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VIESO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
Projekto pavadinimas: Statinio (rysio boksto (9.7) Berzen4 k. , Joniskio raj. sav. , statybos prajekto
prajektiniai pasiiilymai
Susirinkimo data: 2020 m. sausio 28 d.
Susirinkimo pradzia: 13.00 val.
Susirinkimo pabaiga: 14.00 val.
Susirinkimo vieta: Senoji g. 34, Rudiskiq seniunijos saleje, Rudiskiq k., Joniskio raj.
Susirinkimo pirmininkas: prajektuotojo UAB ,,InComSystems" igaliotas atstovas, prajekto vadovas
Antanas Karanauskas
Susirinkimo sekretorius: prajektuotojo UAB ,,InComSystems" igaliota atstove, advokato padejeja Dovile
Versockaite
Antanas Karanauskas (toliau - A. Karanauskas) prisistat((s 60 rysio bokstq statybos prajekto vadovu ir
susirinkimo pirmininku pradejo vies(! susirinkim(!. Nurade prajekto pavadinimq_ - naujos kartos intemeto
prieigos infrastruktUras pletra, infrastruktUras rysio bokstams irengti treCias regionas, pirkimo numeris
393777, rysio boksto statybos prajektas. Informavo, kad treCias regionas apima Jurbarkq, Kelm((, Siaulius
ir t.t. - visq_ Zemaitijq_. Pasake, kad pagal Statybos istatym(! bei prajektavimo normas, sios dienos
susirinkimo tikslas - informuoti visuomen((. apie numatomq_ boksto statybq_. Pasake, kad susirinkimo
sekretore advokato padejeja Dovile Versockaite (toliau - D. Versockaite) pristatys susirinkimo eigq_.
D. Versockaite, prisistaCiusi susirinkimo sekretore, trumpai pristate susirinkimo pracedlir(!: daramas
susirinkimo garso irafas, pagal kuri per tris darbo dienas bus surasytas pratokolas; iki viefo susirinkimo
pabaigos galima pateikti pasiiilymus fodziu arba rastu; teikiant pasiiilym(! fodziu paprasyta prisistatyti,
pasakant vardq_ ir pavard((. bei nuradant, kad yra teikiamas pasiiilymas, kad butq galima tai uzfiksuoti
pratokole; i fodziu pateiktus pasiiilymus bus atsakyta rastu, todel pasiiilymus pateikusieji asmenys po
susirinkimo sekretorei turi palikti kontaktus, kuriais butq galima issiqsti atsakymus ; visi dalyvaujantieji turi
u:Zsiregistruoti dalyviq S(!rase, nuradydami vard(!, pavardy, asmens duomenq nuradyti nereikia; atsakymai
i pasiiilymus bus pateikiami per penkias darbo dienas. Pasake, kad prajekto statytos yra Vsl ,,Placiajuostis
intemetas", prajektuotojas - UAB ,,InComSystems". Pristate susirinkimo eig(!: Romualdas Degutis (toliau
- R. Degutis), atstovaujantis tiek prajektuotojq, tiek statytojq, pristatys pati prajekt(! bei jo sprendinius,
veliau A. Karanauskas - prajektinius pasiiilymus, bokstq sprendinius, po to bus galima uzduoti klausimus
bei diskutuoti. Paprase pries kalbant pasakyti vard(!, pavardy, kad butq galima identifikuoti kalbejusius
asmenis surasant pratokolq_.
R. Degutis prisistat((_s trumpai pristate pati prajekt(!. Pasake, kad prajektas finansuojamas Eurapos Sajungos
lesomis. Gime Briuselio koridoriuose. Ideja, kad kiekvienas eurapietis, nepaisant to kur jis gyvena ar
Lietuvos kaime ar Graikijos saloje, turetq galimyby naudotis greitu intemetu t. y. nemaziau kaip 30 MG
per sekund((.. Pasake, kad Lietuva si(! iniciatyv(! pareme, tikslai buvo perkelti i Lietuvos Respublikos
norminius aktus. Atlikta studija tikslu issiaiskinti, kokia situacija yra Lietuvoje bei kuriose vietose reiketq
statyti bokstus. Buvo uzsibre:Ztas tikslas, kad per pragramavimo laikotarpi prajekt(! reikia igyvendinti.
Pasake, kad butq 30 MG ir daugiau rysys visq pirma turi buti idiegtas sviesolaidis. Parade zemelapyje
raudonas vietas, pazyminCias koks yra sviesolaidinis tinklas siandien Lietuvoje. Tai tik 7 prac. Lietuvos
teritorijos - didieji miestai, centrai ir viena kita didesne gyvenviete.
NepristaCiusi moteris pasiteiravo ar galima skaidrese pateikt(! medziaga nufotografuoti.
R. Degutis atsake, kad taip. Akcentavo, kad susirinkimas yra viesas . Tyse pasakydamas, kad Lietuvoje taip
pat yra mobilus operatoriai, kurie teikia rysi . Parade mobiliajq operatoriq zemelapi. Pasake, kad tamsesne
melyna spalva rado stipresni signalq, kuriam esant galima gauti geresnes kokybes ir aukstesnes raiskos
paslaugas. Parade zemelapyje baltas demes, fyminCias vietas, kuriose jokio rysio nera. Turimas bendras
sviesolaidinio tinklo, ivairiq operatoriq, kurie teikia nemazesnj kaip 3-4 G rysi, tinklo zemelapis. Tai buvo

