąsi plačiajuosčiu interneto ryšiu. Vartotojų pasiryžimas mokėti už skirtingos spartos interneto 
paslaugas yra nustatytas atsižvelgiant į iš visų populiariausių paslaugų tiekėjų (Telia, CGates, SPlius, Bite, 
NTT, Balticum, Tele2) surinktus duomenis apie jų teikiamų paslaugų kainas. 

Apskaičiuoti ekonominiai rodikliai: 

    Matavimo vnt.Matavimo vnt.Matavimo vnt.Matavimo vnt.    A1A1A1A1    A2A2A2A2    A3A3A3A3    

EGDVEGDVEGDVEGDV    Eur  6,862,205   6,668,213   6,975,862  

EVGNEVGNEVGNEVGN    % 7.2% 7.3% 7.4% 

ENISENISENISENIS    Koef.  1.21   1.22   1.24  

Ekonominio vertinimo išvados: 

- Visų alternatyvų ekonominiai rezultatai yra teigiami. Tai reiškia kad visos alternatyvos yra 

ekonomiškai atsiperkančios bei naudingos visuomenei; 

- Optimali alternatyva yra A3. ENIS A3 alternatyvoje yra 1.24, EVGN – 7.4%. 
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6. JAUTRUMAS IR RIZIKOS 

6.1. Jautrumo analizė 

Jautrumo analizės tikslas – įvertinti kaip pasikeistų Projekto rodikliai, pasikeitus pagrindinėms su 
Projektu susijusioms prielaidoms (kintamiesiems) ir identifikuoti tas prielaidas, kurių pasikeitimas darytų 
didžiausią poveikį projekto rezultatams. Prielaidos, kurioms pasikeitus 1% Projekto FGDV ir EGDV rodikliai 
pasikeistų daugiau negu tuo pačiu 1%, laikomos kritinėmis. Jautrumo analizė atlikta naudojant oficialią CPVA 
skaičiuoklę. 

Lentelė 6-1 Jautrumo analizė    

KintamiejiKintamiejiKintamiejiKintamieji    Kritinis Kritinis Kritinis Kritinis 

kintamasiskintamasiskintamasiskintamasis    

Lūžio taškas (% nuo Lūžio taškas (% nuo Lūžio taškas (% nuo Lūžio taškas (% nuo 

įprasto scenarijaus)įprasto scenarijaus)įprasto scenarijaus)įprasto scenarijaus)    

Socialinė diskonto normaSocialinė diskonto normaSocialinė diskonto normaSocialinė diskonto norma    + - 

Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbaiStatyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbaiStatyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbaiStatyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai     614% 

Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtasĮranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtasĮranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtasĮranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas    + 23% 

Projektavimo, techninės Projektavimo, techninės Projektavimo, techninės Projektavimo, techninės pagalbos pagalbos pagalbos pagalbos ir kitos su investicijomis į ilgalaikį ir kitos su investicijomis į ilgalaikį ir kitos su investicijomis į ilgalaikį ir kitos su investicijomis į ilgalaikį 

turtą (A.1.turtą (A.1.turtą (A.1.turtą (A.1.----A.4.) susijusios paslaugosA.4.) susijusios paslaugosA.4.) susijusios paslaugosA.4.) susijusios paslaugos    

 1248% 

Projekto Projekto Projekto Projekto administravimas ir vykdymasadministravimas ir vykdymasadministravimas ir vykdymasadministravimas ir vykdymas     2046% 

Kitos paslaugos ir išlaidosKitos paslaugos ir išlaidosKitos paslaugos ir išlaidosKitos paslaugos ir išlaidos     3243% 

Investicijų likutinė vertėInvesticijų likutinė vertėInvesticijų likutinė vertėInvesticijų likutinė vertė     -182% 

Elektros energijos išlaidosElektros energijos išlaidosElektros energijos išlaidosElektros energijos išlaidos     9433% 

Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidosInfrastruktūros būklės palaikymo išlaidosInfrastruktūros būklės palaikymo išlaidosInfrastruktūros būklės palaikymo išlaidos     1584% 

Kitos išlaidosKitos išlaidosKitos išlaidosKitos išlaidos     5487% 

bendra SE naudos komponentų bendra SE naudos komponentų bendra SE naudos komponentų bendra SE naudos komponentų finansinė išraiškafinansinė išraiškafinansinė išraiškafinansinė išraiška    + -19% 

Kritiniai kintamieji yra socialinė diskonto norma, investicijų vertė ir bendra socialinės ekonominės 
(SE) naudos komponentų finansinė išraiška. 

Detali informacija apie kintamųjų pasikeitimo įtaką projekto rodikliams pateikta paveiksluose 
žemiau. 
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Pav. 6-1 Kintamųjų pokyčių įtaka EGDV rodikliui 
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Pav. 6-2 Kintamųjų pokyčių įtaka EVGN rodikliui 

Pateikti duomenys rodo, kad didžiausią poveikį projekto ekonominiams rodikliams daro projekto 
ataskaitinio laikotarpio, socialinės diskonto normos, išorinio poveikio, investicijų bei investicijų likutinės 
vertės pokyčiai. Šie bei detalesni skaičiavimai susiję su kintamųjų poveikiu (jautrumu) projekto rodikliams yra 
pateikti CPVA skaičiuoklėje. 

6.2. Scenarijų analizė 

Papildant labiausiai tikėtiną scenarijų buvo įvertinti keturi papildomi scenarijai. Scenarijų analizė 
atliekama keičiant oficialioje skaičiuoklėje pateiktas reikšmes +/-25% intervale (pesimistinis/optimistinis 
scenarijus: +/-25%, mažiau pesimistinis/mažiau optimistinis: +/-10%). 

Lentelė 6-2 Scenarijų analizė    

Scenarijaus pavadinimas /Scenarijaus pavadinimas /Scenarijaus pavadinimas /Scenarijaus pavadinimas /    

Finansinis/ekonominis Finansinis/ekonominis Finansinis/ekonominis Finansinis/ekonominis 

rodiklisrodiklisrodiklisrodiklis    

PesimistinisPesimistinisPesimistinisPesimistinis    Mažiau Mažiau Mažiau Mažiau 

pesimistinispesimistinispesimistinispesimistinis    

RealusRealusRealusRealus    Mažiau Mažiau Mažiau Mažiau 

optimistinisoptimistinisoptimistinisoptimistinis    

OptimistinisOptimistinisOptimistinisOptimistinis    

FGDV(I)FGDV(I)FGDV(I)FGDV(I)    -52,952,082 -45,022,804 -39,736,619 -34,450,436 -26,521,156 

FVGN(I)FVGN(I)FVGN(I)FVGN(I)    -10.19% -8.50% -7.40% -6.29% -4.55% 

FMVGN(I)FMVGN(I)FMVGN(I)FMVGN(I)    -8.74% -7.28% -6.32% -5.24% -3.60% 

EGDVEGDVEGDVEGDV    -2,335,390 3,251,362 6,975,862 10,700,363 16,287,114 

EVGNEVGNEVGNEVGN    4.29% 6.06% 7.43% 8.99% 11.91% 
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Scenarijų analizės rezultatai rodo, kad tik visiškai pesimistinio scenarijaus atveju, kai visi kritiniai 
kintamieji reikšmingai pablogėja, EGDV reikšmė tampa neigiama. Optimistinio scenarijaus atveju EGDV bei 
EVGN rodikliai ženkliai padidėtų, o finansiniai rodikliai išliktų neigiami. 

6.2.1. Kintamųjų tikimybės 

Oficialioje investicinių projektų skaičiuoklėje kintamųjų tikimybių skirstiniai yra parenkami 
automatiškai. Skaičiuoklės naudotojui nėra žinoma koks tiksliai skirstinys priskiriamas kiekvienam iš 
pasirinktų kintamųjų (normalusis, trikampio, tolygusis ar pan.). Taip pat nėra žinomi ir kiekvieno skirstinio 
parametrai: standartinė deviacija, minimalios ir maksimalios reikšmės ir t.t.  Dėl šios priežasties pateikti 
konkrečių kintamųjų tikimybių negalima. 

6.3. Rizikų vertinimas 

Metodikoje nurodyta, kad siekiant nustatyti kintamųjų rizikos įvertį reikia pasirinkti: „mažiausią 
reikšmę,  kurios  (pagal  kaupiamosios  tikimybių  kreivės duomenis) kritinis (tiesioginis) kintamasis neviršys 
70% atvejų“. Kitaip tariant, rizikos įvertis parodo reikšmę, kuria tikėtina, kad kintamasis gali padidėti arba 
pamažėti (nustatytame pasitikėjimo lygyje). 

Lentelė 6-3 Rizikų įverčiai    

Biudžeto eilutėBiudžeto eilutėBiudžeto eilutėBiudžeto eilutė    Nominali vertė, EurNominali vertė, EurNominali vertė, EurNominali vertė, Eur    Rizikos įvertis, EurRizikos įvertis, EurRizikos įvertis, EurRizikos įvertis, Eur    

Alternatyvos investicijos, iš visoAlternatyvos investicijos, iš visoAlternatyvos investicijos, iš visoAlternatyvos investicijos, iš viso    51,971,157 9,762,740 

ŽemėŽemėŽemėŽemė    0 0 

Nekilnojamasis turtasNekilnojamasis turtasNekilnojamasis turtasNekilnojamasis turtas    0 0 

Statyba, Statyba, Statyba, Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas rekonstravimas, kapitalinis remontas rekonstravimas, kapitalinis remontas rekonstravimas, kapitalinis remontas 

ir kiti darbaiir kiti darbaiir kiti darbaiir kiti darbai    

1,911,325 659,447 

Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtasĮranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtasĮranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtasĮranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas    48,475,191 8,646,394 

Projektavimo, techninės Projektavimo, techninės Projektavimo, techninės Projektavimo, techninės pagalbos pagalbos pagalbos pagalbos ir kitos su ir kitos su ir kitos su ir kitos su 

investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.----A.4.) A.4.) A.4.) A.4.) 

susijusios susijusios susijusios susijusios paslaugospaslaugospaslaugospaslaugos    

852,707 262,925 

Projekto administravimas ir vykdymasProjekto administravimas ir vykdymasProjekto administravimas ir vykdymasProjekto administravimas ir vykdymas    427,103 113,189 

Kitos paslaugos ir išlaidosKitos paslaugos ir išlaidosKitos paslaugos ir išlaidosKitos paslaugos ir išlaidos    304,831 80,785 

ReinvesticijosReinvesticijosReinvesticijosReinvesticijos        0 0 

Investicijų likutinė vertėInvesticijų likutinė vertėInvesticijų likutinė vertėInvesticijų likutinė vertė    22,207,135 7,310,136 

Veiklos pajamos, iš visoVeiklos pajamos, iš visoVeiklos pajamos, iš visoVeiklos pajamos, iš viso    2,134,481 559,661 

Prekių Prekių Prekių Prekių pardavimo pajamospardavimo pajamospardavimo pajamospardavimo pajamos    0 0 

Paslaugų suteikimo pajamosPaslaugų suteikimo pajamosPaslaugų suteikimo pajamosPaslaugų suteikimo pajamos    2,134,481 559,661 

Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos 

pajamospajamospajamospajamos    

0 0 

Veiklos ir finansinės išlaidos, iš visoVeiklos ir finansinės išlaidos, iš visoVeiklos ir finansinės išlaidos, iš visoVeiklos ir finansinės išlaidos, iš viso    2,134,481 73,327 

Veiklos išlaidosVeiklos išlaidosVeiklos išlaidosVeiklos išlaidos    2,134,481 73,327 

ŽaliavosŽaliavosŽaliavosŽaliavos    0 0 

Darbo Darbo Darbo Darbo užmokesčio išlaidosužmokesčio išlaidosužmokesčio išlaidosužmokesčio išlaidos    0 0 

Elektros energijos išlaidosElektros energijos išlaidosElektros energijos išlaidosElektros energijos išlaidos    222,756 73,327 

Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidosŠildymo (išskyrus elektrą) išlaidosŠildymo (išskyrus elektrą) išlaidosŠildymo (išskyrus elektrą) išlaidos    0 0 

Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidosInfrastruktūros būklės palaikymo išlaidosInfrastruktūros būklės palaikymo išlaidosInfrastruktūros būklės palaikymo išlaidos    1,519,737 500,266 

Kitos išlaidosKitos išlaidosKitos išlaidosKitos išlaidos    391,989 129,035 

Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanosGautų paskolų (G.3.1.) palūkanosGautų paskolų (G.3.1.) palūkanosGautų paskolų (G.3.1.) palūkanos    0 0 
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Biudžeto eilutėBiudžeto eilutėBiudžeto eilutėBiudžeto eilutė    Nominali vertė, EurNominali vertė, EurNominali vertė, EurNominali vertė, Eur    Rizikos įvertis, EurRizikos įvertis, EurRizikos įvertis, EurRizikos įvertis, Eur    

Mokesčiai (+ neigiama įtaka; Mokesčiai (+ neigiama įtaka; Mokesčiai (+ neigiama įtaka; Mokesčiai (+ neigiama įtaka; ----    teigiama įtaka teigiama įtaka teigiama įtaka teigiama įtaka 

biudžeto lėšų srautams)biudžeto lėšų srautams)biudžeto lėšų srautams)biudžeto lėšų srautams)    

0 0 

Bendra importo/pirkimo PVM sumaBendra importo/pirkimo PVM sumaBendra importo/pirkimo PVM sumaBendra importo/pirkimo PVM suma    0 0 

Bendra pardavimo PVM sumaBendra pardavimo PVM sumaBendra pardavimo PVM sumaBendra pardavimo PVM suma    0 0 

Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių 

sumasumasumasuma    

0 0 

Grynosios veiklos pajamosGrynosios veiklos pajamosGrynosios veiklos pajamosGrynosios veiklos pajamos    0 486,334 

Finansavimas, iš visoFinansavimas, iš visoFinansavimas, iš visoFinansavimas, iš viso    51,971,157 17,107,845 

Prašomas finansavimasPrašomas finansavimasPrašomas finansavimasPrašomas finansavimas    51,971,157 17,107,845 

ES struktūrinės paramos lėšosES struktūrinės paramos lėšosES struktūrinės paramos lėšosES struktūrinės paramos lėšos    44,175,484 14,541,668 

LR bendrojo finansavimo lėšosLR bendrojo finansavimo lėšosLR bendrojo finansavimo lėšosLR bendrojo finansavimo lėšos    7,795,674 2,566,177 

Kito tarptautinio finansavimo lėšosKito tarptautinio finansavimo lėšosKito tarptautinio finansavimo lėšosKito tarptautinio finansavimo lėšos    0 0 

Specialiosios programos lėšos, skirtos Specialiosios programos lėšos, skirtos Specialiosios programos lėšos, skirtos Specialiosios programos lėšos, skirtos 

padengti netinkamą finansuoti PVMpadengti netinkamą finansuoti PVMpadengti netinkamą finansuoti PVMpadengti netinkamą finansuoti PVM    

0 0 

Viešųjų ir privačiųjų šaltinių lėšosViešųjų ir privačiųjų šaltinių lėšosViešųjų ir privačiųjų šaltinių lėšosViešųjų ir privačiųjų šaltinių lėšos    0 0 

Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės 

biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)    

0 0 

Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios 

lėšos)lėšos)lėšos)lėšos)    

0 0 

PaskolosPaskolosPaskolosPaskolos    0 0 

PaskolosPaskolosPaskolosPaskolos    0 0 

Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)    0 0 

Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė 

išraiškaišraiškaišraiškaišraiška    

86,068,092 22,567,076 

SE naudaSE naudaSE naudaSE nauda    86,068,092 22,567,076 

bendra SE naudos komponentų finansinė bendra SE naudos komponentų finansinė bendra SE naudos komponentų finansinė bendra SE naudos komponentų finansinė 

išraiškaišraiškaišraiškaišraiška    

86,068,092 22,567,076 

Rizikos įverčių reikšmės priklauso tiesiogiai nuo kintamiesiems pritaikytų tikimybių skirstinių. 
Lentelėje aukščiau pateikti duomenys rodo, kad kintamiesiems yra pritaikyti skirtingi tikimybių skirstiniai – 
socialinės ekonominės naudos rizikos įvertis sudaro apie 25% nominalios vertės, tuo tarpu finansavimo 
eilutės rizikos įvertis sudaro apie 33% nominalios vertės.    

6.4. Rizikos priimtinumas 

Kiekybinis rizikų vertinimas buvo atliekamas naudojant CPVA skaičiuoklę, parengtą pagal CPVA 
metodiką. Skaičiuoklėje taikomi investicijų rizikos įverčiai ir jų parametrai apskaičiuoti išanalizavus fiksuotas 
investicijų projektų įgyvendinimo planuoto biudžeto ribose tendencijas. Atliekant rizikos priimtinumo analizę 
kintamojo reikšmių tikėtino pasiskirstymo vertinimui buvo atlikta 5000 simuliacijų.  

Atlikus simuliacijas, analizės rodiklių reikšmės ir jų pasiskirstymai pateikti paveiksluose žemiau.  
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Pav. 6-3 FGDV(I) rodiklio galimų reikšmių vertinimas 

 

Pav. 6-4 FVGN(I) rodiklio galimų reikšmių vertinimas 
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Pav. 6-5 EGDV rodiklio galimų reikšmių vertinimas 

 

Pav. 6-6 EVGN rodiklio galimų reikšmių vertinimas 

Atlikta rizikos priimtinumo analizė (Monte Carlo simuliacija) parodo, kokia yra tikimybė kad 
pasirinktos rodiklių reikšmės bus pasiektos (atsižvelgiant į kintamųjų tikimybių skirstinius). Tarkime, kad 
projekto srautai (investicijos, veiklos pajamos, išlaidos, išorinis poveikis ir kt.) yra ne fiksuoti skaičiai, o 
tikimybių skirstiniai. Simuliuojant šių projekto srautų dydžius (naudojant jiems priskirtą tikimybių skirstinį) 
gauname vis kitokius projekto rodiklius. Šį procesą pakartojus daugelį kartų gauname projekto rezultatų 
histogramas. Atsižvelgiant į šiuos duomenis apskaičiuojame lentelėje žemiau pateiktas tikimybes ir labiausiai 
tikėtinas rodiklio reikšmes.  
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Lentelė 6-4 Rizikos priimtinumo analizė    

    Minimaliai priimtina Minimaliai priimtina Minimaliai priimtina Minimaliai priimtina 

rodiklio reikšmėrodiklio reikšmėrodiklio reikšmėrodiklio reikšmė    

Tikimybė, kad Jūsų Tikimybė, kad Jūsų Tikimybė, kad Jūsų Tikimybė, kad Jūsų 

nurodyta reikšmė bus nurodyta reikšmė bus nurodyta reikšmė bus nurodyta reikšmė bus 

pasiektapasiektapasiektapasiekta    

Labiausiai tikėtina Labiausiai tikėtina Labiausiai tikėtina Labiausiai tikėtina 

rodiklio reikšmėrodiklio reikšmėrodiklio reikšmėrodiklio reikšmė    

FGDV(I)FGDV(I)FGDV(I)FGDV(I)    0 0.0% -37,669,069  

FVGN(I)FVGN(I)FVGN(I)FVGN(I)    0.0% 0.0% -7.4% 

EGDVEGDVEGDVEGDV    0 57.5% 3,903,511  

EVGNEVGNEVGNEVGN    5.0% 57.5% 5.1% 

EGDV rodiklio atveju minimali priimtina rodiklio reikšmė buvo pasirinkta 0, t.y. minimali reikšmė, 
reiškianti, kad grynoji dabartinė projekto išlaidų vertė dar nėra didesnė nei projekto sukuriama nauda. 
Pasirinkta EVGN rodiklio minimali reikšmė yra lygi SDN, t.y. 5.0%. Kiekybinio rizikų priimtinumo vertinimo 
rezultatai rodo, kad tikimybė, jog EGDV rodiklis bus lygus bent 0 Eur yra apie 58%. 

