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ĮVADAS 
 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 
2013, Nr. 76-3824), 2013 m. gruodžio 18 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu 
Nr. 1265 „Dėl pasiūlymu teikimo dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ bei Neringos savivaldybės bendrojo plano nuostatomis, išdėstytomis teritorijos 
naudojimo ir apsaugos konkretizavimo sprendiniuose, jog Neringos savivaldybės teritorijoje 
ryšių infrastruktūros vystymo svarbiausias tikslas – pasiekti, kad ryšio priemonės būtų 
prieinamos visiems potencialiems vartotojams, UAB „TeleTower“ 2014 m. sausio 16 d. iniciavo 
pradėti rengti Elektroninių ryšių infrastruktūros plėtros Neringos savivaldybėje specialųjį planą 
(toliau – SP). 

Neringos savivaldybėje teigiamas sprendimas priimtas 2014 m. vasario 25 d. Neringos 
savivaldybės tarybos nutarimu Nr. V13-89 „Dėl elektroninių ryšių infrastruktūros plėtros 
Neringos savivaldybėje specialiojo planavimo dokumento rengimo“. Apie sprendimą paskelbta: 
http://www.neringa.lt/go.php/lit/Informacija-apie-inicijuojama-pradeti-rengti-Elektroniniu-ryiu-
infrastrukturos-p...eritoriju-planavimo-dokumenta-/2534   

Neringos savivaldybės administracija 2014 m. kovo 27 d. su UAB „TeleTower“ pasirašė 
Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį Nr. V31-64. Sutartis skelbiama viešai 
internetiniame puslapyje adresu: http://www.neringa.lt/go.php/lit/Informacija-apie-inicijuojama-
pradeti-rengti-Elektroniniu-ryiu-infrastrukturos-p...eritoriju-planavimo-dokumenta-/2534 . 

Teritorijų planavimo organizavimo pagrindas: Neringos savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2014 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. V13-63 „Dėl elektroninių ryšių infrastruktūros 
plėtros Neringos savivaldybėje specialiojo planavimo dokumento rengimo“.  

SP tikslas - užtikrinti darnią elektroninių ryšių infrastruktūros plėtrą Neringos savivaldybės 
teritorijoje ir parinkti teritorijas, kuriose galima ši plėtra, nustatant planuojamos teritorijos 
tvarkymo ir naudojimo režimą, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus statinių projektams 
rengti ir žemės sklypams naudoti.  

Planavimo lygmuo – savivaldybės (masteliu M 1:10 000), planuojamos teritorijos vieta – 
Neringos savivaldybė teritorija, kurios plotas – 90 km2.  

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: 
 Plėtoti elektroninių ryšių infrastruktūrą ir numatyti jų plėtrai reikalingas teritorijas; 
 numatyti kraštovaizdžio, gamtos ir biologinės apsaugos priemones; 
 nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. 

 
Specialiojo plano iniciatorius: UAB „TeleTower“, įmonės kodas 302453251, adresas: 

Žemaitės g. 15, 03504, Vilnius.  
Planavimo organizatorius: Neringos savivaldybės administracija, įmonės kodas 

188754378, adresas: Taikos g. 2 93121, Neringa. ] 
Specialiojo plano rengėjas: Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Aplinkos inžinerijos 

fakulteto Teritorijų planavimo mokslo institutas. Adresas: Saulėtekio al. 11, 10223, Vilnius. 
Projekto vadovė – Jūratė Venckauskaitė, tel.: 8 5 2370576, faks.: 8 52370588, el. p. adresas: 
jurate.venckauskaite@vgtu.lt. 
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Planuojamai teritorijai taikomi aukštesnio ir atitinkamo lygmens teritorijų 
planavimo dokumentai, plėtros programos, strateginiai veiklos planai ir kita 
 

 Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrasis planas, patvirtintas Neringos 
savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. T1-164; 

 Kuršių nerijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų planas, patvirtintas LR Seimo 2010 m. 
gruodžio 22 d., nutarimu Nr. XI-1248; 

 Kuršių nerijos nacionalinio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas LR aplinkos ministro 
2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 439; 

 Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas, patvirtintas LR Vyriausybės 2012 m. 
gegužės 6 d. nutarimu Nr. 702; 

 Kuršių nerijos gamtotvarkos planas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 
14 d., Nr. D1-32; 

 Kuršių nerijos nacionalinio parko vidinės miškotvarkos projektas (Žin., 2013, Nr. D1-
553); 