2

pagrindas pradeti daryti studij q.. ISkeltas klausimas kur reikia pastatyti rysio bokstus, kaip surasti jiems
vietas. Buvo pasamdyti du nepriklausomi radijo planuotojai, kurie gavo Lietuvos zemelapius. Buvo
apklausti visi mobih1s (nuo rajoninio lygio, teigianCi4, kad Europa neleidzia finansuoti projekt4 jeigu
mazinama konkurencija), fiksuoti operatoriai bei kabelines televizijos. Nepriklausomi radijo planuotojai
nurode vietas, kur Lietuvoje reiket4 statyti bokstus. Taip pat buvo panaudota automatine internetine
programa, kurioje suvesti visi operatori4 duomenys. Sistema automatiskai parinko taskus, kuriuose reiket4
pastatyti bokstus. Siais trimis biidais buvo atrinkti 977 taskai Lietuvoje. Kadangi vietos kartojasi, padalinus
i tris dalis turimq. skaici4 issiaiskinta, kad norint rysiu padengti esanCias Lietuvoje baltas demes reikia 300350 bokstt!. Pagal projekto biudzet~maksimaliai galima pastatyti apie 180 bokst4. Pasake, kad darbo grupei
buvo nustatyta bokst4 statybos viet4 parinkimui keletas taisykli4: bokstas statomas vietoveje, kur yra 140
rysiu nepadengt4 nam4 iiki4 ir 3 is 4 didziaj4 Lietuvos rysio operatori4 patvirtina, kad jie ateis i tokiq.
vietovy ir teiks paslaugas; kitu atveju, kai vietoveje nera 140 nam4 uki4, taCiau visi 4 operatoriai patvirtino,
kad tai svarbi vieta, todel tikrai ateis ir teiks paslaugas. Taip buvo atrinktos 256 vietos. Planuojama pastatyti
apie 180 bokst4. Taip pat buvo suformuotas 45 viet4 rezervas, tiems atvejams jeigu tam tikrose vietose, del
tam tikr4 aplinkybi4 nebus imanoma statyti bokst4. Pasake, kad Palangos zonoje buvo numatyta statyti
bokstus, bet kai kuriose vietose neleido aviatoriai, kai kuriose - parkai ir pan. Pasake, kad ir Berzen4 k.
vieta yra netoli parko, todel buvo ilgai su architekte ieskota vietos, kur blit4 galima bokstq. pastatyti. Tyse
pasakydamas, kad projektas numatytas vykdyti 25 m. Paaiskino, kad priklausomai nuo bendnti4 plan4
pagal raj onus, yra i§nuomojamas arba nuperkamas 1 a sklypas. Skaidreje parode, kaip per 25 metus keitesi
patys irenginiai bei technologijos. Per 25 m siandien turimas 4G rysys, kai kur kaimuose 3G. Pokalbiams
naudojamas 2G. Pasake, kad 1G buvo analoginis komlietas. Planuojant 25 m. i prieki pasakyti kiek
technologij4 pasikeis yra sunku. Per praejusi 25 met4 laikotarpi pasikeite 4 technologijos. Atsizvelgiant i
tai, kad per 25 m. gali pasikeisti dar 3 ar 4 technologijos, valstybes tikslas yra pastatyti bokstq., kuriame,
kokios technologijos beateit4, biit4 galima jas sumontuoti. Kalbant apie rysio panaudojimq paminejo, kad