6.5. Rizikų valdymo veiksniai 

Šiame skyriuje atliekamas kokybinis rizikos vertinimas, kurio metu įvertinamas rizikos pobūdis, 
pateikiamas rizikos aprašymas bei numatomos rizikos valdymo priemonės. Projekto įgyvendinimą gali 
sąlygoti valdymo, technologinė, teisinė, politinė, finansinė rizika. Šių projekto rizikų išvengti neįmanoma. Tik 
visapusiškai jas įvertinus ir įgyvendinus atitinkamas prevencines priemones ir jų valdymo metodus, galima 
sumažinti jų pasireiškimo tikimybę. Galimos projekto rizikos pateikiamos žemiau esančioje lentelėje. 

Lentelė 6-5 Rizikos veiksniai ir valdymo būdai 

Rizika Rizikos paaiškinimas Tikimybė Valdymas 

Valdymo rizika 

Nukrypimai nuo projekto 
veiklų vykdymo plano 

Projekto veiklos 
įgyvendinamos nesilaikant 
suderinto veiklų vykdymo 
plano. 

Maža Prieš projekto įgyvendinimo 
pradžią projekto veiklų planas 
suderinamas su PO ir Projekto 
vykdymo komandos viduje, 
identifikuotos rizikos galinčios 
lemti nukrypimus nuo veiklų 
vykdymo plano. Projekto 
vykdymo planas nuolat 
peržiūrimas, sekama veiklų 
vykdymo eiga. Pasireiškus 
rizikoms, kurios gali turėti įtakos 
vykdymo terminų pasikeitimui 
iškart imamasi veiksmų šių rizikų 
pašalinimui. 

Nepakankama 
komunikacija su PO, 
Projekto priežiūros 
komitetu 

Projekto vykdymo 
komanda neužtikrina 
pakankamos 
komunikacijos su PO, 
Projekto priežiūros 
komitetu. 

Maža Siekiant užtikrinti reikiamą 
komunikaciją su PO, Projekto 
priežiūros komitetu turi būti iš 
anksto suderintos komunikacijos 
priemonės, paskirti atsakingi 
asmenys,  numatytas 
komunikacijos veiklų dažnumas. 
Komunikacijos planas 
suderinamas su visomis šalimis 
prieš pradedant projekto 
įgyvendinimą. 
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Rizika Rizikos paaiškinimas Tikimybė Valdymas 

Nepakankamas 
suinteresuotų projekto šalių 
(ryšio operatorių, valstybės 
ir savivaldybių įmonių, 
įstaigų ir organizacijų) 
įsitraukimas 

Suinteresuotos projekto 
šalys nėra pakankamai 
suinteresuotos projektu, 
laiku nepateikia reikiamos 
informacijos, dokumentų, 
neįsitraukia į komunikaciją 
su Projekto vykdymo 
komanda. 

Didelė Šios rizikos pasireiškimui 
Vykdytojas gali daryti tik 
minimalią įtaką. Rizika mažinama 
nuolat komunikuojant su 
Projekto priežiūros komitetu, 
pasitelkiant PO pagalbą 
tarpininkaujant. Įvadinio 
susitikimo su Projekto priežiūros 
komitetu metu išsakomi lūkesčiai 
ir poreikiai, aptariamas 
bendradarbiavimo modelis. 

Projekto vykdymo 
komandos narių kaita  

Projekto vykdymo metu 
neužtikrinamos Projekto 
klausimų sprendimui 
reikiamos kompetencijos, 
ekspertų patirtis. 

Maža Vykdytojas yra patyręs ir bus 
atsakingas už kompetentingos 
projekto vykdymo komandos 
subūrimą, įtraukiant visų 
reikiamų kompetencijų, 
patyrusius ekspertus. Subtiekimo 
sutartys bus sudarytos su 
patikimomis, profesionaliomis 
organizacijomis, kurios esant 
poreikiui užtikrins tos pačios 
kompetencijos specialistų 
pakeitimą kitais, taip užtikrinant 
projekto veiklų atlikimą reikiama 
apimtimi ir kokybe.  

Socialinę ir ekonominę 
pažangą skatinančių 
objektų pokyčiai 

Objektų valdytojų ar jų 
poreikių pasikeitimas, 
identifikuotų statinių 
pertvarkymas, griovimas ir 
pan. 

Vidutinė Dėl itin didelio objektų skaičiaus 
su jais susijusi informacija gali 
kisti, todėl yra tikslinga 
informaciją atnaujinti ir 
įgyvendinant projektą, prieš 
vykdant infrastruktūros 
projektavimo darbus. 

Pasikeitus sąrašo informacijai 
atitinkamai pasikeis objektų 
reitingavimo pozicijos bei 
planuojamos įrengti 
infrastruktūros apimtys, kas gali 
sąlygoti efektyvesnių prieigos 
technologijų pasirinkimą. Dėl šių 
priežasčių atnaujinus sąrašą 
reikalinga konkrečiu atveju 
įvertinti tinkamiausią objektų 
prijungimo prie gigabitinės 
infrastruktūros technologiją. 

RRF plane numatytų 
projekto rodiklių pasiekimo 
rizika 

Projekto rodiklių 
pasikeitimas įgyvendinant 
optimaliausius 
technologinius 
sprendimus. 

Didelė RRF plane nurodyti projekto 
fiziniai rodikliai nebuvo susieti su 
5 000 socialinę ir ekonominę 
pažangą skatinančių objektų 
prijungimui reikiamais 
įgyvendinti technologiniais 
sprendimais. Vertinant projekto 
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Rizika Rizikos paaiškinimas Tikimybė Valdymas 

įgyvendinimo alternatyvas 
nustatyta optimali alternatyva 
(technologinis sprendimas) gali 
generuoti kitokius rodiklius nei 
nurodyti RRF plane. Tokiu atveju, 
būtų tikslinga inicijuoti RRF plano 
keitimą arba kitokiu būdu 
suderinti numatytų pasiekti ir 
pasiekiamų rodiklių pasikeitimą. 

Technologinė rizika 

Projekte planuojamų 
technologijų pasikeitimo 
rizika 

Technologiniai sprendimai, 
kurie planuojami įdiegti 
projekto įgyvendinimo 
metu tampa nebeaktualūs. 

Vidutinė Projekto vykdymo komandą 
sudaro aukščiausios kvalifikacijos 
specialistai, kurių sprendimai 
grindžiami naujausiais 
duomenimis, turimos 
technologinės žinios nuolat 
atnaujinamos. Taip pat, kuriant 
technologinius sprendimus 
įvertinami visi esami ir 
planuojami taikyti apribojimai, 
visi sprendimai suderinami su 
galiojančiais teisiniais 
reglamentais.  

Technologinių sprendimų 
pasikeitimą gali nulemti 
prijungiamų objektų sąrašo 
pokyčiai. Prieš galutinių 
technologinių sprendimų 
pasirinkimą rekomenduotina iš 
naujo įvertinti prijungiamų 
objektų koncentracijos vietas. 

Žemės sklypų, reikalingų 
planuojamiems statyti ryšio 
bokštams, įgijimo rizika  

Projekto įgyvendinimo 
metu gali nepavykti 
nupirkti ar išsinuomoti 
tinkamų sklypų, esančių 
objektų koncentracijos 
vietovių centruose. 

Didelė Perkant žemės sklypų parinkimo 
ir ryšio bokštų projektavimo 
darbus reikalinga numatyti 
nedidelę (pvz. iki 0,5 km) 
paklaidą, leidžiančią parinkti 
vietą ir suprojektuoti ryšio bokštą 
gretimuose sklypuose. Keičiant 
planuojamą ryšio bokšto statymo 
vietą reikalinga įvertinti 
dengiamų objektų skaičių. 

Planuojamų statyti ryšio 
bokštų statybą leidžiančių 
dokumentų gavimo rizika 

Projekto įgyvendinimo 
metu atsakingos 
institucijos gali nederinti 
projektų tankiau 
apgyvendintose vietovėse, 
tikėtinas visuomenės 
prieštaravimas. 

Didelė Nepavykus su atsakingomis 
institucijomis ir/ar visuomene 
suderinti tinkamos ryšio bokštų 
statymo vietos, reikalinga keisti 
technologinį sprendimą ir 
objektus prijungti įrengiant 
šviesolaidines kabelines linijas. 
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Rizika Rizikos paaiškinimas Tikimybė Valdymas 

Šviesolaidinių kabelinių 
linijų įrengimo rizika 

Projekto įgyvendinimo 
metu žemės sklypų 
savininkai, atsakingos 
institucijos ar kitos 
infrastruktūros savininkai 
gali nederinti šviesolaidinių 
kabelinių linijų projektų ar 
kelti neprotingas sąlygas. 

Vidutinė Nepavykus su  žemės sklypų 
savininkais, atsakingomis 
institucijomis ar kitos 
infrastruktūros savininkais 
suderinti šviesolaidinių kabelinių 
linijų projektų, reikalinga keisti 
technologinį sprendimą ir 
objektus prijungti statant ryšio 
bokštus. 

Skaitmeninė rizika Naudojamos programinės 
įrangos sistemų sutrikimai, 
nepakankamas 
patikimumas. 

Maža Projekto metu naudojama tik 
patikima, saugi, sertifikuota 
programinė įranga. Taip pat, 
siekiant išvengti informacijos 
praradimo duomenys saugomi 
ne tik vykdytojų elektroniniuose 
įrenginiuose, bet ir tinkliniame 
(debesijos) aplanke. Norint 
pasiekti šiuos duomenis būtina 
asmens autentifikacija, prieiga 
suteikiama tik projekto vykdymo 
komandos nariams. 

Teisinė, politinė rizika 

Projekto rezultatų 
neatitikimas 
normatyviniams 
reikalavimams 

Projekto tikslai, užduotys ir 
rezultatai gali prieštarauti, 
nebūti suderinti tiek su 
Lietuvos, tiek su Europos 
Sąjungos ir jos institucijų 
norminiais reikalavimais 
projekto srityje. 

Maža Į projekto komandą įtraukti 
aukščiausios kvalifikacijos teisės 
srities ekspertai. Jiems iškelta 
užduotis įvertinti visus projektui 
aktualius normatyvinius 
reikalavimus ir užtikrinti atitiktį 
jiems visą projekto vykdymo 
laikotarpį. 

Lietuvos, Europos Komisijos 
ir kitų atsakingų institucijų 
strateginių dokumentų 
projekto srityje pokyčiai 

Projekto vykdymo metu 
gali pasikeisti strateginiai 
dokumentai, jų tikslai ir 
siekiami rezultatai. 

Maža Projekto vykdymo planas 
sudarytas vadovaujantis 
naujausiomis strateginių 
dokumentų nuostatomis. 
Projekto Vykdytojas neturi 
galimybės daryti įtakos šios 
rizikos pasireiškimui, tačiau jai 
pasireiškus yra pasiruošęs 
vykdyti reikiamus pakeitimus. Į 
projekto komandą įtraukti 
aukščiausios kvalifikacijos teisės 
srities ekspertai, projekto 
vadovas ir koordinatorius, kurie 
atliks nuolatinę projekto aplinkos 
stebėseną. 

Subtiekimo sutarčių 
įsipareigojimų nesilaikymo 
rizika 

Su Vykdytojų subtiekimo 
sutartis sudariusios 
organizacijos nesilaiko 

Maža Subtiekimo sutartys sudarytos su 
patikimomis, savo srityje 
lyderiaujančiomis 
organizacijomis ir sudarytose 
sutartyse numatytos sankcijos, 
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6 dalies „Jautrumas ir rizikos“ apibendrinimas 

Jautrumo analizės kritiniai kintamieji – socialinė diskonto norma, investicijų vertė ir bendra socialinės 
ekonominės (SE) naudos komponentų finansinė išraiška. Atlikta jautrumo analizė rodo, jog didžiausią 
poveikį projekto ekonominiams rodikliams daro projekto ataskaitinio laikotarpio, socialinės diskonto 
normos, išorinio poveikio, investicijų bei investicijų likutinės vertės pokyčiai. 

Papildant labiausiai tikėtiną scenarijų buvo įvertinti keturi papildomi scenarijai. Scenarijų analizė atliekama 
keičiant oficialioje skaičiuoklėje pateiktas reikšmes +/-25% intervale (pesimistinis/optimistinis scenarijus: 
+/-25%, mažiau pesimistinis/mažiau optimistinis: +/-10%). Scenarijų analizės rezultatai: 

Scenarijaus pavadinimas /Scenarijaus pavadinimas /Scenarijaus pavadinimas /Scenarijaus pavadinimas /    

Finansinis/ekonominis Finansinis/ekonominis Finansinis/ekonominis Finansinis/ekonominis 

rodiklisrodiklisrodiklisrodiklis    

PesimistinisPesimistinisPesimistinisPesimistinis    Mažiau Mažiau Mažiau Mažiau 

pesimistinispesimistinispesimistinispesimistinis    

RealusRealusRealusRealus    Mažiau Mažiau Mažiau Mažiau 

optimistinisoptimistinisoptimistinisoptimistinis    

OptimistinisOptimistinisOptimistinisOptimistinis    

FGDV(I)FGDV(I)FGDV(I)FGDV(I)    -52,952,082 -45,022,804 -39,736,619 -34,450,436 -26,521,156 

FVGN(I)FVGN(I)FVGN(I)FVGN(I)    -10.19% -8.50% -7.40% -6.29% -4.55% 

FMVGN(I)FMVGN(I)FMVGN(I)FMVGN(I)    -8.74% -7.28% -6.32% -5.24% -3.60% 

EGDVEGDVEGDVEGDV    -2,335,390 3,251,362 6,975,862 10,700,363 16,287,114 

Rizika Rizikos paaiškinimas Tikimybė Valdymas 

šiose sutartyse nurodytų 
sąlygų. 

jei būtų pažeistos sutarčių 
sąlygos. 

Finansinė rizika 

Projekto vykdymo biudžeto 
neatitikimas realioms 
vykdymo išlaidoms 

Projekto vykdymo metu 
atsiranda nenumatytų 
išlaidų, kurių nebuvo 
įmanoma įvertinti prieš 
pasirašant projekto 
vykdymo sutartį. 

Vidutinė Įvadinio susitikimo su Projekto 
priežiūros komitetu metu detaliai 
peržiūrimas projekto veiklų 
vykdymo planas ir 
identifikuojamos galimos 
paslaugų apimties pasikeitimo 
rizikos. Esant poreikiui išplėsti 
projekto veiklų apimtis 
atliekamas papildomas esamos 
situacijos, alternatyvų vertinimas 
ir patvirtinus pokyčių poreikį 
inicijuojami projekto veiklų 
keitimai. 

Nepakankamo projekto 
finansavimo projekto tikslų 
pasiekimui rizika 

Projekto įgyvendinimo 
metu gali neužtekti 
projekto įgyvendinimui 
skirto finansavimo dydžio. 

Vidutinė Projekto įgyvendinimui keliami 
rezultatai apibrėžti prieš projekto 
inicijavimą, tuo tarpu šiuo metu 
sparčiai kylant paslaugų bei 
prekių kainoms gali išaugti 
bendra projekto įgyvendinimo 
sąmata. Šios rizikos stengiamasi 
išvengti ir jos pasireiškimą 
sumažinti atliekant detalius 
skaičiavimus, nagrinėjant galimas 
alternatyvas ir esant poreikiui 
ieškant papildomų finansavimo 
šaltinių, reikiamų kitų sprendimų, 
kad projektas būtų 
įgyvendinamas pasiekiant visus 
suplanuotus tikslus. 
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EVGNEVGNEVGNEVGN    4.29% 6.06% 7.43% 8.99% 11.91% 

Scenarijų analizės rezultatai rodo, kad tik visiškai pesimistinio scenarijaus atveju, kai visi kritiniai kintamieji 
reikšmingai pablogėja, EGDV reikšmė tampa neigiama. Optimistinio scenarijaus atveju EGDV bei EVGN 
rodikliai ženkliai padidėtų, o finansiniai rodikliai išliktų neigiami. 

Atlikta rizikos priimtinumo analizė (Monte Carlo simuliacija) parodo, kokia yra tikimybė kad pasirinktos 
rodiklių reikšmės bus pasiektos (atsižvelgiant į kintamųjų tikimybių skirstinius). Rizikos priimtinumo 
analizės rezultatai: 

    Minimaliai priimtina Minimaliai priimtina Minimaliai priimtina Minimaliai priimtina 

rodiklio reikšmėrodiklio reikšmėrodiklio reikšmėrodiklio reikšmė    

Tikimybė, kad Jūsų Tikimybė, kad Jūsų Tikimybė, kad Jūsų Tikimybė, kad Jūsų 

nurodyta reikšmė bus nurodyta reikšmė bus nurodyta reikšmė bus nurodyta reikšmė bus 

pasiektapasiektapasiektapasiekta    

Labiausiai tikėtina Labiausiai tikėtina Labiausiai tikėtina Labiausiai tikėtina 

rodiklio reikšmėrodiklio reikšmėrodiklio reikšmėrodiklio reikšmė    

FGDV(I)FGDV(I)FGDV(I)FGDV(I)    0 0.0% -37,669,069  

FVGN(I)FVGN(I)FVGN(I)FVGN(I)    0.0% 0.0% -7.4% 

EGDVEGDVEGDVEGDV    0 57.5% 3,903,511  

EVGNEVGNEVGNEVGN    5.0% 57.5% 5.1% 

EGDV rodiklio atveju minimali priimtina rodiklio reikšmė buvo pasirinkta 0, t.y. minimali reikšmė, reiškianti, 
kad grynoji dabartinė projekto išlaidų vertė dar nėra didesnė nei projekto sukuriama nauda. Pasirinkta 
EVGN rodiklio minimali reikšmė yra lygi SDN, t.y. 5.0%. Kiekybinio rizikų priimtinumo vertinimo rezultatai 
rodo, kad tikimybė, jog EGDV rodiklis bus lygus bent 0 Eur yra apie 58%. 

Projekto įgyvendinimą gali sąlygoti valdymo, technologinė, teisinė, politinė ir finansinė rizika. Atliktas 
projekto rizikų vertinimas, kurio metu nustatytas kiekvienos rizikos pobūdis, pateikiamas rizikos 
aprašymas, jos pasireiškimo tikimybė ir numatomos jos pasireiškimo valdymo priemonės.  
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7. PROJEKTO VYKDYMO PLANAS 

7.1. Projekto trukmė ir etapai 

Planuojant projekto trukmę ir etapus buvo remiamasi Pareiškėjo turima projektų įgyvendinimo 
patirtimi. Sudarant projekto veiklų vykdymo grafiką atsižvelgta į pirkimų vykdymui reikalingą laikotarpį, 
planuojamų veiklų kompleksiškumą ir tarpusavio derinimo galimybes. Preliminari projekto trukmė – 36 mėn.  

Numatoma, jog projekto paslaugų ir įrangos pirkimų procedūros bus pradedamos įgyvendinti dar iki 
projekto finansavimo sutarties, tačiau sutartys su tiekėjais bus pasirašomos tik sudarius projekto finansavimo 
sutartį. Tokiu būdu tikimasi paspartinti projekto įgyvendinimą. 

Žemiau pateikiama preliminarus projekto įgyvendinimo grafikas. 
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Lentelė 7-1  Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas 

Eil. 
Nr. 

Projekto veiklos ir 
jų detalizavimas 

Projekto veiklų vykdymo laikotarpis 

-6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1. Ryšio bokštų 
statyba 

                                          

1.1. Darbų pirkimų 
vykdymas 

                                          

1.2. Projektavimas                                           

1.3. Statybos ir kitų 
leidimų gavimas 

                                          

1.4. Statybos darbų 
vykdymas 

                                          

2. Šviesolaidinių 
kabelinių linijų 
įrengimas 

                                          

2.1. Darbų pirkimų 
vykdymas 

                                          

2.2. Projektavimas                                           

2.3. Įrengimo darbų 
vykdymas 

                                          

3. Įrangos įdiegimas                                           

3.1. Įrangos pirkimų 
vykdymas 

                                          

3.2. Įrangos įdiegimas                                           
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Eil. 
Nr. 