 Neringos savivaldybės strateginės plėtros planas 2014–2010 metams, patvirtintas 
Neringos savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T1-91; 

 Kultūros vertybių registro duomenų bazė: http://kvr.kpd.lt/heritage/; 
 Nidos gyvenvietės, unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17098, teritorija; 

Juodkrantės gyvenvietės, unikalus kodas Kultūros vertybių registre 2067, teritorija; 
Preilos gyvenvietės, unikalus kodas Kultūros vertybių registre 2069, teritorija; Pervalkos 
gyvenvietės, unikalus kodas Kultūros vertybių registre 2068, teritorija, kurios pripažintos 
saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui (Žin., 2005, Nr. 58-2034); 

 Rengiamas nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės – Nidos gyvenvietės (unikalus 
kodas Kultūros vertybių registre 17098, buvęs kodas U10), Nidos m., nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos specialusis planas: teritorijos ir apsaugos zonų ribų planas ir 
paveldotvarkos projektas (KPD direktorės įsakymas „Dėl valstybės saugomos 
nekilojamosios kultūros paveldo vertybės – Nidos gyvenvietės (unikalus kodas Kultūros 
vertybių registre 17098, buvęs kodas U10), Neringos m., nekilnojamo kultūros paveldo 
apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo“ (Žin., 2011, Nr.147-
6926)); 

 Rengiamas nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės – Juodkrantės gyvenvietės 
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 2067, buvęs kodas U12), Juodkrantės m., 
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas: teritorijos ir apsaugos zonų 
ribų planas ir paveldotvarkos projektas (KPD direktorės įsakymas „Dėl valstybės 
saugomos nekilojamosios kultūros paveldo vertybės – Juodkrantės gyvenvietės (unikalus 
kodas Kultūros vertybių registre 2067, buvęs kodas U121), Neringos m., nekilnojamo 
kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo“ (Žin., 
2011, Nr.147-6927)); 

 Rengiamas nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės – Preilos gyvenvietės (unikalus 
kodas Kultūros vertybių registre 2069, buvęs kodas U19), Preilos m., nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos specialusis planas: teritorijos ir apsaugos zonų ribų planas ir 
paveldotvarkos projektas (KPD direktorės įsakymas „Dėl valstybės saugomos 
nekilojamosios kultūros paveldo vertybės – Preilos gyvenvietės (unikalus kodas Kultūros 
vertybių registre 2069, buvęs kodas U19), Neringos m., nekilnojamo kultūros paveldo 
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apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo“ (Žin., 2011, Nr. 147-
6928)); 

 Rengiamas nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės – Pervalkos gyvenvietės (unikalus 
kodas Kultūros vertybių registre 2068, buvęs kodas U11), Pervalkos m., nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos specialusis planas: teritorijos ir apsaugos zonų ribų planas ir 
paveldotvarkos projektas (KPD direktorės įsakymas „Dėl valstybės saugomos 
nekilojamosios kultūros paveldo vertybės – Pervalkos gyvenvietės (unikalus kodas 
Kultūros vertybių registre 2068, buvęs kodas U11), Neringos m., nekilnojamo kultūros 
paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo“ (Žin., 2011, 
Nr. 147-6929)); 

 LR energetikos ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1-79 patvirtinto 
„NordBalt“ jungties statybos Klaipėdos apskrityje specialusis planas; 

 Nacionalinės energetikos nepriklausomybės  strategija, LR Seimo 2012 m. birželio 26 d. 
nutarimas Nr. XI-2133; 

 Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008–2012 m. planas, LR Vyriausybės 
2007 m. gruodžio 27 d. nutarimas Nr. 1442; 

 Klaipėdos rajono savivaldybės bendrasis planas 2005 m. gruodžio 29 d. Nr. T11-405. 
 

Specialiajam planui taikomi teisiniai dokumentai 
 

 LR teritorijų planavimo įstatymas Nr. I-1120 (aktuali 2014-07-23 redakcija); 
 LR saugomų teritorijų įstatymas Nr. I-301 (aktuali 2014-01-07 redakcija); 
 LR Žemės įstatymas patvirtintas Nr. I-446 (aktuali 2014-04-04 redakcija); 
 LR  Elektroninių ryšių įstatymas Nr. IX-2135 (aktuali  2014-01-01 redakcija); 
 LR Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas Nr. VIII-1666 (aktuali 2010-11-23 

redakcija); 
 LR Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas Nr. IX-886 (aktuali 2013-10-12 redakcija);  
 LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas Nr. I-733 (aktuali 2013-10-24 

redakcija); 
 LR aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. D1-96 „Dėl gamtinio karkaso 

nuostatų patvirtinimo“; 
 LR aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. D1-98-11 „Dėl paviršinių 

vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“; 

 LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir 
miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (aktuali 2012-09-23 redakcija); 

 LR Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1289 „Dėl žemės servitutų nustatymo 
administraciniu aktu taisyklių patvirtinimo“; 

 LR Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimas Nr. 1541 „Dėl vienkartinės ar 
periodinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu žemės 
servitutu, tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui 
apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“; 
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 LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-200 „Dėl 
radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės 
stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”; 

 LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-199 patvirtinta 
Lietuvos higienos norma HN80:2011 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir 
gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 
kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“; 

 LR Kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. IV-190 „Dėl nekilnojamųjų 
kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“; 

 LR Energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 1-309 „Elektros linijų ir 
instaliacijos įrengimo taisyklės“; 

 LR  Energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 1-22 „Elektros įrenginių 
įrengimo bendrosios taisyklės“; 

 LR Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. 1V-978 
“Dėl elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo 
taisyklių patvirtinimo”; 

 LR Aplinkos ministro, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus 
reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. D1-995/1-312 “Dėl 
gaisrinės saugos normų teritorijų planavimo dokumentams rengti patvirtinimo“; 

 LR Vyriausybės 2001 m. gegužės 8 d. nutarimas Nr. 523 „Dėl Lietuvos Respublikos ir 
Rusijos Federacijos valstybės sienos apsaugai skirtų žemės plotų ir jų ribų patvirtinimo“; 

 LR Vyriausybės 2007 m. gegužės 30 d. nutarimas Nr. 548 „Dėl pasienio ruožo ribų ir 
valstybės sienos apsaugos zonos ribų bei Lietuvos Respublikos gyvenamųjų vietovių, 
priskirtų pasienio ruožui, sąrašo patvirtinimo“; 

 LR Vyriausybės 2008 m. sausio 16 d. nutarimas Nr. 39 „Dėl Lietuvos Respublikos 
vyriausybės 2002 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 598 „Dėl pasienio teisinio režimo 
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo; 

 Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2009 m. kovo 27 d. Nr. 4R-72 „Dėl 
2001 m. gruodžio 19 d. civilinės aviacijos“ administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 106 
„Dėl aukštų statinių ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. 
 

Specialiajam planui išduotų planavimo sąlygų analizė 
 

2014 m. gegužės 19 d. suderinus su Neringos savivaldybės administracijos Architektūros 
skyriaus darbuotojais specialiojo plano rengėjai kreipėsi raštu su prašymais pateikti planavimo 
sąlygas į šias institucijoms: 

 Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerija. Klaipėdos m. ir Neringos skyrius. 
Danės g. 17, 92117 Klaipėda; 

 LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas. Birutės 
g. 16, 91204, Klaipėda; 

 LR Susisiekimo ministerija. Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius; 
 Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija. Naglių g. 8, LT-93123 Nida; 
 Neringos savivaldybės administracijos direktorius. Taikos g. 2, LT-93121, Neringa; 
 Klaipėdos visuomenės sveikatos centras. Liepų g. 17, Klaipėda 92138; 
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 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys. 
Tomo g. 2, 91245 Klaipėda; 

 UAB “Neringos energija”. Taikos gatvė 4A, Nida 93012; 
 AB “LESTO”. Žvejų g. 14, Vilnius, 09310; 
 AB “LitGRID” A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311, Vilnius; 
 AB “Lietuvos dujos”. Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius; 
 AB ”Teo LT“. Lvovo g. 25, LT-03501 Vilnius; 
 UAB “Bitė Lietuva”. Žemaitės g. 15 LT-03504 Vilnius; 
 UAB “Omnitel”. T. Ševčenkos g. 25, LT-03503 Vilnius; 
 UAB “Tele2”. Sporto g. 7, Vilnius 09200; 
 Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Trilapio g. 4, Klaipėdos m., 

Klaipėdos m. sav., LT-92191; 
 Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. 

Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius; 
 Civilinės aviacijos administracija. Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius; 
 Lietuvos kariuomenės vadui. Šv. Ignoto g. 8/29, LT-01120 Vilnius. 

 
Vadovaujantis LR Susisiekimo ministerijos atsakytu į prašymą išduoti sąlygas raštu 

papildomai 2014 m. rugpjūčio 22 d. buvo kreiptasi į VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ Tilžės g. 54, 
LT-91110 Klaipėda. 
 