buvo vykdomas bibliotekos pafangai projektas, vyresnio amziaus zmoni4 apmokinimas. Pasake, kad
siandien kalbama apie daikt4 internetq., apie ismanias technologijas. Paminejo, kad kai kurie Lietuvos
ukininkai jau turi ismani~ technikq., bet dar negali valdyti nuotoliniu budu. Pasake, kad ateityje
modernejanCios technologijos labai pades, bet tam turi biiti u:Ztikrintas geras internetinis rysys. Be gero
rysio naudojantis naujomis technologijomis lauk4 nebus galima apseti. Toliau trumpai papasakodamas apie
elektromagnetini laukq. ir spinduliavimq., pasake, kad elektromagnetines bangas spinduliuoja viskas:
elektros rozetes, telefonas, radijas, televizorius. Akcentavo, kad siandien Lietuvoje turimos labai grieztos
normos. Lietuva yra 4-oje vietoje pagal norm4 grie:Ztumq. Europos Sajungoje. Pasake, kad LR Seimas ketina
priimti istatymq. ir keisti normas bei jas sulyginti su Europos Sajungos vidurkiu. Pasake, kad diegti naujas
technologijas nepakelus elektromagnetines spinduliuotes norm4 darosi sudetinga. Tyse trumpai
pristatydamas rysio teikimo situacij~ Lietuvoje. Pasake, kad Lietuvoje yra virs 3000 viet4 is kuri4 yra
teikiamas mobilusis rysys. Parode falius taskus, rodancius vietas, kuriose yra bazines stotys. Pristate ant ko
yra montuojamos bazines stotys. Daugiausia bazini4 st0Ci4 yra sumontuota ant pastat4 - virs 1200.
Daugiausiai - miestuose. Parode skaidreje kaip Vilniuje ant greta esanci4 pastat4 yra sumontuotas bazines
stotys. Paminejo Kretingos pavyzdi. Pasake, kad didejant gyventoj4 tankumui bazini4 st0Ci4 reikia daugiau.
Jeigu norima tureti maziau st0Ci4, tada reikalingas atstumas, o tam reikia auksCio. Del sios priefasties
miesto centruose bokst4 niekur nestatoma. Tyse pasakydamas, kad virs 1000 bazini4 st0Ci4 yra ant bokst4
arba ant stieb4, turinci4 atotampas. Apie 500 - ant vandens bokst4. Pastarieji yra rajon4 centruose.
Rudaiciuose taip pat yra vandens bokstas prie gyvenvietes. Pasake, kad siandien gyvenama tokioje
aplinkoje ir nieko naujo su bokst4 statybomis neatsiranda. Parode juodus taskus, rodanCius esamus
mobiliaj4 operatori4 savo le5omis pastatytus bokstus Joniskio rajone. Akcentavo, kad daugiausiai j4 yra
pagal magistral~, einanciq. i Rygq. bei didelese gyvenvietese. Parode raudonus taskus - vietas, kuriose
numatyta pastatyti bokstus. Pasake, kad Mazeliuose, Taip pat prie Skaisgiri4 jau yra gautas statybos
leidimas. Pasake, kad siandien biita Zadvainiuose, pristatant viesame susirinkime planuojam~statyti bokst'l,