Projekto veiklos ir 
jų detalizavimas 

Projekto veiklų vykdymo laikotarpis 

-6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

4. Projekto 
administravimas ir 
vykdymas 

                                          

4.1. Paslaugų pirkimų 
vykdymas 

                                          

4.2. Projekto 
administravimas 

                                          

4.3. Techninė pagalba                                           

4.4. Viešinimas                                           
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7.2. Projekto vieta 

Projektą numatoma įgyvendinti “baltųjų dėmių” teritorijose, kuriose išsidėstę socialinę ir ekonominę 
pažangą skatinantys objektai. Žemiau pateikiamas objektų išsidėstymo “baltųjų dėmių” teritorijose 
žemėlapis. 

 

Pav. 7-1 Socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų „baltosiose dėmėse“ žemėlapis 

Identifikuoti socialinę ir ekonominę pažangą skatinantys objektai išsidėstę praktiškai visoje Lietuvos 
teritorijoje. Projekto veiklas numatoma įgyvendinti konkrečiose vietose, kuriose yra išsidėstę socialinę ir 
ekonominę pažangą skatinantys objektai, prijungiant juos prie gigabitinės ryšio infrastruktūros. Projekto 
veiklų įgyvendinimo vietos atitiks socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų adresus. Pilnas 
socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų sąrašas pateikiamas šio investicijų projekto 1 priede. 

7.3. Projekto komanda 

Projekto valdymui ir vykdymo priežiūrai numatoma sudaryti du struktūrinius vienetus: 

- Projekto priežiūros komitetą; 

- Projekto administravimo komandą. 

Projekto priežiūros komitetas atliks projekto įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę. Numatoma, kad 
projekto priežiūros komitetas bus sudarytas iš Pareiškėjo ir jo dalininko deleguotų atstovų. Projekto 
administravimo komandą sudarys Pareiškėjo darbuotojai ir iš išorės samdomi specialistai. Komitetas bus 
sudarytas taip, kad būtų užtikrintas savalaikis strateginių sprendimų priėmimas, vykdomų procesų kontrolė  
ir sėkmingas projekto veiklų įgyvendinimas suplanuota apimtimi. Projekto vykdymo komanda atliks projekto 
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veiklų ir finansų valdymo bei Projekto administravimo funkcijas. Žemiau pateikiama informacija apie projekto 
komandos narių funkcijas ir atsakomybes. 

Lentelė 7-2 Projekto komandos struktūra 

Organizacinės struktūros vienetas Funkcijos ir atsakomybės 

Projekto priežiūros komitetas 
- Projekto eigos priežiūra; 

- Projekto plano keitimų tvirtinimas; 

- Strateginių projekto sprendimų priėmimas ir 

tvirtinimas; 

- Projekto rizikų vertinimas ir jų valdymo sprendimų 

priėmimas; 

- Aktualios informacijos ir duomenų teikimas; 

- Įsitraukimas į projekto komunikacijos procesus, 

viešinimą; 

- Projekto galutinių rezultatų/ ataskaitų tvirtinimas. 

Projekto 
administravimo 
komanda 

Projekto vadovas 
- Projekto vykdymo komandos sutelkimas ir valdymas; 

- Projekto veiklų vykdymo nuolatinė priežiūra, 

savalaikės eigos užtikrinimas; 

- Projekto rezultatų susisteminimas, pristatymas, 

atnaujinimas (esant poreikiui); 

- Nuolatinė komunikacija su visomis į projektą 

įsitraukusiomis šalimis; 

- Periodinis atsiskaitymas Projekto priežiūros 

komitetui. 

Projekto finansininkas 
- Projekto išlaidas pagrindžiančių dokumentų rengimas 

ir kaupimas; 

- Įsitraukimas į viešųjų pirkimų procedūras; 

- Su projektu susijusių finansinės atskaitomybės 

dokumentų rengimas; 

- Su projektu susijusios finansinės informacijos 

pateikimas Projekto priežiūros komitetui ir Projekto 

administravimo komandai, kitoms su projektu 

susijusioms šalims; 

- Įsitraukimas į projekto tarpinių ataskaitų rengimą ir 

pristatymą. 

Projekto 
koordinatorius 

- Projekto administravimo veiklų įgyvendinimas; 

- Projekto administravimo veiklų turinio 

(komunikacijos, funkcijų ir atsakomybių, darbų 

organizavimo ir kt.) aprašų parengimas; 

- Projekto vykdymo plano parengimas ir nuolatinė jo 

vykdymo priežiūra; 

- Projekto tarpinių ataskaitų rengimas ir pristatymas; 

- Kitų projekto administravimo dokumentų (paraiškų, 

mokėjimo prašymų, finansavimo sutarties keitimo 

inicijavimo dokumentų ir kt.) rengimas pagal poreikį 

ir jų pristatymas; 
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Organizacinės struktūros vienetas Funkcijos ir atsakomybės 

- Projekto vykdymo komandos susirinkimų 

organizavimas ir vykdymas; 

- Periodinis projekto vykdymo eigos pristatymas 

Projekto vadovui, identifikuojant kylančias rizikas, 

projekto plano pokyčius, kitas grėsmes ar projekto 

vykdymui reikšmingas aplinkybes. 

Kiti ekspertai 
- Juridiniai klausimai; 

- Buhalterinė apskaita; 

- Viešinimo veiklos; 

- Technologiniai sprendimai (ryšio bokštų, 

šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimo specialistai); 

- Kiti specialistai pagal projekto vykdymo metu iškilusį 

poreikį. 

7.4. Projekto prielaidos ir tęstinumas 

Fizinį projekto metu sukurtos infrastruktūros valdymą ir tolesnę eksploataciją užtikrins projekto 
organizacija. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ yra įsipareigojęs teikti didmenines plačiajuosčio ryšio paslaugas 
turima infrastruktūra ir užtikrinti nuolatinę šios infrastruktūros priežiūrą ir plėtrą. Atsižvelgiant į patvirtintus 
organizacijos įstatus, vykdomų veiklų ir projektų įgyvendinimo patirtį nėra prielaidų, kurios galėtų lemti 
veiklos pokyčius ir ateityje. Pareiškėjas bus įpareigotas neperleisti sukurtos infrastruktūros kitiems asmenims, 
neįkeisti ar kitaip nesuvaržyti teisių į sukurtą turtą, kuriam sukurti bus panaudotos projekto lėšos. 

Projekto veiklų tęstinumas bus užtikrinamas Pareiškėjo šiuo metu vykdomų veiklų tęstinumo 
pagrindu. Numatoma, jog įgyvendinus projektą VšĮ „Plačiajuostis internetas“ išplės šiuo metu vykdomos 
pagrindinės veiklos apimtis. Šio investicijų projekto rengimo metu buvo apklausti belaidžio ir laidinio ryšio 
teikėjai. Jų apklausos metu buvo nustatyta, jog didmeninių elektroninių ryšių paslaugų teikimas šioms 
grupėms yra aktualus ir projekto metu kuriama infrastruktūra bei ja numatomų teikti paslaugų apimtis 
atitinka realius rinkos poreikius. Atsižvelgiant į tai, daroma prielaida, jog nėra kliūčių, kurios keltų grėsmę 
projekto veiklų tęstinumui. 

7.5. Kitos išvados 

Šioje dalyje pateikiama projektui kita informacija reikšmingai papildanti ir išplečianti pagrindinę 
investicijų projekte išdėstytą informaciją: 

- Valstybės pagalbos suteikimo inicijuojamam projektui sąlygos; 

- Aplinkosaugos srities analizė; 

- Projekto metu numatomos sukurti infrastruktūros panaudojimo ir tarifų nustatymo principai. 

7.5.1. Valstybės pagalbos suteikimo inicijuojamam projektui sąlygos 

Valstybės finansavimo skyrimas numatomam įgyvendinti Projektui galimas tik užtikrinus Projekto 
suderinamumą su valstybės pagalbos taisyklėmis. Toks suderinamumas gali būti pasiekiamas tik tada, jeigu 
visi Projekto parametrai bei Projekto rengimo procesai yra būtent tokie, kokių tikisi valstybės pagalbos 
taisyklės.   

Bendriausiu požiūriu plačiajuosčio ryšio infrastruktūros vystymas bei eksploatavimas yra laikomas 
„ūkine veikla“ arba, kitaip sakant, – „verslu“. Tai reiškia, kad valstybė gali vykdyti intervenciją į plačiajuosčio 
ryšio infrastruktūros rinkos veikimą tik tuo atveju, jeigu valstybės veiksmai atitinka Europos Sąjungos 
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valstybės pagalbos taisykles, kurios yra įtvirtintos Sutarties dėl Europos Sąjungos Veikimo (SESV) 107 str. – 
108 str.  (toliau - GBER). 

Valstybės taisyklės yra grindžiamos bendru draudimu teikti valstybės pagalbą (SESV 107 str. 1d ), 
kuriam atskirai apibrėžtais atvejais yra taikomos išimtys. Tokios išimtys gali būti sutektos konkretiems 
intervencijos į rinką veiksmams:  

 Taikant Europos Komisijos (toliau – EK) patvirtintas bendrąsias išimtis, kuriomis Komisija iš 

anksto leidžia teikti valstybės pagalbą tiems projektams, kurie atitinka išimtyje apibrėžtas sąlygas. Dažniausiai 

tai būna sąlygos, kurioms egzistuojant galima saugiai konstatuoti, kad valstybės intervencija į rinką neiškreipia 

konkurencijos arba neigiamas poveikis yra minimalus (tiek kiek reikia norint pasiekti pozityviam rezultatui).  

 Teikiamą valstybės pagalba suderinant su Europos Komisija individualiai. Šiuo atveju 

valstybės pagalbą teikiantis subjektas (dažniausiai valstybė) turi parengti pranešimą apie valstybės pagalbą 

bei individualiai susiderinti su Europos Komisija galimybę vykdyti intervenciją į rinką. Įprastai toks pagalbos 

derinimas yra vykdomas taikant Europos Komisijos parengtas gaires, kuriomis Europos Komisija iš anksto 

apibrėžia savo požiūrį į sektoriaus, kuriame ketinama teikti valstybės pagalbą, problemas bei jų sprendimo 

būdus.  

Įvertinant šią aplinkybę vykdomo Projekto kontekste pirmiausiai keliamas tikslas parengti Projektą 
tokiu būdu, kad jis tenkintų bendrosios išimties sąlygas. Ir tik nesant galimybės pasiekti tokio rezultato, 
–  vertinti galimybę suderinti valstybės pagalbos teikimą su Europos Komisija individualiai. Kalbant apie 
valstybės pagalbos suderinamumo sąlygas (kuomet leidimas yra išduodamas), svarbu yra prisiminti pagrindinį 
principą, kad valstybės pagalba yra leidžiama tik tokiu atveju, jeigu egzistuoja tam tikra rinkos problema 
(„market failure“), kurios rinka negali pašalinti įprastomis sąlygomis (veikiant universaliems pasiūlos ir 
paklausos ekonomikos dėsniams). Savo ruožtu, pagalbos teikimas turi būti proporcingas apsibrėžtai 
problemai. Tai reiškia, kad valstybė gali teikti valstybės pagalbą tik tiek, kiek neišvengiamai būtina 
nagrinėjamai problemai išspręsti ir ne daugiau. Vystomo Projekto kontekste tokia taisyklė reiškia, kad 
plačiajuosčio tinklo plėtra tose teritorijose, kuriose paklausą jau tenkina ar planuoja patenkinti rinkos dalyviai 
veikiantys įprastomis rinkos sąlygomis, yra draudžiama. Šiose teritorijose nėra rinkos problemos („market 

failure“), kurią valstybė turėtų spręsti vykdydama intervenciją į rinką.  

Lentelė 7-3 Bendrosios išimties reglamente (GBER) apibrėžtos sąlygos 

Sąlygos Sąlygų aprašymas Projekto atitiktis/ atitikties 
valdymas 

Bendrosios sąlygos 

Draudimo teikti pagalbą 
sąlygos (GBER 1(4) str.) 

Pagalba negali būti teikiama, jeigu pagalbos 
gavėjas:  

1. Nėra sugrąžinęs neteisėtos ir 
nesuderinamos valstybės pagalbos, 
kurios neteisėtumą konstatavo Komisija.  
2. Yra finansinius sunkumus 
patirianti įmonė.  

Pagalbos teikimo metu VšĮ 
“Plačiajuostis internetas” turi 
įsivertinti atitiktį šioms 
sąlygoms. Investicijų projekto 
rengimo metu atliktas 
vertinimas rodo atitikimą. 

Didžiausia projekto vertė, 
kuriai taikoma išimtis (GBER 
4(1)(y) str.) 

Jeigu parama skiriama piniginėmis išmokomis – 
projekto vertė negali viršyti 100 mln. EUR. 

Projektas atitinka sąlygą. 

Pagalbos skaidrumas (GBER 
5(1)-(2) str.) 

GBER taikomas tik pagalbai, kurios bendrąjį 
subsidijos ekvivalentą įmanoma tiksliai ex ante 
apskaičiuoti (skaidri pagalba). Pagalba teikiama 
piniginėmis išmokomis visais atvejais laikoma 
skaidria. 

Projektas atitinka sąlygą. 
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Sąlygos Sąlygų aprašymas Projekto atitiktis/ atitikties 
valdymas 

Skatinamasis poveikis (GBER 
6(1)-(2) str.) 

GBER taikomas tik skatinamąjį poveikį turinčiai 
pagalbai. Skatinamasis poveikis egzistuoja jeigu 
paraiška subsidijai pateikiama anksčiau, nei 
pradedami Projekto įgyvendinimo darbai.   

Atitiktis turi būti užtikrinama 
paraišką subsidijai pateikiant 
prieš pradedant Projekto 
įgyvendinimo darbus. 

Užtikrintos pagalbos 
sumavimo / kumuliacijos 
taisyklės (GBER 8 str.) 

Išimties taikymas reikalauja užtikrinti, kad 
skaičiuojant projektui teikiamą pagalbą būtų 
įvertinama pagalba gauta iš visų šaltinių tam, kad 
nebūtų viršijamas maksimalus leidžiamas 
pagalbos intensyvumas.  

Atliktas susijusių projektų 
vertinimas rodo, jog projektas 
atitinka sąlygą.  

Informavimas apie suteiktą 
valstybės pagalbą (GBER 9 
str.) 

GBER taikymas pašalina poreikį susiderinti 
pagalbos teikimą ex ante. Kita vertus, apie GBER 
pagrindu suteiktą pagalbą reikia informuoti 
Komisiją pateikiant specialios formos pranešimą 
apie Projektui skirtą valstybės pagalbą valstybės 
pagalbos skaidrumo svetainėje.  

Sąlyga turi būti įgyvendinta 
suteikus projektui valstybės 
pagalbą. 

Specialieji reikalavimai 

Finansuojamos išlaidos (GBER 
52(2) str.) 

Tinkamomis finansuoti išlaidomis gali būti išlaidos 
fiksuoto plačiajuosčio tinklo (i) sukūrimui, (ii) 
valdymui ir (iii) eksploatavimui.   

Projektas atitinka sąlygą. 

Tikslinės vietovės, kur galima 
įrengti subsidijuojamą 
infrastruktūrą (GBER 52(2) 
str.) 

Tik socialiniai / ekonominiai interesų centrai 
(„socioeconomic drivers”): 
Teritorijose, kuriose (i) yra arba (ii) planuojama 
įrengti  tik vieną tinklą, kuris užtikrintų patikimą 
duomenų perdavimo greitį 100<300 Mbps (ribinė 
sparta („the shold speeds“) galima vykdyti 
intervenciją išskyrus žemiau nurodytus atvejus:   

a. šiose tikslinėse teritorijose yra bent 
vienas esamas ar planuojamas įrengti 
tinklas galinti užtikrinti 
patikimą  duomenų perdavimo 
(parsisiuntimo) greitį >300 Mbps.  

b. šiose tikslinėse teritorijose yra bent du 
esami ar planuojami įrengti tinklai 
galintys užtikrinti patikimą duomenų 
perdavimo (parsisiuntimo) greitį >100 
Mbps.  

c. vykdant intervenciją į tokias tikslines 
teritorijas subsidijuojamas tinklas turi 
užtikrinti, kad duomenų parsisiuntimo ir 
išsiuntimo greičiai būtų dvigubai 
spartesni, nei siūlo esami ar planuojami 
(nepatenkinami) tinklai. Visais atvejais 
turi užtikrinti >1 Gbps patikimą duomenų 
parsisiuntimo greitį (ribinė sparta).  

Investicijų projekto rengimo 
metu identifikuotos tikslinės 
vietovės ir projekto 
investicijos planuojamos tik 
jose. Projektas atitinka sąlygą. 

Skiriamų lėšų dydis (GBER 
52(2), 52(9) str.) 

GBER taikoma, jeigu Projekto vertė neviršija 100 
mln. EUR. 
Tačiau kartu skiriamų lėšų dydis yra nustatomas 
kiekvieno konkretaus projekto išlaidų atžvilgiu. 
Jeigu vykdoma konkurencinga procedūra, – lėšų 

Turi būti užtikrinama, jog 
projekto metu investuojama į 
infrastruktūrą, kuria teikiamų 
paslaugų pajamos lygios 
paslaugų teikimo išlaidoms. 
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Sąlygos Sąlygų aprašymas Projekto atitiktis/ atitikties 
valdymas 

dydį apsprendžia konkurencijos rezultatai. Kita 
vertus, kai infrastruktūrą patikima plėtoti 
valstybės pasirinktam subjektui, dydis nustatomas 
taikant kainų reguliavimo mechanizmus.   
Šio projekto atveju skiriamos lėšos nustatomos 
vadovaujantis šiais principais:  

1. skiriamų lėšų dydis sudaro 
skirtumą tarp tinkamų finansuoti išlaidų 
bei veiklos pelno („operating profit“);  
2. veiklos pelnas turi būti atimtas 
iš tinkamų finansuoti išlaidų iš anksto (ex 

ante), suskaičiuojant pagal pagrįstas 
projekcijas;  
3. vėliau veiklos pelno skaičiavimai 
sutikslinami ex post taikant grąžinimo 
(claw-back) mechanizmą.   

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 
šiuo metu teikiamos paslaugos 
nėra skirtos pelnui gauti ir šis 
principas turi būti 
užtikrinamas ir toliau.  T. y. 
projekto metu sukurta 
infrastruktūra teikiamos 
paslaugos turi nesudaryti 
prielaidų veiklos pelno 
gavimui. Projekto 
įgyvendinimo metu turi būti 
užtikrinamas šios sąlygos 
įgyvendinimas. 

Komponentų pirkimas 
vykdant viešųjų pirkimų 
konkursus  

GBER tinkamomis finansuoti tik tokias 
infrastruktūros statybai ar eksploatavimui skirtas 
išlaidas, kurios:  

1. buvo patirtos įgyvendinus 
konkurencingas procedūras, kurių 
reikalauja viešųjų pirkimų taisyklės;  
2. vykdant atranką buvo 
užtikrintas technologinio neutralumo 
principas.  

Atitiktis turi būti užtikrinama 
vykdant projekto viešųjų 
pirkimų procedūras. 

Vykdoma veikla ir kiti reikalavimai veiklai 

Galimos teikti paslaugos 
(GBER 52(6)(b) str.) 

PI gali naudoti subsidijuojamą infrastruktūrą tik 
didmeninėms paslaugoms teikti. 

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 
nuostatuose įtvirtinta, jog 
organizacija teikia didmenines 
elektroninių ryšių paslaugas ir 
įgyvendinus projektą, jo metu 
sukurta infrastruktūra bus 
teikiamos didmeninės 
paslaugos. Projektas atitinka 
sąlygą. 