bei pridiire, kad dar vienas bokstas numatytas Skakuose. Akcentavo, kad tai vietos, kur mobiliis operatoriai
uz savo pinigus bokst4 nestato, nes jiems neapsimoka, kadangi yra per mafai nam4 iiki4 ir tai neatsiperka.
Todel yra vykdomas sis projektas bokstams pastatyti ir mobiliis operatoriai pasake, kad ateis i sias vietoves,
sumontuos antenas ir teiks paslaugas. Tyse pasakydamas, kad Joniskio rajone ant bokst4 ir stieb4 yra
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sumontuota 12 bazini4 stociL), ant pastat4 - 6, ant vandens bokst4 - 7. Pasake, kad siandien esama
Rudiskiuose. Pagal projekt'l buvo duota koordinate x, y ir uzduotis surasti 1 kilometro spinduliu sklypq, po
to ji ifouomoti arba nupirkti ir suprojektuoti bokst'l. Tai projekto dalis. Pasake, kad surasta vieta toliau nuo
gyvenvietes. Akcentavo, kad bokstas tarnaus 5 km spinduliu. Planuotoj4 :Zemelapyje parode rysio zonq,
pazymet'). melyna spalva, nuo vandens boksto. Pasake, kad falia ir balta zona - ten kur nera 30 MG rysio .
Parinkta vieta boksto statybai uztikrint4 rysj 5 km spinduliu. Pasake, kad, kadangi teritorijoje yra parko
zona, saugomos teritorijos, ieskoti vietoves boksto statybai toje vietoveje nebuvo galima. Likusioje dalyje
susitarta su savininku, kad but4 galima statyti bokstq. Pasake, kad pristatymas baigtas ir kad toliau A.
Karanauskas papasakos apie pat! bokstq.
A. Karanauskas pasake, kad bokstai visoje Lietuvoje bus vienodi. Parode, kaip bokstas atrodys. Boksto
aukstis - 60 m. Pagal naujas technologijas visi rysio bokstai jungiami sviesolaidziu, todel yra tokia sparta,
anksCiau radijo signalu buvo perduodama informacija, skyresi na5umas, nebuvo galima perduoti daug
informacijos. Tyse, pasakydamas, kad bokstui reikalinga I Ox 10 m. zemes sklypo dalis, kuri bus aptverta
tvora. Nuo Naujaj4 met4, pasikeitus jstatymui, bokstui turi buti nustatoma 2 m apsaugos zona, taigi
isnuomotam ar nupirktam sklypui uzdedama apsaugos zona. Sanitarines apsaugos zonos neturi. Pasake,
kad prieS keliant i www.infostatyba.lt atliekami spinduliuotes skaiciavimai. Jie siunciami Vilniaus
visuomenes sveikatos centrui, kuris persiunCia infonnacij(lpagal raj onus, siuo atveju buvo si4sta ! Siaulius,
kur tikrinamas spinduliavimas. Po to, kai !keliama i www.infostatyba.lt, dar kart'l tikrina Joniskio
specialistai. Akcentavo, kad projektas del spinduliavimo tikrinamas tris kartus. Po to derinamas su Civiline
aviacija bei kariuomene. Su visais suderinus gaunamas statybos leidimas.
Elena K
ne.

(tokiau E. K

I pasiteiravo ar su Berzen4 k. gyventojais reikia derinti ar

A. Karanauskas pasake, kad tvarka tokia, kad derinti nereikia su niekuo, tik su minetomis institucijomis.
Pasake, kad, kadangi sis objektas yra finansuojamas uz Europos Sajungos pinigus, jis yra visuomenei
svarbus. Yra keli visuomenes informavimo proceduros budai: kaimynini4 sklyp4 savininkai gali buti
informuojami laiskais; taip pat parengiama projektini4 pasi11lym4 rengimo uzduotis, kuri suderinama su
savivaldybe, keliama i www.infostatyba.lt, kad norima pradeti visuomenes informavimo proceduras, kai
savivaldybe internete patvirtina, statomas stendas sklype ir seniunijoje pakabinami skelbimai. Po 10 darbo
dien4 po informavimo daromas viesas susirinkimas. Internete pateikta projekto informacija su nurodytais
kontaktais, kuriais galima kreiptis turint pageidavim4, pasi11lym4. Pasake, kad pasi11lym4 gaunama
nemafai. Akcentavo, kad i visus juos atsakoma. Pasake, kad taip pat ir viefo susirinkimo metu fodziu ar
rastu pateikiami pasiUlymai, i kuriuos privaloma rastu atsakyti. Primine, kad viesame susirinkime daromas
garso jrasas, po to pagal jj surasomas protokolas ir nuasmenintas jkeliamas i internet')..
E. K
pasake galvojanti, kad susirinkimas turet4 buti Berzen4 k. Vietiniams gyventojams
daugiau klausim4 kilt4 negu Cia esantiems. Pasake, kad Rudiski4 kaimo zmones negali nusprysti uz juos.

A. Karanauskas pasake, kad visuomenes informavimo susirinkimas skirtas visiems. Gali atvykti asmenys
net is Vilniaus ar Kauno. Informacija apie susirinkim'l patalpinta internete, bet kas gali su ja susipazinti.
Akcentavo, kad vasarq Zadvaini4 k. viesas susirinkimas buvo darytas tiesiog kieme. Ziem'l reikalingos
siltos patalpos, kad but4 galima visiems susirinkti. Dabar del Zadvaini4 k. boksto susirinkimas vyko antr'l
kartq, nes netiko boksto vieta. Akcentavo, kad Zadvaini4 k., kur ketinama statyti kilometro spinduliu nera
nei namo, visur laukas.
E. K

pasiteiravo kiek iki Berzen4 k. yra kilometi·4.

R. Degutis atsake, kad kokie 2 km.
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Rudiskiq seniune J
C
(toliau - J. (:, _
) pasake, kad susirinkime yra Berzenq k. atstovas
- seniCmaitis, kuris yra gyventojus informav((s apie planuojamct statyti bokstct ir taip pat buvo pakabinti
skelbimai. Akcentavo, kad nebuvo privaloma Rudiskiq bendruomeny informuoti apie tai kas padaryta.
E. K
pasake, kad sutinkanti, kad nebuvo privaloma, bet mananti, kad seneli4 namuose galejo
!vykti toks susirinkimas.
J.

c

akcentavo, kad neprivalu kiekvieno zmogaus klausti.

D. Versockaite patikslino, kad teises aktas - statybos techninis reglamentas ,,Statini4 projektavimas",
reguliuoja vieso susirinkimo tvarkct. Jame nera nurodytas konkretus !pareigojimas, kad susirinkimas turi
vykti konkreCioje vietoje. Yra numatyta, kad susirinkimo vietq parenka statytojas suderin((S su seniunija,
savivaldybe, kurioje statinys yra statomas. Siuo atveju statytojas, suderin((s su savivaldybe ir seniunija,
pasirinko butent siq vietq.
A. Karanauskas pridure, kad kituose rajonuose savivaldybes nori , kad susirinkimai vyktt! savivaldybeje.
Kai vyksta viesi susirinkimai miestuose, pavyzdziui Vilniuje, susirinkimai dafoai vyksta projektuotoj4
patalpose, vieta nera fiksuota, daroma kur galima daryti. Atsake, kad suderinama vieta. Pradedant
viesinimus buvo teirautasi ar galima susirinkimus daryti rajonuose, gautas atsakymas, kad negalima, kad
reikia derinti su seniunais. Pasake, kad tai jau 31-asis susirinkimas. Turima 18 rajon4. Pasake, kad jeigu
pazeidziamos proceduros gali buti uzprotestuota ir viskq is naujo gali tekti daryti. Viskct vykdyti reikia
gridtai pagal !statymo raid((. Reikia derinti, kad zmonems but4 patogi vieta ir laikas.
D. Versockaite pasiteiravo ar kas dar turi klausim4.
R. Degutis paklause, gal seniCmaitis turi klausim4.
Berzen4 kaimo seniunaitis V

, pasake, kad niekas nepriestarauja, viskas yra tvarkoje.