Apskaitos atskyrimas (GBER 
52(6)(b) str.) 

Turi būti užtikrintas apskaitų atskyrimas. Lėšos 
susijusios su naujai vystomos infrastruktūros 
eksploatavimu turi būti atskirtos nuo kitų PI lėšų.  

Atitiktis turi būti užtikrinta 
įgyvendinant projektą. 

Teikiamų paslaugų kaina 
(GBER 52(8) str.) 

Didmeninė prieigos kaina turi būti nustatoma 
vadovaujantis vienu iš šių principų:  

1. vidutinėmis paskelbtomis 
didmeninėmis kainomis, vyraujančiomis 
kitose palyginamose ir 
konkurencingesnėse valstybės narės 
arba Sąjungos vietovėse, arba   
2. jei tokių paskelbtų kainų nėra, 
reguliuojamomis kainomis, kurias 
nacionalinė reguliavimo institucija jau 
nustatė arba patvirtino atitinkamoms 
rinkoms ir paslaugoms, arba   

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 
teikiamų paslaugų kainos 
nustatomos kasmet rengiant 
kaštų modelį, į kurį 
įtraukiamos visos didmeninių 
paslaugų teikimo sąnaudos. 
Teikiamų paslaugų tarifai 
nustatomi vadovaujantis LR 
Susisiekimo ministro 
patvirtinta  (2019 m. balandžio 
26 d. įsakymu Nr.3-201) 
„Valstybės plėtojamų viešųjų 
didmeninių sparčiojo 
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Sąlygos Sąlygų aprašymas Projekto atitiktis/ atitikties 
valdymas 

3. jei tokių paskelbtų ar 
reguliuojamų kainų nėra, nustatant 
kainas turi būti laikomasi susiejimo su 
sąnaudomis principo ir metodikos, 
nustatytos laikantis sektoriaus 
reguliavimo sistemos.   

Su NRA (reguliuotoju) turi būti konsultuojamasi 
dėl (i) prieigos sąlygų; ir (ii) kainos / kainodaros bei 
(iii) kilus ginčams dėl kainodaros aukščiau 
nurodytų principų taikymo.  

plačiajuosčio ryšio paslaugų, 
teikiamų vietovėse, kuriose 
kitos sparčiojo plačiajuosčio 
ryšio infrastruktūros nėra ar 
nėra konkurencijos teikiant 
šias paslaugas, tarifų 
apskaičiavimo metodika“ ir LR 
Susisiekimo ministro 
kasmetiniais įsakymais „Dėl 
viešosios įstaigos 
„Plačiajuostis internetas“ 
teikiamų paslaugų tarifų“. 
Ir įgyvendinus projektą 
numatoma laikytis tokio paties 
principo, kuris atitinka 
susiejimo su sąnaudomis 
principus ir metodiką, 
nustatytą laikantis 
elektroninių ryšių sektoriui 
taikomus oficialius 
reguliavimus. Atitiktis turi būti 
užtikrinta įgyvendinant 
projektą. 

Prieiga prie infrastruktūros 
(GBER 52(7) str.)  

Prieiga prie infrastruktūros turi būti užtikrinama 
tokiomis sąlygomis:  

1. Suteikiama didžiausia įmanoma 
didmeninė prieiga prie aktyvių ir pasyvių 
tinklo elementų („widest possible active 

and passive wholesale access”). 
“Didžiausia įmanoma prieiga” yra 
specialioji sąvoka, žr. išnašą žemiau17   
2. Prieiga suteikiama sąžiningomis 
ir nediskriminacinėmis sąlygomis, 
įskaitant fizinį atsiejimą (physical 

unbundling18).   
3. Fizinis atsiejimas gali būti 
keičiamas virtualiu, jeigu NRA pripažįsta 
tokį atsiejimą lygiaverčiu.  
4. Aktyvioji didmeninė prieiga 
suteikiama bent septyneriems metams, o 
didmeninės prieigos prie fizinės 
infrastruktūros, įskaitant kabelių kanalus 
ar stulpus, trukmė neribojama.  
5. Vienodos prieigos sąlygos 
taikomos visam subsidijuojamam tinklui, 
įskaitant tinklo dalis, kuriose buvo 
naudojami esami infrastruktūros 
objektai.   
6. Prieigos įpareigojimai turi būti 
užtikrinti (išlikti) nepriklausomai nuo 
tinklo savininko, valdytojo ar nuosavybės 
pasikeitimų.  
7. Pagalbos kabelių kanalų 
(„ducts“)19 įrengimui atveju kabelių 

Atitiktis turi būti užtikrinta 
įgyvendinant projektą. 
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Sąlygos Sąlygų aprašymas Projekto atitiktis/ atitikties 
valdymas 

kanalai turi būti pakankamai platūs, kad 
jie galėtų būti naudojami bent trims 
tinklams ir skirtingoms tinklo 
topologijoms.  

Kartografijai („mapping“) keliami reikalavimai 

Investicijų tinkamumo 
vertinimas remiantis 
kartografijos išvadomis (GBER 
52(3)(a)-(c) str.) 

Išvados dėl teritorijos investicijoms tinkamumo 
turi būti grindžiamos kartografijos („mapping“) 
analizės išvadomis (žemėlapiais) 

Investicijų projekto rengimo 
metu projekto investicijų 
tinkamumo vertinimas atliktas 
rengiant elektroninių ryšių 
infrastruktūros, jos aprėpties, 
reikiamų prijungti objektų 
išsidėstymo ir kt. žemėlapius. 
Projektas atitinka sąlygą. 

Infrastruktūros žemėlapių 
turinys(GBER 52(4)(a) str.) 

Žemėlapiuose turi būti įvertinta tikslinėse 
teritorijose:  

1. jau egzistuojanti;  
2. nepriklausomai nuo to, ar 
valstybės ar privačių subjektų valdoma;  
3. tinklo infrastruktūra;   
4. galinti patikimai užtikrinti tokius 
greičius, kurie sudaro prielaidas 
intervencijai į rinką pagal GBER 52(3) str.  

Projektas atitinka sąlygą. 

Žemėlapių rengimui keliami 
reikalavimai (GBER 52(4)(a) 
str.) 

1. vertinant tik fiksuoto ryšio 
tinklus (purely fixed networks), 
žemėlapiai rengiami adresų 
lygmeniu  pagal aprėpiamus objektus 
(„at the address level on the basis of 

premises passed“). „Premises passed“ 
yra specialioji sąvoka (žr. išnašą)16:   
2. vertinant fiksuoto belaidės 
prieigos (fixed wireless access) tinklus 
žemėlapiai rengiami pagal (a) adresų 
lygmeniu  pagal aprėpiamus objektus 
(„at the address level on the basis of 

premises passed“) ARBA (b) ne didesnių 
kaip 100×100 metrų tinklelių („grids“) 
pagrindu.  

 

Projektas atitinka sąlygą. 

Kartografijos viešosios 
konsultacijos (GBER 52(4)(a) 
str.) 

Parengti žemėlapiai turi būti pateikti viešai 
konsultacijai. 

Projektas atitinka sąlygą. 

 

16 ‘premises passed’ means premises which can be connected within a short period of time at the normal 
activation fee for the end-user, regardless of whether those premises are connected to the network. An operator shall 
report premises as passed only if, following a request from an end-user, it commits to connect the premises for normal 
activation fees, meaning without any additional or exceptional cost and, in any case, not exceeding the average 
activation fee in the Member State concerned. The provider of electronic communications networks and services shall 
be able to connect and activate the service at the specific premises within four weeks from the date of the request 
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Sąlygos Sąlygų aprašymas Projekto atitiktis/ atitikties 
valdymas 

Kartografijos šaltiniams, 
metodams, išvadų pateikimui 
keliami reikalavimai 

Kartografijos uždavinio atlikimo metu reikia 
vadovautis patikimais šaltiniais, naudoti visuotinai 
pripažintus bendruosius ir specialiuosius 
kartografijos uždavinio atlikimo metodus, 
naudojamus šaltinius ir metodus išsamiai aprašyti 
ir pateikti kartu su kartografijos išvadomis.  

Projektas atitinka sąlygą. 

Viešai konsultacijai keliami reikalavimai 

Viešą konsultaciją vykdanti 
„kompetentinga institucija“ 
(GBER 52(4)(b) str.) 

„Kompetentinga institucija“ turi paskelbti ir 
įgyvendinti viešą konsultaciją dėl ketinamo 
įgyvendinti projekto. 

Projektas atitinka sąlygą. 

Konsultacijos formai keliami 
reikalavimai 

1. Konsultacija paskelbiama „atitinkamame 

tinklalapyje (įskaitant nacionaliniu 

lygmeniu)“. (GBER 52(4)(b) str.) 

2. Komisijos praktikoje matoma, kad dėl 

paskelbtos konsultacijos papildomai yra 

kreipiamasi tiesiai į rinkos dalyvius.  

Projektas atitinka sąlygą, 
informacija patalpinta VšĮ 
„Plačiajuostis internetas“ 
tinklapyje. 

Konsultacijos turiniui keliami 
reikalavimai (GBER 52(4)(b) 
str.) 

1. Nurodomi pagrindiniai planuojamo 
projekto (valstybės intervencijos 
priemonės) požymiai;  

2. Paskelbiamos tikslinės teritorijos, kuriuos 
planuojama vykdyti intervenciją kartu su 
žemėlapių rengimo metu surinkta 
informacija (analizės išvadomis) apie 
egzistuojančią infrastruktūrą tikslinėse 
teritorijose;  

3. Konsultacijos metu turi būti aptariami ir 
egzistuojantys / planuojami duomenų 
perdavimo greičiai (tokia informacija 
reikalinga siekiant tiksliai įvertinti 
intervencijos galimybę pagal GBER 52(3) 
str.)  

4. Turi būti formuluojamas kvietimas 
pasisakyti dėl planuojamos valstybės 
intervencijos priemonės (įvertinti 
paskelbtus planus)    

5. Turi būti formuluojamas kvietimas 
pateikti patikimą informaciją apie savo 
tinklus tikslinėse teritorijose, kurie 
gali  patikimai užtikrinti tokius greičius, 
kuriuo siekiama Projektu. Informacija 
renkama apie tinklus, kurie (a) 
egzistuoja; arba (b) ketinama išvystyti 3 
metų perspektyvoje nuo viešos 
konsultacijos paskelbimo ir tokie 
ketinimai yra pagrįsti patikimais 
duomenimis.   

Jeigu projektą įgyvendinantis subjektas 
ketina išvystyti infrastruktūrą per 
trumpesnį arba ilgesnį laikotarpį 

Projektas atitinka sąlygą.  
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Sąlygos Sąlygų aprašymas Projekto atitiktis/ atitikties 
valdymas 

konsultacijos metu renkama informacija 
apie rinkos dalyvių ketinimus tokiu pačiu 
ilgesniu ar trumpesniu laikotarpiu, bet ne 
mažesniu nei 2 metai.  

Konsultacijų trukmės 
reikalavimai (GBER 52(4)(b) 
str.) 

Konsultacijų trukmė neturėtų būti mažesnė nei 30 
dienų.   

Projektas atitinka sąlygą. 

Konsultacijų metu gautos 
informacijos įtraukimas 

Užbaigus konsultacijas, jas reikia apibendrinti, 
kiek reikia informaciją patikrinti ar pakeisti pradinį 
kartografavimą.   

Projektas atitinka sąlygą. 

Esminio pokyčio („step change“) reikalavimai 

Esminio pokyčio reikalavimas 
(GBER 52(5) str.) 

Planuojamu projektu turi būti pasiektas esminis 
pokytis („step change“) lyginant su (a) esamais; ir 
(b) privačių rinkos dalyvių ketinamais vystyti 
tinklais.   

Žr. sekantį punktą. 

Esminiam pokyčiui pasiekti 
keliami reikalavimai (GBER 
52(5) str.)  

„Esminis pokytis“ pasiekiamas, jeigu:  
1. Projekto įgyvendinimo metu vykdomos 

investicijos į pasyvią infrastruktūrą yra 
esminės.   

2. Investicijos neapsiriboja 
nereikšmingomis investicijomis į aktyvių 
tinklo elementų pagerinimą.    

3. Valstybės intervencija lemia reikšmingas 
naujas investicijas (šis aspektas 
akivaizdus Projekto atveju) ir 
subsidijuojamas tinklas lemia 
reikšmingus („significant“) pagerinimus 
rinkoje, kurie matuojami per (i) prieigos 
prie plačiajuosčio ryšio atsiradimą 
(„broadband internet access service 

availability“); (ii) tinklo pajėgumus 
(„capacity“); (iii) duomenų perdavimo 
greičius ir (iv) konkurenciją, visus šiuos 
parametrus palyginant su analogiškais 
egzistuojančio ar rinkos dalyvių 
planuojamos infrastruktūros 
parametrais. Kiek konkrečiai turi būti 
pagerinimas esminis, kad jis būtų esminis 
GBER taikymo prasme nėra nurodoma, – 
tai paliekama subjektyviam kokybiniam 
vertinimui.   

Projektas atitinka sąlygas, 
kadangi didžioji dalis projekto 
investicijų sudaro į ilgalaikę 
pasyvią tinklo infrastruktūrą 
(statomi ryšio bokštai, 
įrengiamos šviesolaidinės 
kabelinės linijos) ir 
neapsiriboja investicijomis į 
aktyvių tinklo elementų 
pagerinimą. Projekto 
įgyvendinimo metu 
planuojama įdiegti tik tokius 
aktyvius tinklo elementus, 
kurie yra reikalingi paslaugoms 
sukurta tinklo infrastruktūra 
teikti. Naujos infrastruktūros 
sukūrimas skatins (lems) ryšio 
operatorius investuoti į 
bazinių stočių įrangą ir kitus 
paskutinės mylios sprendimus, 
sąlygojančius prieigos prie 
plačiajuosčio ryšio atsiradimą. 
Tinklo pajėgumai ir duomenų 
perdavimas sudarys galimybes 
vartotojų prijungimui prie 
tinklo gigabitine sparta. 

Toliau šiame skyriuje pateikiama papildoma analizė dėl 5G ir 4G judriojo ir fiksuoto ryšio tinklų 
plėtros, jeigu būtų siekiama plėtoti ir šiuos ryšio tinklus bei būtų siekiama pasinaudoti 2014-06-17 Komisijos 
reglamente (ES) Nr. 651/2014, kurio tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama ir suderinama su vidaus rinka 
taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (GBER), nustatytomis sąlygomis. Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu yra 
tenkinamos GBER apibrėžtos sąlygos, atskiro pranešimo teikti Europos Komisijai dėl pagalbos suderinimo 
nereikia, užtenka tiesiog atskiroje sistemoje pateikti informacinio pobūdžio pranešimą apie suteiktą paramą. 
Pagrindinės išimties taikymo sąlygos 5G tinklų diegimui yra apibrėžtos GBER III skyriaus 10 skirsnyje (52a str.). 
Jeigu GBER nustatytos išimties taikymo sąlygos nėra tenkinamos, pagalbos derinimas turėtų būti vykdomas 
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individualiai taikant Komisijos komunikatą Valstybės pagalbos taisyklių taikymo plačiajuosčio ryšio tinklų 
sparčiam diegimui ES gaires OL C 25, 2013 1 26, p. 1-26 (toliau – Gairės)17. Šioje analizėje paaiškinamos GBER 
įtvirtintos išimties taikymo sąlygos 5G ir 4G judriojo ryšio tinklų diegimui, eksploatavimui, kurių turinį atskirais 
atvejais atskleidžia Gairės, komisijos sprendimai ar teismų praktika. 

Projekto įgyvendinimo metu parinkus tikslias ryšio bokštų statybos vietas, įvertinus 5G ir 4G judriojo 
ryšio poreikį ir konstatavus, kad šios sąlygos negali būti išpildomos, papildomai reikėtų analizuoti sąlygas, 
kurios leistų suderinti finansavimo skyrimą 5G ir 4G tinklo diegimui su Komisija individualiai. Kitaip tariant, 
jeigu Projekto rengimo metu būtų konstatuota, kad Projektas negali išpildyti žemiau nurodytų sąlygų P 
plėtojant 5G ir 4G ryšio tinklus – valstybės pagalbos taisyklių keliami reikalavimai turi būti tikslinami. 

Lentelėje pateikiamas GBER įtvirtintos išimties 5G ir 4G judriojo ryšio tinklams paaiškinimas kartu su 
pagrindiniais veiksmais/ dokumentais, kurie turėtų būti atlikti ar parengti siekiant patenkinti išimties taikymo 
sąlygas. 

Lentelė 7-4 Bendrosios išimties reglamente (GBER) apibrėžtos sąlygos, aktualios 5G ir 4G judriojo ir fiksuoto ryšio tinklų 
plėtrai 

Sąlygos Sąlygų aprašymas Projekto atitiktis/ atitikties 
valdymas 

Bendrosios sąlygos 

Draudimo teikti pagalbą 
sąlygos (GBER 1(4) str.) 

Pagalba negali būti teikiama, jeigu pagalbos 
gavėjas:  
1. Nėra sugrąžinęs neteisėtos ir nesuderinamos 
valstybės pagalbos, kurios neteisėtumą 
konstatavo Komisija.  
2. Yra finansinius sunkumus patirianti įmonė.  

Pagalbos teikimo metu VšĮ 
“Plačiajuostis internetas” turi 
įsivertinti atitiktį šioms 
sąlygoms. Investicijų projekto 
rengimo metu atliktas 
vertinimas rodo atitikimą. 

Didžiausia projekto vertė, 
kuriai taikoma išimtis (GBER 
4(1)(y) str.) 

Jeigu parama skiriama piniginėmis išmokomis – 
projekto vertė negali viršyti 100 mln. EUR. 

Finansinės priemonės forma skiriamos pagalbos 
5G ir 4G judriojo ryšio tinklams atveju viso 
finansavimo, suteikto bet kurio galutinio pagalbos 
gavėjo vienam projektui, nominalioji suma negali 
viršyti 150 mln. EUR. 

Projektas atitinka sąlygą. 

Pagalbos skaidrumas (GBER 
5(1)-(2) str.) 

GBER taikomas tik pagalbai, kurios bendrąjį 
subsidijos ekvivalentą įmanoma tiksliai ex ante 
apskaičiuoti (skaidri pagalba). Pagalba teikiama 
piniginėmis išmokomis visais atvejais laikoma 
skaidria. 

Projektas atitinka sąlygą. 

Skatinamasis poveikis (GBER 
6(1)-(2) str.) 

GBER taikomas tik skatinamąjį poveikį turinčiai 
pagalbai. Skatinamasis poveikis egzistuoja jeigu 
paraiška subsidijai pateikiama anksčiau, nei 
pradedami Projekto įgyvendinimo darbai.   

Atitiktis turi būti užtikrinama 
paraišką subsidijai pateikiant 
prieš pradedant Projekto 
įgyvendinimo darbus. 

Užtikrintos pagalbos 
sumavimo / kumuliacijos 
taisyklės (GBER 8 str.) 

Išimties taikymas reikalauja užtikrinti, kad 
skaičiuojant projektui teikiamą pagalbą būtų 
įvertinama pagalba gauta iš visų šaltinių tam, kad 

Atliktas susijusių projektų 
vertinimas rodo, jog projektas 
atitinka sąlygą.  

 

17 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2013.025.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3 AC%3A2013%3A025%3ATOC 
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Sąlygos Sąlygų aprašymas Projekto atitiktis/ atitikties 
valdymas 

nebūtų viršijamas maksimalus leidžiamas 
pagalbos intensyvumas.  

Informavimas apie suteiktą 
valstybės pagalbą (GBER 9 
str.) 

GBER taikymas pašalina poreikį susiderinti 
pagalbos teikimą ex ante. Kita vertus, apie GBER 
pagrindu suteiktą pagalbą reikia informuoti 
Komisiją pateikiant specialios formos pranešimą 
apie Projektui skirtą valstybės pagalbą valstybės 
pagalbos skaidrumo svetainėje.  