A. Karanauskas pridure, kad bokstas statomas ne projektuotojams, o uz europmms p1mgus statomas
gyventojams. Akcentavo, kad jie neatstovauja nei Bites nei Tele2.
E. K.
pasake, kad jos nesuprato. Pridure, kad jos nuomone, daugiau klausim4 galet4 pateikti
vietoje gyvenantys zmones, turejo omenyje, kad informacija but4 aktualesne toje vietoje gyvenantiems
zmonems.
A. Karanauskas pasake, kad reikia sutikti SU tuo, kad tie zmones buvo informuoti.

E. K
pasake to nezinanti, todel ir uzdave tok! klausimq. Paklause, ar jeigu uzduoda klausimct
kok! nori, jis gali buti netinkamas.
D. Versockaite pasake, kad viskas yra gerai, asmuo gali uzduoti kokius tik nori klausimus.
J.

C1

E. K:

pasake, kad gyventojai buvo informuoti.
pasiteiravo, kodel tas nebuvo pasakyta, kol ji nepaklause.

C

pasake, kad isklause gyventojct ir jos nepetirauke.

E. K

replikavo, kad j i yra piliete ir gali paklausti.

J.
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A. Karanauskas papilde, kad ji turi pilnq_ teis('( klausti. Akcentavo, kad viskas daroma pagal istatymo raid('(.
Jeigu but4 gautas pageidavimas, per nustatytq_ laikq_ i ji but4 atsakyta. Gaunama ir paklausim4 ir skund4, i
kuriuos atsakoma. Kiekvienas gali isreiksti savo nuomony, nesvarbu kokiaji bilt4, ir ji bus uzprotokoluota.
Jeigu bus gautas pageidavimas atsi4sti atsakymq rastu, atsakymas bus issiqstas tik reikia pasakyti kas
netinka.

R. Degutis akcentavo, kad bokstai tai yra dovana gyvenamai vietovei. Intemeto rysio siai dienai Berzen4
kaime nera. Pasake, kad tai dideli pinigai. Akcentavo, kad parke statybos nera imanomos, todel bokstas
patrauktas toliau. Pasake, kad bet kokiu atveju tai yra vietove, kur rysio reikia. Pasake, kad kalbeta, kad ir
Rudiskiq gyvenvietei boksto reiketq, bet yra tokia situacija, kad visur negalima pastatyti. Projektas
vykdomas ten, kur operatoriai yra investaV('( maziausiai lesq. Beden4 gyvenvieteje yra 100 namq ukiL!,
todel deti privaCias le5as esant tokiam skaiciui neapsimoka. Tokia ir yra projekto ideja. Pasake, kad
konkreCiai pasamdytas darbuotojas ieskojo sklypo, taresi su savininku, dabar jau yra pasirasyta preliminari
notarine sutaiiis. Viskas yra taip, kaip priklauso pagal istatymus. Naudojant Europos Sajungos le5as ne
pagal istatymq atlikti veiksm4 negalima.
A. Karanauskas pasake, kad bokstq pastatymas yra valstybinis interesas. Visa Lietuvos teritorija turi buti
padengta geru rysiu. Papasakojo, kad Joniskio seniunijoje seniune pasakiusi, kad uzdaromi banko skyriai
ir pan., paslaugos keliasi i internetq ir sios paslaugos turi buti visiems vienodai prieinamos. Deklaruojant
paselius intemetu taip pat svarbus geras interneto rysys. Valstybe turi suteikti visiems vienodas sqlygas
naudotis geru rysiu. Mieste gyvenantiems problemL! nera, nes kiekvienam atvestas sviesolaidis. Kaimuose
ziureta, kur praeina sviesolaidis. Daugiausiai praeina tik ties magistralemis, o kitur jo nera. Pasake, jeigu
nebus pastatyti bokstai, niekada kaimuose nebus gero intemeto. Verslas neina ten, kur jis negauna pelno.
Pastatyti vienq bokstq be infrastrukturos kainuoja - 200 000 Eur. Taip pat dar reikia atvesti elektrq_,
sviesolaidi. Bokstus kelis tlikstancius kilometrq lydi sviesolaidziai. Tai yra dideles investicijos. Tikslas suvienodinti sq_lygas visiems gyventojams naudotis rysiu, padengti rysiu visq Lietuvq. Pasake, kad jeigu
atsiranda protestuojanCi4, kurie nenori boksto, ieskoma kitur. PastaCius bokstus gaunamas visas paketas
paslaugq. Kaip gaunama kabeline televizija, taip Cia viskas bus per intemetq_, visai kiti greiCiai ir tai yra
didelis pliusas. Pasake, kad yra zmoniq, kurie sako, jog telefonu susikalba ir jiems to pakanka. Paprase
prisiminti kas buvo pries 20-25 metus. Kompiuteriai kainuodavo didelius pinigus, retas juos turedavo, siai
dienai retas j4 neturi. Viskas eina i prieki. Pasake, kad kam reikalingas kompiuteris arba ismanus telefonas
su visomis funkcijomis jeigu nera stabilaus intemeto.
R. Degutis pasake, kad Lietuvoje yra 2 proc. maziau intemetu besinaudojanCiq asmen4 negu Europos
Sajungos vidurkis.

D. Versockaite pasiteiravo ar dar kas turi klausim4 ar pasilllym4.
E.K

pasiteiravo kokiu spinduliu bokstai issidesty, pvz. nuo esamo.

R. Degutis pasake, kad viskas priklauso nuo to kokia paslauga teikiama.
E. K

pasiteiravo ar yra koks bokstas Gruzdziuose.

R. Degutis pasake, kad paziClfes. Pasake, kad telefoniniam rysiui reikia statyti bokstus reCiau. Kalbant apie
paprastq_ intemetq_ - 2 MG - 10 MG, atstumas mazeja. Kadangi planuojamas 30 MG ir daugiau, tai sio
aptamavimo spindulys bus ne daugiau iki 5 km. Geras patikimas rysys bus 3 km atstumu. Akcentavo, kad
Joniskio rajonas yra plokstuma, tai reiskia, kad 5 km spinduliu aptamavimas yra realus. Bet kalbant apie
Telsit! arba Plunges rajonq, kur daug kalnq, gali 5 km spindulio nesiekti.
A. Karanauskas paprase prieiti prie turimo Siaulil! zemelapio, kuriame parodysiqs, kur projektuojami bei
jau esantys bokstai.

6

E.K

, koks bokstas yra arCiausiai Rudiski4.

R. Karanauskas pasake, kad falia Gruzdzi4, Joniskio rajone, turet4 buti kitas bokstas. Parode iemelapyje.
Pasake, kad Siauliuose derinamos trys vietos bokstams. Pasake, kad Siauli4 raj one aerodromui yra nustatyta
didele apsaugos zona, kur negalima statyti. Pasake, kad zemelapyje visi bokstai yra pazymeti.
R. Degutis pasake, kad gali parodyti Joniskyje esamus bokstus. ISvardino: Gatauciai, LinkaiCiai,
kaimyniniame rajone, ant kelio Gruzdziai - Piktuiziai yra 2 bokstai. Parode iemelapyje esamci teritorijq,
kurioje nera padengiamumo rysiu. Parode Mazeliuose suprojektuotq bokstq.
J.

C

E. Ka

pasake, kad nuo Rudiski4 iki Gruzdzi4 yra didelis tarpas.
pasake, kad del to yra prastas rysys, nes robotas patekimas.

A. Karanauskas pasake, kad paCiuose Gruzdziuose ir falia j4 yra bokstai. Parode dabar

projektuojam~

bokst~.