Sąlyga turi būti įgyvendinta 
suteikus projektui valstybės 
pagalbą. 

Specialieji reikalavimai 

Finansuojamos išlaidos (GBER 
52(2) str.) 

Tinkamomis finansuoti išlaidomis gali būti išlaidos 
fiksuoto plačiajuosčio tinklo (i) sukūrimui, (ii) 
valdymui ir (iii) eksploatavimui.   

Projektas atitinka sąlygą. 

Sąlygos investicijoms (GBER 
52 a (3) str.) 

5G investicijos vykdomos vietovėse, kuriose 
judriojo ryšio tinklai nebuvo įdiegti arba kuriose 
yra tik judriojo ryšio tinklai, kuriais gali būti 
palaikomas iki 3G judriojo ryšio paslaugų teikimas, 
ir kuriose nėra nei 4G, nei 5G judriojo ryšio tinklų 
arba nėra patikimai planuojama juos įdiegti per 
trejus metus nuo planuojamos pagalbos 
priemonės paskelbimo arba per tą patį laikotarpį, 
kuriuo diegiamas subsidijuojamas tinklas ir kuris 
negali būti trumpesnis nei dveji metai. 
4G investicijos vykdomos vietovėse, kuriose 
judriojo ryšio tinklai nebuvo įdiegti arba kuriose 
yra tik judriojo ryšio tinklai, kuriais gali būti 
palaikomas iki 2G judriojo ryšio paslaugų teikimas, 
ir kuriose nėra nei 3G, nei 4G ar 5G judriojo ryšio 
tinklų arba nėra patikimai planuojama juos įdiegti 
per trejus metus nuo planuojamos pagalbos 
priemonės paskelbimo arba per tą patį laikotarpį, 
kuriuo diegiamas subsidijuojamas tinklas ir kuris 
negali būti trumpesnis nei dveji metai. 

Atitiktis turi būti užtikrinama 
projekto įgyvendinimo metu 
nustačius tikslias planuojamų 
statyti ryšio bokštų vietas ir 
įvertinus ryšio operatorių 
poreikį dėl 5G ar 4G judriojo 
ryšio tinklų diegimo 
konkrečiose vietovėse. 

Fiksuotų belaidžių prieigos 
paslaugų teikimui keliamos 
sąlygos (GBER 52 a (11)) 

Finansuojamą 4G arba 5G tinklą naudoti 
fiksuotosios belaidės prieigos paslaugoms teikti 
leidžiama: 

a) vietovėse, kuriose nėra tinklo, galinčio patikimai 
užtikrinti ne mažesnę kaip 30 Mbps atsisiuntimo 
spartą, ar kuriose jis būtų patikimai suplanuotas 
įdiegti per trejus metus nuo planuojamos 
pagalbos priemonės paskelbimo arba per tą patį 
laikotarpį, kuriuo diegiamas subsidijuojamas 
tinklas ir kuris negali būti trumpesnis nei dveji 
metai, jeigu laikomasi visų šių sąlygų:  

i) rengiant žemėlapius ir viešas 
konsultacijas taip pat atsižvelgiama į esamus arba 
patikimai suplanuotus fiksuotojo plačiajuosčio 
ryšio tinklus, kaip nustatyta pagal 52 straipsnio 4 
dalį;  

Atitiktis turi būti užtikrinama 
projekto įgyvendinimo metu 
nustačius tikslias planuojamų 
statyti ryšio bokštų vietas ir 
įvertinus ryšio operatorių 
poreikį dėl 5G ar 4G fiksuoto 
ryšio tinklų diegimo 
konkrečiose vietovėse. 
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Sąlygos Sąlygų aprašymas Projekto atitiktis/ atitikties 
valdymas 

ii) remiamu 4G arba 5G fiksuotosios 
belaidės prieigos sprendimu galima patikimai 
užtikrinti ne mažesnę kaip 30 Mbps atsisiuntimo 
spartą ir bent dvigubą atsisiuntimo ir išsiuntimo 
spartą, palyginti su tose vietovėse esančiais arba 
patikimai suplanuotais įdiegti fiksuotojo ryšio 
tinklais; 

b) vietovėse, kuriose nėra tinklo, galinčio 
patikimai užtikrinti ne mažesnę kaip 100 Mbps 
atsisiuntimo spartą, ar kuriose jis būtų patikimai 
suplanuotas įdiegti per trejus metus nuo 
planuojamos pagalbos priemonės paskelbimo 
arba per tą patį laikotarpį, kuriuo diegiamas 
subsidijuojamas tinklas ir kuris negali būti 
trumpesnis nei dveji metai, jeigu laikomasi visų šių 
sąlygų:  

i) rengiant žemėlapius ir viešas 
konsultacijas taip pat atsižvelgiama į esamus arba 
patikimai suplanuotus fiksuotojo plačiajuosčio 
ryšio tinklus, kaip nustatyta pagal 52 straipsnio 4 
dalį;  

ii) remiamu 4G arba 5G fiksuotosios 
belaidės prieigos sprendimu galima patikimai 
užtikrinti ne mažesnę kaip 300 Mbps atsisiuntimo 
ir 100 Mbps išsiuntimo spartą, taip pat bent 
dvigubą atsisiuntimo ir išsiuntimo spartą, palyginti 
su tose vietovėse esančiais arba patikimai 
suplanuotais įdiegti fiksuotojo ryšio tinklais. 

Skiriamų lėšų dydis (GBER 52 
a (2), 52 a (10) str.) 

GBER taikoma, jeigu Projekto vertė neviršija 100 
mln. EUR. 
Tačiau kartu skiriamų lėšų dydis yra nustatomas 
kiekvieno konkretaus projekto išlaidų atžvilgiu. 
Jeigu vykdoma konkurencinga procedūra, – lėšų 
dydį apsprendžia konkurencijos rezultatai. Kita 
vertus, kai infrastruktūrą patikima plėtoti 
valstybės pasirinktam subjektui, dydis nustatomas 
taikant kainų reguliavimo mechanizmus.   
Šio projekto atveju skiriamos lėšos nustatomos 
vadovaujantis šiais principais:  

1. pagalbos suma negali viršyti tinkamų 
finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos 
pelno skirtumo;  

2. veiklos pelnas turi būti atimtas iš tinkamų 
finansuoti išlaidų iš anksto (ex ante), 
remiantis pagrįstomis prognozėmis;  

3.vėliau veiklos pelno skaičiavimai 
sutikslinami ex post taikant grąžinimo 
(claw-back) mechanizmą bei atliekama 
lėšų kontrolė.   

Turi būti užtikrinama, jog 
projekto metu investuojama į 
infrastruktūrą, kuria teikiamų 
paslaugų pajamos lygios 
paslaugų teikimo išlaidoms. 
VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 
šiuo metu teikiamos paslaugos 
nėra skirtos pelnui gauti ir šis 
principas turi būti 
užtikrinamas ir toliau.  T. y. 
projekto metu sukurta 
infrastruktūra teikiamos 
paslaugos turi nesudaryti 
prielaidų veiklos pelno 
gavimui. Projekto 
įgyvendinimo metu turi būti 
užtikrinamas šios sąlygos 
įgyvendinimas. 
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Sąlygos Sąlygų aprašymas Projekto atitiktis/ atitikties 
valdymas 

Pirkimas vykdant viešųjų 

pirkimų konkursus (GBER 
52a (7)(b) str. 

GBER tinkamomis finansuoti tik tokias 
infrastruktūros kūrimui ar eksploatavimui skirtas 
išlaidas, kurios:  

1. buvo patirtos vykdant atvirą, skaidrią ir 
nediskriminacinę konkurencinės 
atrankos procedūrą, atitinkančią viešųjų 
pirkimų taisyklių principus;  

2. buvo užtikrintas technologinio 
neutralumo principas nedarant poveikio 
taikytinoms viešųjų pirkimų taisyklėms, 
remiantis ekonomiškai naudingiausiu 
pasiūlymu.  

Atitiktis turi būti užtikrinama 
vykdant projekto viešųjų 
pirkimų procedūras. 

Vykdoma veikla ir kiti reikalavimai veiklai 

Galimos teikti paslaugos 
(GBER 52a (7)(b) str.) 

PI gali naudoti subsidijuojamą infrastruktūrą tik 
didmeninėms paslaugoms teikti. 

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 
nuostatuose įtvirtinta, jog 
organizacija teikia didmenines 
elektroninių ryšių paslaugas ir 
įgyvendinus projektą, jo metu 
sukurta infrastruktūra bus 
teikiamos didmeninės 
paslaugos. Projektas atitinka 
sąlygą. 

Apskaitos atskyrimas (GBER 
52a (7)(b) str.) 

Turi būti užtikrintas apskaitų atskyrimas. Lėšos 
susijusios su naujai vystomos infrastruktūros 
eksploatavimu turi būti atskirtos nuo kitų PI lėšų.  

Atitiktis turi būti užtikrinta 
įgyvendinant projektą. 

Teikiamų paslaugų kaina 
(GBER 52a (9) str.) 

Didmeninė prieigos kaina turi būti nustatoma 
vadovaujantis vienu iš šių principų:  

1. vidutinėmis paskelbtomis didmeninėmis 
kainomis, vyraujančiomis kitose 
palyginamose ir konkurencingesnėse 
valstybės narės arba Sąjungos vietovėse, 
arba   

2. jei tokių paskelbtų kainų nėra, 
reguliuojamomis kainomis, kurias 
nacionalinė reguliavimo institucija jau 
nustatė arba patvirtino atitinkamoms 
rinkoms ir paslaugoms, arba   

3. jei tokių paskelbtų ar reguliuojamų kainų 
nėra, nustatant kainas turi būti laikomasi 
susiejimo su sąnaudomis principo ir 
metodikos, nustatytos laikantis 
sektoriaus reguliavimo sistemos.   

Su NRA (reguliuotoju) turi būti konsultuojamasi 
dėl (i) prieigos sąlygų; ir (ii) kainos / kainodaros bei 
(iii) kilus ginčams dėl kainodaros aukščiau 
nurodytų principų taikymo.  

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 
teikiamų paslaugų kainos 
nustatomos kasmet rengiant 
kaštų modelį, į kurį 
įtraukiamos visos didmeninių 
paslaugų teikimo sąnaudos. 
Teikiamų paslaugų tarifai 
nustatomi vadovaujantis LR 
Susisiekimo ministro 
patvirtinta  (2019 m. balandžio 
26 d. įsakymu 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“ ir LR 
Susisiekimo ministro 
kasmetiniais įsakymais „Dėl 
viešosios įstaigos 
„Plačiajuostis internetas“ 
teikiamų paslaugų tarifų“. 
Ir įgyvendinus projektą 
numatoma laikytis tokio paties 
principo, kuris atitinka 
susiejimo su sąnaudomis 
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Sąlygos Sąlygų aprašymas Projekto atitiktis/ atitikties 
valdymas 

principus ir metodiką, 
nustatytą laikantis 
elektroninių ryšių sektoriui 
taikomus oficialius 
reguliavimus. Atitiktis turi būti 
užtikrinta įgyvendinant 
projektą. 

Prieiga prie infrastruktūros 
(GBER 52a (8) str.)  

Prieiga prie infrastruktūros turi būti užtikrinama 
tokiomis sąlygomis:  

1. Suteikiama didžiausia įmanoma 
didmeninė prieiga prie aktyvių ir pasyvių 
tinklo elementų („widest possible active 

and passive wholesale access”). 
“Didžiausia įmanoma prieiga” yra 
specialioji sąvoka, žr. išnašą žemiau18   

2. Prieiga suteikiama sąžiningomis ir 
nediskriminacinėmis sąlygomis;   

3. Aktyvioji didmeninė prieiga suteikiama 
bent septyneriems metams, o 
didmeninės prieigos prie fizinės 
infrastruktūros, įskaitant kabelių kanalus 
ar stulpus, trukmė neribojama; 

4. Vienodos prieigos sąlygos taikomos 
visam subsidijuojamam tinklui, įskaitant 
tinklo dalis, kuriose buvo naudojami 
esami infrastruktūros objektai; 

5. Prieigos įpareigojimai turi būti užtikrinti 
(išlikti) nepriklausomai nuo tinklo 
savininko, valdytojo ar nuosavybės 
pasikeitimų; 

6. Pagalbos kabelių kanalų („ducts“) 19 
įrengimui atveju kabelių kanalai turi būti 
pakankamai platūs, kad jie galėtų būti 
naudojami bent trims tinklams ir 
skirtingoms tinklo topologijoms.  

Atitiktis turi būti užtikrinta 
įgyvendinant projektą. 

Aprėpties įpareigojimai 
(GBER 52a (5) str.) 

Judriojo ryšio tinklų operatoriai siekdami 
įgyvendinti aprėpties įpareigojimus, kylančius dėl 
sąlygų, susijusių su teisėmis naudotis 4G ir 5G 
spektru, neturi turėti teisės atsižvelgti į remiamą 
infrastruktūrą. 

Atitiktis turi būti užtikrinta 
įgyvendinant projektą. 

 

18 GBER 2(139) str.: ‘wholesale access’ means access which enables an operator to utilise the facilities of 
another operator. The widest possible access to be provided over the relevant network shall include, on the basis of 
the current technological developments, at least the following access products. For FTTH/FTTB networks: ducts access, 
access to dark fibre, unbundled access to the local loop, and bitstream access. For cable networks: duct access and bit-
stream access. For FTTC networks: duct access, sub-loop unbundling and bit-stream access. For passive network 
infrastructure: duct access, access to dark fibre and/or unbundled access to the local loop. For ADSL-based broadband 
networks: unbundled access to the local loop, bit-stream access. For mobile or wireless networks: bit-stream, sharing 
of physical masts and access to the backhaul networks. For satellite platforms: bit-stream access. 

19 ‘ducts’ means underground pipes or conduits used to house (fibre, copper or coax) cables of a broadband 
network. 
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Sąlygos Sąlygų aprašymas Projekto atitiktis/ atitikties 
valdymas 

Kartografijai („mapping“) keliami reikalavimai 

Išvados dėl teritorijos 
investicijoms tinkamumo turi 
būti grindžiamos kartografijos 
(„mapping“) analizės 
išvadomis (žemėlapiais) 
(GBER 52a (4)(a)-(b) str. 

Išvados dėl teritorijos investicijoms tinkamumo 
turi būti grindžiamos kartografijos („mapping“) 
analizės išvadomis (žemėlapiais) 

Investicijų projekto rengimo 
metu projekto investicijų 
tinkamumo vertinimas atliktas 
rengiant elektroninių ryšių 
infrastruktūros, jos aprėpties, 
reikiamų prijungti objektų 
išsidėstymo ir kt. žemėlapius. 
Projektas atitinka sąlygą. 

Žemėlapiuose turi būti 
identifikuotos tikslinės 
vietovės ir atsižvelgiama į 
visus esamus judriojo ryšio 
tinklus, priklausomai nuo 
investicijų rūšies. Žemėlapiai 
rengiami ne didesniu kaip 100 
x 100 m. tinklelių pagrindu 
(GBER 52a (4)(a) str.) 

Jeigu atliekamos 5G diegti, eksploatuoti skirtos 
investicijos, vertinama ar vietovėse judriojo ryšio 
tinklai nebuvo įdiegti arba yra tik judriojo ryšio 
tinklai, kuriais gali būti palaikomas iki 3G judriojo 
ryšio paslaugų teikimas, ir kuriose nėra nei 4G, nei 
5G judriojo ryšio tinklų arba nėra patikimai 
planuojama juos įdiegti per trejus metus nuo 
planuojamos pagalbos priemonės paskelbimo 
arba per tą patį laikotarpį, kuriuo diegiamas 
subsidijuojamas tinklas ir kuris negali būti 
trumpesnis nei dveji metai.  

Jeigu atliekamos 4G diegti, eksploatuoti skirtos 
investicijos, vertinama ar vietovėse judriojo ryšio 
tinklai nebuvo įdiegti arba kuriose yra tik judriojo 
ryšio tinklai, kuriais gali būti palaikomas iki 2G 
judriojo ryšio paslaugų teikimas, ir kuriose nėra 
nei 3G, nei 4G ar 5G judriojo ryšio tinklų arba nėra 
patikimai planuojama juos įdiegti per trejus metus 
nuo planuojamos pagalbos priemonės paskelbimo 
arba per tą patį laikotarpį, kuriuo diegiamas 
subsidijuojamas tinklas ir kuris negali būti 
trumpesnis nei dveji metai.  

Atitiktis turi būti užtikrinama 
projekto įgyvendinimo metu 
nustačius tikslias planuojamų 
statyti ryšio bokštų vietas ir 
įvertinus ryšio operatorių 
poreikį dėl 5G ar 4G judriojo 
ryšio tinklų diegimo 
konkrečiose vietovėse. 

Žemėlapių rengimui keliami 
reikalavimai (GBER 52 a (11) 
str.) 

1. vertinant tik fiksuoto ryšio tinklus (purely 

fixed networks), žemėlapiai rengiami 
adresų lygmeniu  pagal aprėpiamus 
objektus („at the address level on the 

basis of premises passed“). „Premises 

passed“ yra specialioji sąvoka (žr. 16 
išnašą);   

2. vertinant fiksuoto belaidės prieigos (fixed 

wireless access) tinklus žemėlapiai 
rengiami pagal (a) adresų 
lygmeniu  pagal aprėpiamus objektus 
(„at the address level on the basis of 

premises passed“) ARBA (b) ne didesnių 
kaip 100×100 metrų tinklelių („grids“) 
pagrindu.  

 

Projektas atitinka sąlygą. 

Kartografijos viešosios 
konsultacijos (GBER 52a (4)(a) 
str.) 

Parengti žemėlapiai turi būti pateikti viešai 
konsultacijai. 

Projektas atitinka sąlygą. 
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Sąlygos Sąlygų aprašymas Projekto atitiktis/ atitikties 
valdymas 

Kartografijos šaltiniams, 
metodams, išvadų pateikimui 
keliami reikalavimai 

Kartografijos uždavinio atlikimo metu reikia 
vadovautis patikimais šaltiniais, naudoti visuotinai 
pripažintus bendruosius ir specialiuosius 
kartografijos uždavinio atlikimo metodus, 
naudojamus šaltinius ir metodus išsamiai aprašyti 
ir pateikti kartu su kartografijos išvadomis.  

Projektas atitinka sąlygą. 

Viešai konsultacijai keliami reikalavimai 

Viešą konsultaciją vykdanti 
„kompetentinga institucija“ 
(GBER 52a (4)(b) str.) 

„Kompetentinga institucija“ turi paskelbti ir 
įgyvendinti viešą konsultaciją dėl ketinamo 
įgyvendinti projekto. 

Projektas atitinka sąlygą. 

Konsultacijos formai keliami 
reikalavimai 

Konsultacija paskelbiama „atitinkamame 
tinklalapyje (įskaitant nacionaliniu 
lygmeniu)“. (GBER 52a (4)(b) str.) 

Komisijos praktikoje matoma, kad dėl paskelbtos 
konsultacijos papildomai yra kreipiamasi tiesiai į 
rinkos dalyvius.  

Projektas atitinka sąlygą, 
informacija patalpinta VšĮ 
„Plačiajuostis internetas“ 
tinklapyje. 

Konsultacijos turiniui keliami 
reikalavimai (GBER 52a (4)(b) 
str.) 

1. Nurodomi pagrindiniai planuojamo 
projekto (valstybės intervencijos 
priemonės) požymiai;  

2. Paskelbiamos tikslinės teritorijos, kuriuos 
planuojama vykdyti intervenciją kartu su 
žemėlapių rengimo metu surinkta 
informacija (analizės išvadomis) apie 
egzistuojantį judriojo ryšio tinklą 
tikslinėse teritorijose arba patikimai 
suplanuotą įdiegti per trejus metus 
judriojo ryšio tinklą nuo planuojamos 
pagalbos priemonės paskelbimo (jei bus 
judriojo ryšio tinklu teikiamos ir fiksuoto 
ryšio paslaugos, teikiama informacija ir 
apie fiksuoto ryšio tinklus);  

3. Turi būti formuluojamas kvietimas 
pasisakyti dėl planuojamos valstybės 
intervencijos priemonės (įvertinti 
paskelbtus planus). 