J. C
paklause ar nuo Berzen4 k. statomo boksto rysys nepasieks Rudiski4, ar netures minetas
bokstas jokios jtakos Rudiski4 k.
R. Degutis pasake, kad bokstai papildo vienas kitq, bet netrukdo vienas kitam. Jeigu yra du bokstai, vienam
sugedus, rysys bus gaunamas nuo kito. Mobilus telefonas visada ima stipriausiq rysi, kur bazine stotis
isspinduliuoja stipresnj signalq. Pateike pavyzdj kaip vaziuojant automobiliu rysys telefone nedingsta, nes
persijungia is vienos i kitq baziny stotj.
J. (:,

: pasake supratusi, kad Rudiski4 k jokios naudos nuo statomo boksto nebus.

R. Degutis patvirtino, kad dideles naudos nebus, jis skirtas ne Rudiski4 gyvenvietei.
A. Karanauskas pasake, kad Rudiski4 gyvenvietei net Siauli4 raj one nera jokio boksto. Parode, kad prie
Gruzdzi4 k. yra bokstai, o prie Rudiski4 k. nera.
R. Degutis pasake, kad kaip ir buvo pristatyta, tai yra tos baltos demes. Rudiski4 k. esantis vandens bokstas
yra neaukstas 21 m.
J.

C

pasiteiravo kokio auksCio bus bokstai.

R. Degutis atsake, kad 60 m. Akcentavo, kad aukstis reikalingas teritorijai. Kai yra daug gyventoj4, tai
auksCio nereikia. Pateike pavyzdj su intemetu naudojant Wi-Fi, kuris aptamauja tam tikr~ erdv(( ir jo kelti
nereikia.
A. Karanauskas pasake, kad bokstas yra kaip vandentiekio vamzdis, kuris leidzia tam tikrq kiekj vandens.
Jeigu atsigers is vamzdzio karve - vandens uzteks, jeigu dramblys - neuzteks. Bokstas turi tam tikr~
prisijungimo pajegumq- kiek vienu metu gali prisijungti vartotoj4. Jeigu vartotoj4 yra daug, atsiranda daug
anten4. Pasake, kad prie Kursen4 bokstas stovi paciame centre. Pasake, kad kalbant apie rysj Rudiski4 k.,
tai tikrai bloga vieta.
R. Degutis pasake, kad per Lietuv~ yra atsirady viet4, kur nebus pastatyta bokst4 ir pasiteiravo ar likus les4
but4 galimci siUlyti Rudiski4 k. boksto statybai.
NepristaCiusi moteris pakomentavo, kad vaziuojant Staneli4 - Sinkun4 keliu nera jokio rysio.
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c,

J.
pasake, kad galima sililyti. Zmones susirinks ir pasakys savo nuomorn;. Daugelis skundziasi
blogu rysiu.
R. Degutis pasake, kad bus turima omenyje.
D. Versockaite pasiteiravo ar dar yra pasililym4.
R. Degutis pasake, kad jeigu but4 ieskoma vietoves bokstui, tai ieskoma kilometro spinduliu nuo Rudiski4
k, one paCioje gyvenvieteje. Zemelapyje parode, kuri puse yra geriau padengta.
J. C

pasake, kad i Siauli4 pusy teritorija yra labiau padengta rysiu.

R. Degutis patikslino, kad i Gatauci4 pusy. Parode, kur yra GatauCiai ir kur yra Rudiskiai. Parode, kuri zona
yra balta.

E.K

pasake, kad gal pastaCius Berzen4 k. bokst(l rysys pasieks ir Rudiski4 k.

R. Degutis pasiteiravo, nuo Berzen4 k. iki Rudaici4 k. kiek yra kilometr4.
Neprisistaciusi moteris atsake, kad

~

7 km.

A . Karanauskas ir D. Versockaite pasiteiravo ar dar kas nors turi klausim4, susijusi4 su projektu. lsitikiny,
kad klausim4 nera, baige susirinkimq.

Susirinkimo pirrnininkas Antanas Karanauskas
Susirinkimo sekretore Dovile Versockaite

(