Projektas atitinka sąlygą.  

Konsultacijų trukmės 
reikalavimai (GBER 52a (4)(b) 
str.) 

Konsultacijų trukmė neturėtų būti mažesnė nei 30 
dienų.   

Projektas atitinka sąlygą. 

Konsultacijų metu gautos 
informacijos įtraukimas 

Užbaigus konsultacijas, jas reikia apibendrinti, 
kiek reikia informaciją patikrinti ar pakeisti pradinį 
kartografavimą.   

Projektas atitinka sąlygą. 

Esminio pokyčio („step change“) reikalavimai 

Esminio pokyčio reikalavimas 
(GBER 52a (6) str.) 

Planuojamu projektu turi būti pasiektas esminis 
pokytis („step change“) lyginant su (a) esamais 
judriojo ryšio tinklais; ir (b) per trejus metus 
planuojamais vystyti judriojo ryšio tinklais arba 
per tą patį laikotarpį, kuriuo diegiamas 
subsidijuojamas tinklas ir kuris negali būti 
trumpesnis nei dveji metai.   

Žr. sekantį punktą. 
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Sąlygos Sąlygų aprašymas Projekto atitiktis/ atitikties 
valdymas 

Esminiam pokyčiui pasiekti 
keliami reikalavimai (GBER 
52a (6) str.)  

„Esminis pokytis“ pasiekiamas, jeigu:  
1. Projekto įgyvendinimo metu vykdomos 

investicijos į pasyvią infrastruktūrą yra 
esminės.   

3. Investicijos neapsiriboja 
nereikšmingomis investicijomis į aktyvių 
tinklo elementų pagerinimą.    

3. Valstybės intervencija lemia reikšmingas 
naujas investicijas į judriojo ryšio tinklą ir 
dėl subsidijuojamo tinklo rinkoje 
atsiranda reikšmingų naujų pajėgumų, 
susijusių su judriojo ryšio paslaugų 
prieinamumu, pajėgumu, sparta ir 
konkurencija, palyginti su esamais arba 
patikimai suplanuotais tinklais. 

Projektas atitinka sąlygas, 
kadangi didžioji dalis projekto 
investicijų sudaro į ilgalaikę 
pasyvią tinklo infrastruktūrą 
(statomi ryšio bokštai, 
įrengiamos šviesolaidinės 
kabelinės linijos) ir 
neapsiriboja investicijomis į 
aktyvių tinklo elementų 
pagerinimą. Projekto 
įgyvendinimo metu 
planuojama įdiegti tik tokius 
aktyvius tinklo elementus, 
kurie yra reikalingi paslaugoms 
sukurta tinklo infrastruktūra 
teikti. Naujos infrastruktūros 
sukūrimas skatins (lems) ryšio 
operatorius investuoti į 
bazinių stočių įrangą ir kitus 
paskutinės mylios sprendimus, 
sąlygojančius prieigos prie 
plačiajuosčio ryšio atsiradimą. 
Tinklo pajėgumai ir duomenų 
perdavimas sudarys galimybes 
vartotojų prijungimui prie 
tinklo gigabitine sparta. 

7.5.2. Aplinkosaugos srities analizė 

Atlikta aplinkosaugos srities analizė, apimanti infrastruktūros įrengimo saugomose teritorijose 
aspektus. Aplinkosaugos srities analizėje analizuoti aplinkos apsaugos srities reikalavimai susiję su 
elektroninių ryšių infrastruktūros (ryšių kabelių, ryšių bokštų) įrengimu saugomose teritorijose, kaip jos yra 
apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme. Pateikiami pagrindiniai ryšio infrastruktūros 
įrengimo saugomose teritorijose procesų aprašymai. Didesnis dėmesys teikiamas teisės aktų reikalavimams 
keliamiems šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimui, kadangi ryšio bokštų statybos atveju pagrindiniai 
aplinkosauginiai reikalavimai būna patenkinti iki išduodant statybą leidžiančius dokumentus.   

Lentelė 7-5 Aplinkosaugos srities reikalavimai susiję su ryšių infrastruktūros įrengimo procesais 

Nr. Procesas Procesą reglamentuojantys 
teisės aktas (-ai) 

Proceso aprašymas 

Elektroninių ryšių 
bokštų statybos 
derinimas 
saugomose 
teritorijose 

Statybos įstatymas 

 

Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2016 m. 
lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 
D1-738 „Dėl statybos 
techninio reglamento 
STR1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto 
ekspertizė“ patvirtinimo“ 

Atitiktis aplinkosauginiams reikalavimams statant 
elektroninių ryšių bokštus yra integrali statybos proceso 
dalis.  

 

Statybos procesas vykdomas laikantis Statybos įstatymo 
ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. 
lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio 
reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ bei kitų susijusių 
teisės aktų reikalavimų.  
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Nr. Procesas Procesą reglamentuojantys 
teisės aktas (-ai) 

Proceso aprašymas 

 

Saugomų teritorijų 
įstatymas 

 

Specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų įstatymo 
V ir VI skyriaus nuostatos 

 

Teritorijų planavimo 
įstatymas 

 

Miškų įstatymas (jei 

planuojama vykdyti veikla 

yra miško ūkio paskirties 

žemėje) 

 

Pajūrio juostos įstatymas 
(jei planuojama vykdyti 

veikla yra pajūrio juostoje) 

 

Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2004 m. 
rugpjūčio 19 d. nutarimas 
Nr. 996 „Dėl Saugomų 
teritorijų tipinių apsaugos 
reglamentų patvirtinimo“ 

 

Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2005 m. 
balandžio 19 d. įsakymas Nr. 
D1-214 „Dėl Gamtos 
paveldo objektų nuostatų 
patvirtinimo“ 

 

Individualūs saugomų 
teritorijų nuostatai,  
reglamentai ir tvarkymo 
planai 

 

Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2006 m. 
gegužės 22 d. įsakymas Nr. 
D1-255 „Dėl Planų ar 
programų ir planuojamos 
ūkinės veiklos įgyvendinimo 
poveikio įsteigtoms ar 

 

Statybą leidžiantį dokumentą išduoda atitinkama 
savivaldybė pateikus prašymą ir kitus dokumentus pagal 
Statybų įstatymo reikalavimus.  

 

Saugomos teritorijos direkcijos pritarimas 

 

Tais atvejais, kai elektroninių ryšių bokštą planuojama 
statyti saugomoje teritorijoje tam būtinas atitinkamos 
saugomos teritorijos direkcijos pritarimas, kuris 
gaunamas: 

 

1) kreipiantis tiesiogiai į saugomos teritorijos direkciją. 
Saugomos teritorijos direkcija turės įvertinti statinio 
poveikį saugomai teritorijai, atsižvelgdama į saugomos 
teritorijos apsaugos režimą numatytą Saugomų teritorijų 
įstatyme, Specialiųjų žemės naudojimų sąlygų įstatymą, 
Miškų įstatymą ir kitus susijusius teisės aktus. Įvertinusi 
projektą Saugomos teritorijos direkcija raštu patvirtina 
pritarimą projektui; arba  

 

2) kreipiantis į savivaldybę ir gaunat patvirtinimą dėl 
atitikties Specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir 
apsaugos reikalavimams pagal Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. D1-22 
„Dėl Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros 
reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir 
apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ reikalavimus. 

 

Poveikio aplinkai vertinimas 

 

Statytojas turi įvertinti, ar atsižvelgiant į statybų pobūdį 
reikia atlikti poveikio aplinkai vertinimą arba atlikti 
atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo pagal 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymą.  

 

Manytina, kad dėl elektroninių ryšių bokštų statybai 
neturėtų būti vykdomas planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimas, tačiau prieš vykdant veiklą 
(statybos darbus) rekomenduojama gauti oficialų 
atsakymą iš Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų.  

 

Tačiau poveikio aplinkai procedūrą gali tekti 
atlikti (net jei veiklai netaikomas Planuojamos ūkinės 
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Nr. Procesas Procesą reglamentuojantys 
teisės aktas (-ai) 

Proceso aprašymas 

potencialioms „Natura 
2000“ teritorijoms 
reikšmingumo nustatymo 
tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ 

 

Planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymas (aktualus tik tuo 

atveju, jei poveikis aplinkai 

pripažįstamas reikšmingu) 

 

Nacionalinės žemės 
tarnybos prie Žemės ūkio 
ministerijos direktoriaus 
2013 m. rugsėjo 10 d. 
įsakymas Nr. 1P-(1.3.)-265 
„Dėl Sutikimų tiesti 
susisiekimo komunikacijas, 
inžinerinius tinklus bei 
statyti jiems funkcionuoti 
būtinus statinius 
valstybinėje žemėje, kurioje 
nesuformuoti žemės 
sklypai, išdavimo taisyklių 
patvirtinimo“ 

veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas), jei būtų 
nustatytas reikšmingas poveikis įsteigtai ar potencialiai 
„Natura 2000“ teritorijai.  

 

„Natura 2000“ teritorijos 

 

Jeigu saugomoje teritorijoje yra įsteigtų ar potencialių 
„Natura 2000“ teritorijų, būtina įvertinti, ar planuojama 
veikla turės poveikį „Natura 2000“ teritorijai laikantis 
Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos 
įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms 
„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo 
tvarkos aprašo reikalavimų (toliau - tvarkos aprašas).  

 

Preziumuojant, kad planuojama ūkinė veiklai 
(elektroninių ryšių bokštų statyba) netaikomas 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymas ir nereikės atlikti planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo, statytojas (užsakovas) 
privalo kreiptis į valstybinio ir biosferos rezervato, 
valstybinio parko direkciją, kurios administruojamoje 
teritorijoje yra įsteigtos ar potencialios „Natura 2000“ 
teritorijos arba kuriai tokios teritorijos priskirtos 
vertinimui Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos 
direktoriaus įsakymu, dėl išvados ir pateikti informaciją 
apie planuojamą statinį ir užpildytą reikšmingumo 
nustatymo formą pagal tvarkos aprašo reikalavimus. 

 

Valstybinio ir biosferos rezervato, valstybinio parko 
direkcija, remdamasi informacija, gauta iš statytojo 
(užsakovo), nustato poveikio įsteigtoms ar potencialioms 
„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumą pagal tvarkos 
aprašo reikalavimus. Valstybinio ir biosferos rezervato, 
valstybinio parko direkcija, atsižvelgdama į planuojamos 
ūkinės veiklos mastą (dydį), pobūdį ar vietos ypatumus, 
gali pareikalauti iš statytojo (užsakovo) papildomos 
informacijos, reikalingos poveikio įsteigtoms ar 
potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumui 
nustatyti. 

 

Savo išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo 
poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ 
teritorijoms reikšmingumo, parengtą pagal tvarkos 
aprašo reikalavimus, valstybinio ir biosferos rezervato, 
valstybinio parko direkcija per 15 darbo dienų pateikia 
statytojui (užsakovui). 
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Nr. Procesas Procesą reglamentuojantys 
teisės aktas (-ai) 

Proceso aprašymas 

Jeigu valstybinio ir biosferos rezervato, valstybinio parko 
direkcija priima išvadą, kad planuojamos ūkinės veiklos 
poveikis bus reikšmingas įsteigtoms ar potencialioms 
„Natura 2000“ teritorijoms ir privaloma atlikti 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, 
išvada pateikiama ir Aplinkos apsaugos agentūrai. 
Išvadoje valstybinio ir biosferos rezervato, valstybinio 
parko direkcija nurodo, ar pageidauja dalyvauti poveikio 
aplinkai vertinimo procedūrose vertinimo subjekto 
teisėmis. 

 

Elektroninių ryšių 
infrastruktūros 
(kabelių) diegimo 
derinimas 
saugomose 
teritorijose 

Saugomų teritorijų 
įstatymas 

 

Specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų įstatymo 
V ir VI skyriaus nuostatos 

 

Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2004 m. 
rugpjūčio 19 d. nutarimas 
Nr. 996 „Dėl Saugomų 
teritorijų tipinių apsaugos 
reglamentų patvirtinimo“ 

 

Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2005 m. 
balandžio 19 d. įsakyme Nr. 
D1-214 „Dėl Gamtos 
paveldo objektų nuostatų 
patvirtinimo“ 

 

Individualūs saugomų 
teritorijų nuostatai,  
reglamentai ir tvarkymo 
planai 

 

Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2006 m. 
gegužės 22 d. įsakymas Nr. 
D1-255 „Dėl Planų ar 
programų ir planuojamos 
ūkinės veiklos įgyvendinimo 
poveikio įsteigtoms ar 
potencialioms „Natura 
2000“ teritorijoms 
reikšmingumo nustatymo 

Elektroninių ryšių infrastruktūra laikoma kilnojamuoju 
daiktu, todėl jiems nėra taikomos Statybos įstatymo ir 
susijusių teisės aktų nuostatos.  

 

Kai atitinkamos savivaldybės teritorijoje esančioje 
valstybinėje žemėje reikia tiesti inžinerinius tinklus ir 
statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, reikia gauti 
pritarimą: 

 

- Miškų urėdijos, jei tiesti elektroninių ryšių infrastruktūrą 
ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius planuojama 
valstybinės reikšmės mišku užimtame valstybinės žemės 
plote; 

 

- Saugomos teritorijos direkcijos, jei tiesti elektroninių 
ryšių infrastruktūra ir statyti jiems funkcionuoti būtinus 
statinius saugomose teritorijose. 

 

Kreipiantis pateikiama informacija apie planuojamus 
tiesti inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti 
būtinus statinius.  

 

Saugomos teritorijos direkcija, atsižvelgdama į saugomos 
teritorijos apsaugos režimą numatytą Saugomų teritorijų 
įstatyme, Specialiųjų žemės naudojimų sąlygų įstatymą, 
Miškų įstatymą ir kitus susijusius teisės aktus, turės 
įvertinti, ar kabelio tiesimas yra leistinas.  

 

Poveikio aplinkai vertinimas 

 

Statytojas turi įvertinti, ar atsižvelgiant į statybų pobūdį 
reikėtų atlikti poveikio aplinkai vertinimą arba atlikti 
atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo pagal 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymą. Manytina, kad elektroninių ryšių 
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Nr. Procesas Procesą reglamentuojantys 
teisės aktas (-ai) 

Proceso aprašymas 

tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ 

 

Planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymas (įstatymas 

aktualus tik tuo atveju, jei 

poveikis aplinkai 

pripažįstamas reikšmingu) 

 

Nacionalinės žemės 
tarnybos prie Žemės ūkio 
ministerijos direktoriaus 
2013 m. rugsėjo 10 d. 
įsakymas Nr. 1P-(1.3.)-265 
„Dėl Sutikimų tiesti 
susisiekimo komunikacijas, 
inžinerinius tinklus bei 
statyti jiems funkcionuoti 
būtinus statinius 
valstybinėje žemėje, kurioje 
nesuformuoti žemės 
sklypai, išdavimo taisyklių 
patvirtinimo“ 

infrastruktūros tiesimui neturėtų būti taikomos poveikio 
aplinkai vertinimo procedūros, tačiau ruošiantis vykdyti 
veiklą rekomenduojama gauti oficialų atsakymą iš 
Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų.  

 

Tačiau poveikio aplinkai procedūrą gali tekti atlikti (net jei 
veiklai netaikomas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo įstatymas), jei būtų nustatytas 
reikšmingas poveikis „Natura 2000“ teritorijai.  

 

„Natura 2000“ teritorijos 

 

Tuo atveju, jeigu saugomoje teritorijoje yra įsteigtų ar 
potencialių „Natura 2000“ teritorijų, reikės įvertinti, ar 
planuojama veikla turės poveikį „Natura 2000“ teritorijai. 
Šiuo atveju statytojas turi įvertinti, ar veiklai bus 
reikalingas poveikio aplinkai vertinimas arba atranka, taip 
pat gauti Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo 
poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ 
teritorijoms reikšmingumo išvadą. 

 

Elektroninių ryšių infrastruktūros diegimas 
nepriskiriamas prie veiklų, kurioms reikėtų atlikti 
poveikio aplinkai vertinimą arba atlikti atranką dėl 
poveikio aplinkai vertinimo pagal Planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą (tą patvirtina 
ir kitų saugomų teritorijų išvados dėl reikšmingumo 
vertinimo).  

 

Tačiau planuojamos ūkinės veiklos, kuri dėl savo 
pobūdžio, masto ar numatomos vietos ypatumų gali 
daryti reikšmingą poveikį aplinkai, poveikio aplinkai 
vertinimas atliekamas, kai planuojamos ūkinės veiklos 
įgyvendinimas gali daryti poveikį Europos ekologinio 
tinklo „Natura 2000“ teritorijoms ir kai saugomų 
teritorijų institucija Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro nustatyta tvarka nustato, kad šis poveikis gali 
būti reikšmingas, todėl tais atvejais, kai šios veiklos 
įgyvendinimas bus susijęs su įsteigtomis ar 
potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima 
joms aplinka, jos poveikio įsteigtoms ar potencialioms 
„Natura 2000“ teritorijoms reikės įvertinti atliekamos 
veiklos reikšmingumą prieš projektavimo sąlygų 
išdavimą. 

 

Jeigu veiklos įgyvendinimas bus susijęs su įsteigtomis ar 
potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima 
joms aplinka, tai statytojas (užsakovas) privalo kreiptis į 
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Nr. Procesas Procesą reglamentuojantys 
teisės aktas (-ai) 

Proceso aprašymas 

valstybinio ir biosferos rezervato, valstybinio parko 
direkciją, kurios administruojamoje teritorijoje yra 
įsteigtos ar potencialios „Natura 2000“ teritorijos arba 
kuriai tokios teritorijos priskirtos vertinimui Valstybinės 
saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymu, dėl 
išvados ir pateikti informaciją apie planuojamą statinį ir 
užpildytą reikšmingumo nustatymo formą pagal tvarkos 
aprašo reikalavimus.  

 

Valstybinio ir biosferos rezervato, valstybinio parko 
direkcija, remdamasi informacija, gauta iš statytojo 
(užsakovo), nustato poveikio įsteigtoms ar potencialioms 
„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumą pagal tvarkos 
aprašo reikalavimus. Valstybinio ir biosferos rezervato, 
valstybinio parko direkcija, atsižvelgdama į planuojamos 
ūkinės veiklos mastą (dydį), pobūdį ar vietos ypatumus, 
gali pareikalauti iš statytojo (užsakovo) papildomos 
informacijos, reikalingos poveikio įsteigtoms ar 
potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumui 
nustatyti. 

 

Savo išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo 
poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ 
teritorijoms reikšmingumo, parengtą pagal tvarkos 
aprašo reikalavimus, valstybinio ir biosferos rezervato, 
valstybinio parko direkcija per 15 darbo dienų pateikia 
statytojui (užsakovui). 

 

Jeigu valstybinio ir biosferos rezervato, valstybinio parko 
direkcija priima išvadą, kad planuojamos ūkinės veiklos 
poveikis bus reikšmingas įsteigtoms ar potencialioms 
„Natura 2000“ teritorijoms ir privaloma atlikti 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, 
išvada pateikiama ir Aplinkos apsaugos agentūrai. 
Išvadoje valstybinio ir biosferos rezervato, valstybinio 
parko direkcija nurodo, ar pageidauja dalyvauti poveikio 
aplinkai vertinimo procedūrose vertinimo subjekto 
teisėmis. 

7.5.3. Projekto metu sukurtos infrastruktūros panaudojimo ir tarifų 
nustatymo principai 

Šioje dalyje pateikiami projekto metu sukurtos infrastruktūros panaudojimo ir tarifų nustatymo 
principai. Pirmiausia, atliktas rinkos pasiūlos ir paklausos tyrimas, kurio metu apklausti analogiškas paslaugas 
teikiantys ir ketinantys pirkti laidinio ir belaidžio ryšio operatoriai. Remiantis atlikto rinkos tyrimo 
duomenimis nustatyti optimalūs visų sukurta infrastruktūra planuojamų teikti paslaugų tarifų nustatymo 
principai ir orientaciniai dydžiai. 
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7.5.3.1. Rinkos pasiūlos ir paklausos tyrimas 

Ūkio subjektų apklausos vykdymas. Siekiant atlikti itin spartaus ryšio infrastruktūra suinteresuotų, 
analogiškas paslaugas teikiančių ir ketinančių teikti ūkio subjektų apklausą buvo parengti susiję klausimynai. 
Klausimynais siekta išsiaiškinti ryšio operatorių suinteresuotumą projekto metu kuriama itin spartaus ryšio 
infrastruktūra, šiai infrastruktūrai keliamus reikalavimus. Klausimynai parengti ir išplatinti „Google Docs“ 
aplinkoje. 2022 m. vasario 9 d. išsiųstos apklausos anketų nuorodos 79 laidinio ryšio operatorių ir 3 belaidžio 
ryšio operatorių atstovams.  Detalūs apklausos duomenys pateikiami šio investicijų projekto 14 ir 15 
prieduose. 

Laidinio ryšio operatorių apklausos rezultatai. Operatoriams pateiktus klausimynus užpildė 17 
laidinio ryšio paslaugas teikiančių operatorių. Tik 1 iš apklausos dalyvių nurodė, jog projekto metu sukurta 
infrastruktūra nebus aktuali jo atstovaujamos organizacijos paslaugų teikimui.  

 

Pav. 7-2 Atsakymų į klausimą „Ar Jūsų įmonė suinteresuota teikti elektroninių ryšių paslaugas ISRI projekto metu sukurta 
infrastruktūra?“ pasiskirstymas 

Toliau apklausoje buvo klausiama kokios greitaveikos paslaugas tiekėjai būtų suinteresuoti teikti 
galutiniams vartotojams naudojant projekto metu sukurtą infrastruktūrą. Į šį klausimą iš viso atsakė 14 
apklaustųjų. 12 apklaustųjų nurodė, jog būtų suinteresuoti greitaveika nuo 300 Mb/s iki 1 Gb/s, 9 – daugiau 
kaip 1 Gb/s greitaveika, o mažiausiai (6 asm.) apklaustųjų iki 100 Mb/s greitaveika. 

 

Pav. 7-3 Atsakymų į klausimą „Kokios greitaveiklos paslaugas Jūsų įmonė būtų suinteresuota teikti galutiniam 
vartotojui naudojant ISRI projekto metu sukurtą infrastruktūrą?“ pasiskirstymas 

Į klausimą „Kokį prioritetą teiktumėte projekto metu sukurtos infrastruktūros teikiamų didmeninių 
paslaugų parametrams?” daugiausia apklaustųjų (13 asm.) didžiausiu prioritetu (5 balais) įvardijo paslaugų 
kainą, 10 apklaustųjų - paslaugos gedimo šalinimo greitį, 9 apklaustieji – paslaugos kokybę, 8 apklaustieji – 
paslaugos diegimo greitį. Mažiausiu prioritetu (1 balu) po 2 apklaustuosius įvardijo paslaugos kokybę ir 
paslaugos diegimo greitį, 1 apklaustasis – paslaugos gedimo šalinimo greitį. Nei vienas apklaustasis, kaip 
mažiausio prioriteto, nenurodė paslaugos kainos, taigi galima teigti, jog paslaugos kaina yra pagrindinis 
prioritetas renkantis didmenines paslaugas. 
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Pav. 7-4 Atsakymų į klausimą „Kokį prioritetą teiktumėte ISRI projekto metu sukurtos infrastruktūros teikiamų 
didmeninių paslaugų parametrams?“ pasiskirstymas 

Į klausimą „Kokia turėtų būti vieno ISRI projekto įgyvendinimo metu prijungto objekto 300 Mb/s 
duomenų perdavimo paslaugos iki artimiausios savivaldybės centro (ar kito taško toje pačioje 
savivaldybėje) kaina, kad ji atitiktų Jūsų įmonės verslo interesus?“ iš viso atsakė 14 respondentų. 2 iš jų 
nepateikė konkrečios kainos, o nurodė, kad kaina priklauso nuo paslaugos teikimo atstumo. Kitų 
respondentų nurodytos kainos išsidėstė nuo 5 iki 35 Eur., o nurodytų kainų vidurkis siekė apie 11,2 Eur. 

Toliau apklausoje buvo teiraujamasi „Kokia turėtų būti vieno ISRI projekto įgyvendinimo metu 
prijungto objekto 1 Gb/s duomenų perdavimo paslaugos iki artimiausios savivaldybės centro (ar kito taško 
toje pačioje savivaldybėje) kaina, kad ji atitiktų Jūsų įmonės verslo interesus?“. Į šį klausimą atsakė 15 
respondentų, 2 iš jų nepateikė konkrečios kainos, o nurodė, kad kaina priklauso nuo paslaugos teikimo 
atstumo. Kitų respondentų nurodytos kainos išsidėstė nuo 5 iki 150 Eur, o nurodytų kainų vidurkis siekė 
apie 19,5 Eur. 60 proc. apklaustųjų nurodė, jog kaina turėtų būti iki 9 Eur., o apie 40 proc. nuo 20 iki 150 
Eur. 

Į klausimą „ Kokius ISRI projekto įgyvendinimo metu prijungtų objektų duomenų perdavimo 
paslaugų parametrų nuokrypius būtų galima toleruoti, siekiant mažinti paslaugų kainą?“ atsakė 16 
apklaustųjų. Labiausiai toleruotinu parametru (5 balais) daugiausia apklaustųjų nurodė paslaugos diegimo 
greitį (5 asm.), paslaugos srauto dalinimo koeficientą (4 asm.), o mažiausiai toleruotinu (1 balu) daugiausia 
respondentų nurodė paslaugos kokybę (9 asm.), paslaugos gedimo šalinimo greitį (7 asm.). 

 

Pav. 7-5 Atsakymų į klausimą „Kokius ISRI projekto įgyvendinimo metu prijungtų objektų duomenų perdavimo paslaugų 
parametrų nuokrypius būtų galima toleruoti, siekiant mažinti paslaugų kainą?“ pasiskirstymas 

 Toliau respondentams buvo užduotas klausimas – „Ar Jūsų įmonė teikia elektroninių ryšių (interneto) 
paslaugas galutiniams vartotojams?“. Į šį klausimą iš viso atsakė 17 apklaustųjų ir tik 2 asmenys nurodė, jog 
jų atstovaujamos įmonės tokių paslaugų neteikia. 
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Pav. 7-6 Atsakymų į klausimą „Ar Jūsų įmonė teikia elektroninių ryšių (interneto) paslaugas galutiniams vartotojams?“ 
pasiskirstymas 

 Į klausimą „Kokios greitaveikos elektroninių ryšių (interneto) paslaugas Jūsų įmonė teikia galutiniams 
vartotojams?“ iš viso atsakė 15 respondentų. Tik vienas apklaustasis nurodė, jog jo atstovaujama įmonė teikia 
daugiau nei 1Gb/s greitaveikos paslaugas. Kiti apklaustieji nurodė, jog teikia įvairios greitaveikos paslaugas – 
13 apklaustųjų nurodė, kad teikia 100 Mb/s, 11 apklaustųjų – nuo 100 iki 300 Mb/s ir 12 apklaustųjų – nuo  
300 Mb/s iki 1 Gb/s greitaveikos paslaugas. 

 

 

Pav. 7-7 Atsakymų į klausimą „Kokios greitaveikos elektroninių ryšių (interneto) paslaugas Jūsų įmonė teikia 
galutiniams vartotojams?“ pasiskirstymas 

 Toliau respondentų buvo teiraujamasi „Kokį prioritetą teikiate savo įmonės galutiniams 
vartotojams teikiamų elektroninių ryšių (interneto) paslaugų parametrams?“. Į šį klausimą atsakė 17 
apklaustųjų. Didžiausiu prioritetu (5 balais) daugiausia apklaustųjų (po 13 asm.) nurodė paslaugos kokybę ir 
paslaugos gedimo šalinimo greitį. Mažiausiu prioritetu (1 balu) daugiausia respondentų (po 2 asm.) nurodė 
paslaugos kokybę ir paslaugos diegimo greitį. Tuo tarpu, nei vienas respondentas mažiausiu prioritetu (1 balu) 
teikiant savo paslaugas galutiniams vartotojams nepažymėjo paslaugos kainos.  
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Pav. 7-8 Atsakymų į klausimą „Kokį prioritetą teikiate savo įmonės galutiniams vartotojams teikiamų elektroninių ryšių 
(interneto) paslaugų parametrams?“ pasiskirstymas 

 Į klausimą „Kokia yra vidutinė Jūsų įmonės teikiamų elektroninių ryšių (interneto) paslaugų, 
galutiniams vartotojams 300 Mb/s kaina?“ atsakė 16 respondentų, 2 iš jų nepateikė konkrečios kainos, o 
nurodė, kad kaina priklauso nuo paslaugos teikimo atstumo, o 1 respondentas nurodė, jog atstovaujama 
įmonė tokių paslaugų neteikia. Kitų respondentų nurodytos kainos išsidėstė nuo 6 iki 100 Eur, o nurodytų 
kainų vidurkis siekė apie 15,3 Eur.  

 Į klausimą „Kokia yra vidutinė Jūsų įmonės teikiamų elektroninių ryšių (interneto) paslaugų 
galutiniams vartotojams 1Gb/s kaina?“ atsakė 16 respondentų, 2 iš jų nepateikė konkrečios kainos, o 
nurodė, kad kaina priklauso nuo paslaugos teikimo atstumo, o 1 respondentas nurodė, jog atstovaujama 
įmonė tokių paslaugų neteikia. Kitų respondentų nurodytos kainos išsidėstė nuo 6,94 iki 200 Eur, o 
nurodytų kainų vidurkis siekė apie 25,5 Eur. 

Paskutinis respondentams užduotas klausimas – „Kokius Jūsų įmonės prijungtų objektų duomenų 
perdavimo (interneto) paslaugų galutiniams vartotojams parametrų nuokrypius Jūsų įmonė toleruoja, 
siekiant mažinti paslaugų kainą?“. Į šį klausimą atsakė 17 apklaustųjų. Daugiausia respondentų (po 4 asm.) 
nurodė, jog labiausiai toleruotini (įvertinti 5 balais) paslaugos srauto dalinimo koeficiento ir paslaugos 
diegimo greičio nuokrypiai. O mažiausiai toleruotinais (įvertintais 1 balu) parametrų nuokrypiais 
didžiausias respondentų skaičius nurodė paslaugos kokybę (11 asm.), paslaugos gedimo šalinimo greitį (10 
asm.).  

 

Pav. 7-9 Atsakymų į klausimą „Kokius Jūsų įmonės prijungtų objektų duomenų perdavimo (interneto) paslaugų galutiniams 
vartotojams parametrų nuokrypius Jūsų įmonė toleruoja, siekiant mažinti paslaugų kainą?“ pasiskirstymas 

Belaidžio ryšio operatorių apklausos rezultatai. Belaidžio ryšio operatorių apklausoje dalyvavo 3 
pagrindinių operatorių atstovai. Visi apklaustieji nurodė, jog yra suinteresuoti įrengti belaidžio ryšio bazines 
stotis ir teikti elektroninių ryšių paslaugas projekto metu sukurta infrastruktūra.   
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Pav. 7-10 Atsakymų į klausimą „Ar Jūsų įmonė būtų suinteresuota įrengti belaidžio ryšio bazines stotis ir teikti elektroninių ryšių 
paslaugas ISRI projekto metu sukurta infrastruktūra (pastatytais ryšio bokštais)?“ pasiskirstymas 

Toliau operatorių buvo klausiama kokios greitaveikos interneto paslaugas jie būtų suinteresuoti teikti 
galutiniams vartotojui. Visi apklaustieji nurodė, jog būtų suinteresuoti teiki nuo 100 iki 300 Mb/s greitaveikos 
paslaugas. Kitas greitaveikas kaip aktualias pažymėjo po 2 operatorius. 

 

Pav. 7-11 Atsakymų į klausimą „Kokios greitaveikos interneto paslaugas Jūsų įmonė būtų suinteresuota teikti galutiniam 
vartotojui įrengiant belaidžio ryšio bazines stotis ISRI projekto metu sukurtoje infrastruktūroje (pastatytuose ryšio bokštuose)?“ 

pasiskirstymas 

Į klausimą „Kokia turėtų būti vidutinė vienos tipinės belaidžio ryšio bazinės stoties įrangos talpinimo 
kaina ISRI projekto įgyvendinimo metu pastatytame ryšio bokšte, kad ji atitiktų Jūsų įmonės verslo interesus“ 
atsakė visi 3 respondentai. 2 iš jų nurodė, jog kaina turėtų būti iki 300 Eur/ mėn., o 1 respondentas, jog iki 
150 Eur/ mėn. 

Toliau buvo užduotas klausimas - „Kokį prioritetą teiktumėte ISRI projekto metu sukurtos 
infrastruktūros teikiamų didmeninių paslaugų parametrams (naujai pastatytuose ryšio bokštuose)?“. 
Aukščiausią prioritetą (5 balus) daugiausia respondentų (po 2 asm.) skyrė paslaugos kainai ir paslaugos 
kokybei, trečiasis respondentas paslaugos kainą įvertino kaip labai svarbų prioritetą (4 balais), o paslaugos 
kokybę kaip vidutiniškai aktualią (3 balais). Mažiausias įvertinimas (1 balas) buvo suteiktas tik vieno 
operatoriaus ir tik vienam parametrui – paslaugos diegimo greičiui. Kiti operatoriai paslaugos diegimo greitį 
pažymėjo kaip vidutiniškai aktualų (įvertino 3 balais) ir labai aktualų (įvertino 4 balais).  
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Pav. 7-12 Atsakymų į klausimą „Kokį prioritetą teiktumėte ISRI projekto metu sukurtos infrastruktūros teikiamų didmeninių 
paslaugų parametrams (naujai pastatytuose ryšio bokštuose?“ pasiskirstymas 

Į klausimą „Kokia turėtų būti vieno ISRI projekto įgyvendinimo metu prijungto ryšio bokšto 300 Mb/s 
duomenų perdavimo paslaugos iki artimiausios savivaldybės centro (ar kito taško toje pačioje savivaldybėje) 
kaina, kad ji atitiktų Jūsų įmonės verslo interesus?“ atsakė 2 respondentai. 1 respondentas nurodė, jog 
pradedant naudoti 5G greitaveikas, minima paslauga tampa vis mažiau aktuali, o antrasis atsakęs nurodė, jog 
tokia kaina yra 36 Eur. 

Į klausimą „Kokia turėtų būti vieno ISRI projekto įgyvendinimo metu prijungto ryšio bokšto 1 Gb/s 
duomenų perdavimo paslaugos iki artimiausios savivaldybės centro (ar kito taško toje pačioje savivaldybėje) 
kaina, kad ji atitiktų Jūsų įmonės verslo interesus?“ atsakė 2 respondentai. Pirmasis nurodė, jog aktualus šiuo 
metu duomenų srauto perdavimui 1 Gb/s sparta taikomas įkainis, o antrasis respondentas nurodė 144 Eur 
kainą.  

Toliau apklausoje buvo teiraujamasi „Kokius ISRI projekto įgyvendinimo metu prijungtų ryšio bokštų 
duomenų perdavimo paslaugų parametrų nuokrypius būtų galima toleruoti, siekiant mažinti paslaugų 
kainą?“. Labiausiai toleruotinais (įvertintais 5 balais) po 1 apklaustąjį nurodė paslaugos diegimo greičio ir 
paslaugos gedimo šalinimo greičio nuokrypius. Labai toleruotinais (įvertintais po 4 balus) po vieną 
respondentą nurodė paslaugos kokybės ir paslaugos diegimo greičio nuokrypius. Vidutiniškai toleruotinais 
(įvertintais 3 balais) po vieną respondentą nurodė paslaugos diegimo greitį ir paslaugos gedimo šalinimo 
greitį. Mažai toleruotinu (įvertintu 2 balais) respondentai (2 asm.) nurodė vienintelį paslaugos srauto 
dalinimo koeficiento nuokrypį. O mažiausiai toleruotinais (įvertintais 1 balu) nurodyti paslaugos kokybės (2 
asm.) ir paslaugos gedimo šalinimo greičio nuokrypiai (1 asm.).  
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Pav. 7-13 Atsakymų į klausimą „Kokius ISRI projekto įgyvendinimo metu prijungtų bokštų duomenų perdavimo paslaugų 
parametrų nuokrypius būtų galima toleruoti, siekiant mažinti paslaugų kainą?“ pasiskirstymas 

Į klausimą „Kokios greitaveikos paslaugas Jūsų įmonė teikia galutiniam vartotojui naudojant belaidžio 
ryšio bazines stotis?“ atsakė visi 3 respondentai. Visi atsakiusieji nurodė, jog teikia nuo 100 iki 300 Mb/s 
greitaveikos paslaugas. Kitų greitaveikų paslaugas kaip teikiamas galutiniams vartotojams nurodė po 2 
apklaustuosius. 

 

Pav. 7-14 Atsakymų į klausimą „Kokios greitaveikos paslaugas Jūsų įmonė teikia galutiniam vartotojui naudojant belaidžio ryšio 
bazines stotis?“ pasiskirstymas 

Toliau apklausoje buvo teiraujamasi „Kokia yra vidutinė vienos tipinės Jūsų įmonės belaidžio ryšio 
bazinės stoties įrangos talpinimo kaina kitų savininkų valdomuose ryšio bokštuose?“. Vienas respondentas 
nurodė, jog tokia informacija yra konfidenciali, kiti du apklaustieji - jog kaina yra iki 300 Eur per mėn. 

Klausimo „Kokį prioritetą teikiate didmeninių duomenų perdavimo paslaugų į Jūsų įmonės bazines 
stotis parametrams?“ atsakymuose aukščiausias prioritetas suteiktas paslaugos kainai (2 respondentai 
įvertino 5 balais, 1 – 4 balais) ir paslaugos kokybei (2 respondentai įvertino 5 balais, 1 – 4 balais). Žemiausiu 
prioritetu (įvertintus 1 balu) tik 1 respondentas nurodė tik vieną parametrą – paslaugos diegimo greitį.  Kiti 
respondentai paslaugos diegimo greitį nurodė kaip mažiau svarbų (1 asm. įvertino 2 balais) ir labiau svarbų 
(1 asm. įvertino 4 balais). Paslaugos gedimo šalinimo greičio parametro vertinimas išsiskyrė – suteikti 2, 3 ir 
4 balai. 
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Pav. 7-15 Atsakymų į klausimą „Kokį prioritetą teikiate didmeninių duomenų perdavimo paslaugų į Jūsų įmonės bazines stotis 
parametrams?“ pasiskirstymas 

 Toliau respondentų buvo klausiama „Kokia yra vidutinė Jūsų įmonės vienos bazinės stoties 300 Mb/s 
duomenų perdavimo paslaugos iki artimiausios savivaldybės centro (ar kito taško toje pačioje savivaldybėje) 
kaina?“. Į šį klausimą atsakė du respondentai. Vienas iš jų nurodė, kad atstovaujama įmonė tokios paslaugos 
neteikia, antrasis nurodė, jog kaina yra 50 Eur per mėn. 

Į klausimą „kokia yra vidutinė Jūsų įmonės vienos bazinės stoties 1 Gb/s duomenų perdavimo 
paslaugos iki artimiausios savivaldybės centro (ar kito taško toje pačioje savivaldybėje) kaina?“ atsakė du 
respondentai. Vienas iš apklaustųjų nurodė, jog jo atstovaujama įmonė tokios paslaugos neteikia, kitas, jog 
kaina yra iki 100 Eur per mėn. 

Toliau buvo teiraujamasi „Kokius kitų duomenų perdavimo paslaugų teikėjų paslaugų ryšio 
bokštams parametrų nuokrypius būtų galima toleruoti, siekiant mažinti paslaugų kainą?“. Du apklaustieji 
nurodė, jog mažiausiai toleruotini (įvertinta 5 balais) paslaugos kokybės nuokrypiai, trečiasis respondentas 
nurodė, jog šie nuokrypiai vidutiniškai toleruotini (įvertinta 3 balais). Po 1 respondentą mažiausiai 
toleruotinais parametrų nuokrypiais (įvertinta 1 balu) įvardijo paslaugos srauto dalinimo koeficientą ir 
paslaugos gedimo šalinimo greitį. Labiausiai toleruotinu nuokrypiu (įvertinta 5 balais) tik vienas respondentas 
nurodė tik 1 parametrą – paslaugos diegimo greitį. Kiti respondentai paslaugos diegimo greičio nuokrypių 
toleranciją įvertino 3 ir 4 balais.  

 

Pav. 7-16 Atsakymų į klausimą „Kokius kitų duomenų perdavimo paslaugų teikėjų paslaugų ryšio bokštams parametrų 
nuokrypius būtų galima toleruoti, siekiant mažinti paslaugų kainą?“ pasiskirstymas 

Vienas iš apklaustųjų pateikė pastabą/ pasiūlymą. Nurodė, jog tokiu atveju, jeigu optinio ryšio tinklo 
įrengimas yra per brangus ar sunkiai įgyvendinamas sprendimas atstovaujama įmonė naudoja bevieles RRL 
sistemas, kurios leidžia pasiekti iki 2 Gb/s greitaveiką. Toks sprendimas galėtų būti aktualus kaimiškosioms/ 
nutolusioms vietovėms. 
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7.5.3.2. Paslaugų tarifų nustatymo principai 

Projekto įgyvendinimo metu sukurta infrastruktūra planuojamų teikti paslaugų tarifų nustatymo 
principai parengti remiantis atlikto rinkos pasiūlos ir paklausos tyrimo duomenimis, VšĮ „Plačiajuostis 
internetas“ oficialiai patvirtinta ir organizacijos tinklapyje viešai skelbiama tarifų apskaičiavimo metodika bei 
šiuo metu galiojančiais kita infrastruktūra teikiamų paslaugų tarifų nustatymo principais, patvirtintais ir 
oficialiai skelbiamais paslaugų tarifų dydžiais.  

Tarifų nustatymo bendrieji principai ir prielaidos. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ teikia didmenines 
plačiajuosčio ryšio paslaugas. Šios paslaugos plėtojamos vietovėse, kuriose kitos sparčiojo plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūros nėra ar nėra konkurencijos teikiant šias paslaugas. 

Paslaugų tarifų nustatymo principai rengiami taip, jog atitiktų VšĮ „Plačiajuostis internetas“ veiklos 
kryptis ir tikslus, organizacijos įstatuose nurodytus veiklos principus. Tarifai nustatomi atsižvelgiant į vieną iš 
pagrindinių tikslų – tenkinti viešuosius interesus, efektyviai ir tinkamai panaudojant savininko padarytus 
įnašus į VšĮ „Plačiajuostis internetas“ kapitalą bei iš VšĮ „Plačiajuostis internetas“ veiklos gautą pelną, sukurti 
plačiajuosčio duomenų perdavimo prieigą kaimiškųjų seniūnijų viešojo sektoriaus institucijoms ir sudaryti 
prielaidas teikti plačiajuosčio duomenų perdavimo paslaugas kaimiškųjų vietovių bendruomenių nariams. 

Atsižvelgiant į organizacijos veiklos kryptis ir tikslus tarifų nustatymo principai turi atitikti šiuos 
principus: 

 mažinti skaitmeninę atskirtį, užtikrinant galimybę socialinę ir ekonominę pažangą 

skatinantiems subjektams veikiantiems kaimiškose/ nutolusiose vietovėse Lietuvoje naudotis itin spartaus 

ryšio paslaugomis; 

 sudaryti sąlygas teikti mažmenines sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugas kaimo/ 

nutolusiose vietovėse už panašią kainą kaip ir miestuose; 

 mažinti konkurencijos iškraipymus sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų rinkoje, projekto 

metu sukurta infrastruktūra teikiant tik didmenines paslaugas; 

 nediskriminuoti rinkos dalyvių ar jų grupių ir visiems operatoriams sudaryti vienodas sąlygas 

teikti tos pačios kokybės sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugas už tą pačią kainą ir tokiomis pačiomis 

sąlygomis; 

 užtikrinti pajamas, kurių pakaktų plačiajuosčio ryšio tinklo priežiūros sąnaudoms padengti ir 

investicijoms į plačiajuosčio ryšio tinklo plėtrą; 

 užtikrinti optimalų projekto metu sukurtos infrastruktūros panaudojimą nustatant rinkos 

sąlygas ir jos dalyvių poreikius atitinkančius tarifų dydžius – vengiant per aukštų įkainių, kurie ribotų sukurtos 

infrastruktūros panaudojimą ar per žemų, kurie netaptų pagrindu rinkos dalyvių įsipareigojimų vykdymui; 

 užtikrinti tarifų sudarymo proceso skaidrumą, aiškumą, atsekamumą apibrėžiant konkrečius 

ir vienareikšmius tarifų sandaros, jų galiojimo principus, kurie atitiktų visų suinteresuotų šalių lūkesčius. 

Siekiant užtikrinti atitiktį minėtiems principams: 

 vykdomos konsultacijos su mažmenines ryšio paslaugas teikiančiais rinkos dalyviais dėl jų 

teikiamų paslaugų, šių paslaugų kainų, jiems priimtinų didmeninių paslaugų kainų; 

 tarifus tvirtina LR Susisiekimo ministerija; 

 nustatyti tarifai viešinami VšĮ „Plačiajuostis internetas“ tinklapyje; 

 apie patvirtintus tarifus informuojama LR Ryšių reguliavimo tarnyba. 

Tarifų struktūra. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ teikiamų paslaugų tarifai nustatomi vadovaujantis LR 
Susisiekimo ministro patvirtinta  (2019 m. balandžio 26 d. įsakymu 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“. Kaip 
nurodoma šioje metodikoje, teikiamų paslaugų tarifas turi būti ne didesnis kaip paslaugų sąnaudų ir 
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paslaugoms proporcingai tenkančių suplanuotų einamųjų metų investicijų suma ir paslaugų tarifai 
apskaičiuojami kartą per metus – ne vėliau kaip iki birželio mėn. paskutinės darbo dienos. Atsižvelgiant į 
metodikos reikalavimus ir tai, jog projekto metu sukurta infrastruktūra bus teikiamos tipinės didmeninės 
sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugos daroma prielaida, jog projekto metu sukurta infrastruktūra teikiamų 
paslaugų tarifų struktūra turi būti  analogiška. Tarifų dydis nustatomas siekiant užtikrinti infrastruktūros 
veiklos ir palaikymo sąnaudų padengimą. Tarifų dydis nėra siejamas su patirtomis infrastruktūros įrengimo 
sąnaudomis, t.y. tarifų pagrindu nebus siekiama susigrąžinti projekto metu investuotų lėšų ar gauti investicijų 
grąžos. Bet koks pelnas, jei toks susidarytų, bus investuojamas į infrastruktūros savybių gerinimą ir plėtrą. 
Projekto metu bus siekiama investuoti į optimalius infrastruktūros sprendimus, kurių palaikymo sąnaudos 
būtų kuo mažesnės ir kartu būtų užtikrinami kuo mažesni susijusių paslaugų tarifai. 

Visos didmeninės paslaugos teikiamos naujai sukurta infrastruktūra bus vertinamos kaip sudėtinė 
organizacijos teikiamų paslaugų dalis. Jų teikimo sąnaudos bus įtrauktos į kasmet rengiamą kainodaros 
modelį, kurio pagrindu nustatomi paslaugų tarifų dydžiai. Analogiškoms paslaugoms bus taikomas vienodas 
tarifas nepriklausomai nuo paslaugos teikimo teritorijos – visi vartotojai už tą pačią paslaugą mokės vienodą 
tarifą.  

Projekto „Itin spartaus ryšio infrastruktūra“ įgyvendinimo metu sukurta infrastruktūra galimų teikti 
paslaugų tarifai bus sudaryti iš žemiau nurodytų komponenčių. 

Lentelė 7-6 Tarifų komponentės 

Nr. Komponentė Matavimo vnt. 

1 Ryšio paslauga dviem šviesolaidinio kabelio skaidulomis Eur/ 100 km/ mėn 

2 Ryšio paslauga viena šviesolaidinio kabelio skaidula Eur/ 100 km/ mėn 

3 Prieiga prie tinklo galinių objektų 300 Mb/s sparta Eur/ mėn 

4 Prieiga prie tinklo galinių objektų 1 Gb/s sparta Eur/ mėn. 

5 Duomenų srauto perdavimas iki 500 Mb/s sparta iki 1km 
geografiniu atstumu arba gyvenvietės ribose, bet ne 
didesniu kaip 5km geografiniu atstumu 

Eur/ mėn. 

6 Duomenų srauto perdavimas iki 500 Mb/s sparta 
(savivaldybės ribose) 

Eur/ mėn. 

7 Duomenų srauto perdavimas iki 3 Gb/s sparta, 
nepriklausantis nuo paslaugos atstumo, kai bent vienas 
paslaugos teikimo taškas yra kaime 

Eur/ mėn. 

8 Prieigos prie paslaugos teikimo taško įrengimas Eur 

9 Įrangos priegloba bokšte (rinkinys) Eur/ mėn. 

10 Įrangos priegloba bokšte (didelis rinkinys) Eur/ mėn. 

11 Vieta įrangai ant bokšto (antenoms) Eur/ mėn. 
12 Vieta bokšto teritorijoje Eur/ mėn. už 1 m2 

13 Įrangos priegloba komutacinėje spintoje Eur/ 1U/ mėn. 

Orientaciniai tarifų dydžiai. Orientaciniai tarifų dydžiai nustatyti atsižvelgiant į šiuo metu galiojančius 
tarifus (įsigaliojusius 2022 m. sausio 1 d.), kurie apskaičiuoti VšĮ „Plačiajuostis internetas“ naudojant 
patvirtintą kainodaros modelį. Tarifai atnaujinami kasmet atsižvelgiant į einamaisiais metais patirtas 
sąnaudas. Svarbu paminėti, jog šiuo metu nustatyti tarifai atitinka ryšio operatorių poreikius identifikuotus 
atliekant rinkos tyrimą. Žemiau pateikiami orientaciniai projekto metu kuriamos infrastruktūros 
panaudojimui aktualūs tarifų dydžiai. 

Lentelė 7-7 Orientaciniai tarifų dydžiai 

Nr. Tarifai Orientaciniai dydžiai 

1 Ryšio paslauga dviem šviesolaidinio kabelio skaidulomis 
(Eur/ 100 km/ mėn) 

2 896,20 (min. paslaugos 
tarifas – 14,48 Eur/ 

mėn.) 



 

INVESTICIJŲ PROJEKTAS „ITIN SPARTAUS RYŠIO 
INFRASTRUKTŪRA“ 

 

 

 

156 

Nr. Tarifai Orientaciniai dydžiai 

2 Ryšio paslauga viena šviesolaidinio kabelio skaidula (Eur/ 
100 km/ mėn) 

2 027,34 (min. paslaugos 
tarifas – 14,48 Eur/ 

mėn.) 

3 Prieiga prie tinklo galinių objektų 300 Mb/s sparta (Eur/ 
mėn) 

6,00 

4 Prieiga prie tinklo galinių objektų 1 Gb/s sparta (Eur/ 
mėn) 

9,00 

5 Duomenų srauto perdavimas iki 500 Mb/s sparta iki 1km 
geografiniu atstumu arba gyvenvietės ribose, bet ne 
didesniu kaip 5km geografiniu atstumu (Eur/ mėn) 

12,00 

6 Duomenų srauto perdavimas iki 500 Mb/s sparta 
(savivaldybės ribose) (Eur/ mėn) 

72,00 

7 Duomenų srauto perdavimas iki 3 Gb/s sparta, 
nepriklausantis nuo paslaugos atstumo, kai bent vienas 
paslaugos teikimo taškas yra kaime (Eur/ mėn) 

289,00 

8 Prieigos prie paslaugos teikimo taško įrengimas (Eur) 62,00 

9 Įrangos priegloba bokšte (rinkinys) (Eur/ mėn) 90,00 

10 Įrangos priegloba bokšte (didelis rinkinys) (Eur/ mėn) 130,00 

11 Vieta įrangai ant bokšto (antenoms) (Eur/ mėn) 6,00 

12 Vieta bokšto teritorijoje (Eur/ mėn. už 1 m2) 20,00 

13 Įrangos priegloba komutacinėje spintoje (Eur/ 1U/ mėn.) 3,00 

Nustatyti tarifų dydžiai yra orientaciniai ir gali kisti kintant rinkos situacijai. Konkrečios numatoma 
sukurti infrastruktūra teikiamų paslaugų veiklos ir tęstinumo užtikrinimo sąnaudos įvertintos investicijų 
projekte toliau (finansinėje analizėje). 

7.6. Projekto loginis pagrindimas 

Lentelė 7-8 Projekto loginis pagrindimas 

Projekto tikslas Užtikrinti prieigą prie gigabitinės spartos plačiajuosčio ryšio socialinę ir 
ekonominę pažangą skatinantiems subjektams 

Uždavinys Projekto veikla Fizinio rodiklio 
pavadinimas ir 

matavimo vienetas 

Fizinio rodiklio 
siekiama reikšmė20 

1. Įrengti socialinę ir 
ekonominę pažangą 
skatinančių subjektų 
prijungimui reikiamą 
gigabitinės spartos 
plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūrą 

1.1. Ryšio bokštų 
statyba 

Bokštai, vnt. 12 

1.2. Šviesolaidinių 
kabelinių linijų 

įrengimas 

Šviesolaidinės kabelinės 
linijos, km 

2 050 

 

20  Pasikeitus socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų sąrašo informacijai atitinkamai pasikeis 
objektų reitingavimo pozicijos bei planuojamos įrengti infrastruktūros apimtys, kas gali turėti įtakos prieigos 
technologijų pakeitimui, todėl būtų tikslinga nustatyti 15 proc. paklaidą nurodytiems šviesolaidinės infrastruktūros 
fiziniams rodikliams ir 30 proc. paklaidą nurodytiems ryšio bokštų infrastruktūros fiziniams rodikliams, nekeičiant 
pagrindinio tikslo – prijungti 5.000 socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų. 
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2. Įdiegti ryšių 
infrastruktūros 
funkcionalumui 
reikalingą įrangą 

2.1. Įrangos įsigijimas ir 
diegimas 

Įranga, kompl. 1 

 

7 dalies „Projekto vykdymo planas“ apibendrinimas 

Preliminari projekto trukmė – 36 mėn. Projekto įgyvendinimo grafikas sudarytas remiantis Pareiškėjo 
turima projektų įgyvendinimo patirtimi, įvertinus numatomų įgyvendinti veiklų pobūdį ir apimtis. 

Projektą numatoma įgyvendinti „baltųjų dėmių“ teritorijose, kuriose išsidėstę socialinę ir ekonominę 
pažangą skatinantys objektai. Projekto veiklų įgyvendinimo vietos atitiks socialinę ir ekonominę pažangą 
skatinančių objektų adresus. 

Projekto valdymui ir vykdymui numatoma sudaryti du struktūrinius vienetus – projekto priežiūros komitetą 
ir projekto administravimo komandą. Projekto priežiūros komitetas atliks projekto įgyvendinimo 
stebėseną ir kontrolę. Projekto vykdymo komanda atliks projekto veiklų ir finansų valdymo bei Projekto 
administravimo funkcijas. 

Tiek fizinį projekto metu sukurtos infrastruktūros valdymą bei tolesnę eksploataciją, tiek teikiamų paslaugų 
tęstinumą užtikrins Pareiškėjas. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ yra įsipareigojęs teikti didmenines 
plačiajuosčio ryšio paslaugas turima infrastruktūra ir užtikrinti nuolatinę šios infrastruktūros priežiūrą ir 
plėtrą. Atlikta rinkos dalyvių apklausa atskleidė, jog projekto metu  kuriama infrastruktūra ir ja numatomų 
teikti paslaugų pobūdis bei apimtis atitinka realius rinkos dalyvių poreikius, taiga daroma prielaida, jog nėra 
kliūčių, kurios keltų grėsmę projekto veiklų tęstinumui. 

Valstybės finansavimo skyrimas numatomam įgyvendinti projektui galimas tik užtikrinus projekto 
suderinamumą su valstybės pagalbos taisyklėmis. Projekto rengimo metu įvertinta jo atitiktis valstybės 
pagalbos bendrosios išimties sąlygoms. 

Atlikta aplinkosaugos srities analizė leido identifikuoti aplinkos apsaugos srities reikalavimus susijusius su 
elektroninių ryšių infrastruktūros (ryšių kabelių, ryšių bokštų) įrengimu saugomose teritorijose, kaip jos yra 
apibrėžtos LR saugomų teritorijų įstatyme. Pateikti pagrindiniai ryšio infrastruktūros įrengimo saugomose 
teritorijose procesų aprašymai. 

Rengiant investicijų projektą parinkti tinklo tankinimo ir duomenų perdavimo infrastruktūros sprendimai, 
parengtas elektroninių ryšių integracijos planas, projekto metu sukurtos infrastruktūros panaudojimo ir 
tarifų nustatymo principai. 
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PRIEDAI 

1 priedas. Socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų, esančių vietovėse, kuriose galima projekto 
intervencija, sąrašas 

2 priedas. Socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių objektų, esančių vietovėse, kuriose galima projekto 
intervencija, žemėlapiai (bendras Lietuvos Respublikos teritorijos ir atskirų savivaldybių) 

3 priedas. 5G ryšiui reikalingos infrastruktūros ir pasiekiamumo žemėlapiai (bendras Lietuvos Respublikos 
teritorijos ir atskirų apskričių) 

4 priedas. 5G tinklo „baltųjų dėmių“ informacija 

5 priedas. 5G tinklo „baltųjų dėmių“ žemėlapiai (bendras Lietuvos Respublikos teritorijos ir atskirų 
savivaldybių) 

6 priedas. Šviesolaidinės infrastruktūros žemėlapiai (bendras Lietuvos Respublikos teritorijos ir atskirų 
apskričių) 

7 priedas. Šviesolaidinės infrastruktūros ir 5G ryšiui reikalingos infrastruktūros padengiamumo žemėlapiai 
(bendras Lietuvos Respublikos teritorijos ir atskirų apskričių) 

8 priedas. Šviesolaidinės infrastruktūros ir 5G ryšiui reikalingos infrastruktūros „baltųjų dėmių“ žemėlapiai 
(bendras Lietuvos Respublikos teritorijos ir atskirų apskričių) 

9 priedas. Optimalaus techninio sprendimo žemėlapiai (bendras Lietuvos Respublikos teritorijos ir atskirų 
apskričių) 

10 priedas. Tinklo tankinimo ir duomenų perdavimo infrastruktūra (konfidencialu) 

11 priedas. Elektroninių ryšių integracijos planas (konfidencialu) 

12 priedas. Projekto skaičiuoklė 

13 priedas. Biudžetą pagrindžianti informacija (konfidencialu) 

14 priedas. Laidinio ryšio operatorių apklausos rezultatai 

15 priedas. Belaidžio ryšio operatorių apklausos rezultatai 

16 priedas. Viešųjų konsultacijų informacija 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