Apibendrinant išduotose planavimo sąlygose nurodyti šie reikalavimai rengiamam 
specialiajam planui: 

 Projektuojant elektroninių ryšių komunikacijas suformuotose žemės sklypuose žemės 
sklypams turi būti nustatytos taikomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos ir 
servitutai; 

 Nustatyti įstatymais pagrįstus nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos privalomuosius 
reikalavimus; 

 Į planuojamą teritoriją patenkančių esamų elektros tinklų ir įrenginių apsaugos zonose 
vadovautis Elektros tinklų apsaugos taisyklėmis; 

 Išskirti žemės zonas bei nustatyti reikiamus servitutus esamiems į planuojamą teritoriją 
patenkantiems elektros tinklams ir įrenginiams ir esant reikalui elektros tinklams ir 
įrenginiams, kurie bus perkeliami iš planuojamos teritorijos, tiesimo (statybos) ir 
eksploatavimo; 

 Servitutai nustatomi statomų, esamų bei perkeliamų elektros tinklų ir įrenginių apsaugos 
zonų ribose; 

 Privačioje žemėje servitutai nustatomi sudarant neatlygintinas ir neterminuotas sutartis su 
žemės savininkais, valstybės ar savivaldybės valdomoje žemėje servitutai nustatomi 
administraciniu aktu; 

 Servitutai sudaromi  sudarius atitinkamas sutartis. Visa sutarties sudarymo, jos 
įregistravimo ir kitas išlaidas dengia žemės savininkas arba kitas suinteresuotas asmuo; 

 Specialųjį planą derinti su bendrove, bei su kitais asmenimis, įstaigomis ir 
organizacijomis, su kuriomis, pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus, toks specialusis 
planas turi būti suderintas; 
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 Naujojo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie bendrovės skirstomųjų elektros 
tinklų prisijungimo sąlygos Vartotojui bus išduodamos vadovaujantis teisės aktuose 
nustatyta tvarka; 

 Įvertinti esamas 110 kV elektros oro liniją Juodkrantė – Nida ir Marios – Juodkrantė; 
 Įvertini esamą 110/35/10 kV Juodkrantės transformatorių pastotę; 
 Įvertinti statomos „NordBalt“ jungties 300 kV elektros kabelį; 
 Vadovaujantis LR Energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93 

patvirtintomis taisyklėmis būtina išlaikyti oro linijų apsaugos zonas, kuriose ribojama ar 
draudžiama ūkinė veikla; 

 Išskirti esamas ryšių linijų apsaugos zonas. Telekomunikacijų tinklai neturi patekti po 
planuojamais statiniais ar pakliūti į kelio važiuojamąją dalį. Priešingu atveju numatyti 
esamų telekomunikacijų tinklų ir įrengimų iškėlimo trasas, ir vietas; 

 Esant poreikiui naujoms TEO paslaugoms, numatyti reikiamas telekomunikacijų trasas 
inžinerinių tinklų ir komutacijų koridoriuose; 

 Projektavimo metu vadovautis TEO LT, AB išduotomis prisijungimo sąlygomis; 
 Nustatyti naujai paklotų arba iškeltų telekomunikacijų tinklų apsaugos zonoje žemės 

panaudojimo apribojimus; 
 Techninio ar darbo projekto ruošimui gauti naujas TEO tinklų prisijungimo sąlygas; 
 Rengiant specialųjį planą vadovautis 2014 m. rugpjūčio 25 d. UAB „Bitė Lietuva“ 

išduotų planavimo sąlygų priede pateikta informacija apie pageidaujamas vietas (pateiktos 
koordinatės) UAB „Bitė Lietuva“ mobilaus ryšio bazinėms stotims; 

 Rengiant specialųjį planą vadovautis 2014 m. gegužės 30 dieną UAB „Omnitel“ išduotų 
planavimo sąlygų priede pateikta informacija apie pageidaujamas vietas (pateiktos 
koordinatės) UAB „Omnitel“ mobilaus ryšio bazinėms stotims; 

 Grafinėje specialiojo plano dalyje pažymėti valstybės sienos liniją, valstybės sienos 
apsaugos zonos ir pasienio juostos ribas; 

 Elektroninių ryšių infrastruktūrą planuoti už pasienio juostos (valstybės sienos apsaugai 
skirtų žemės plotų) ribos; 

 Siūloma (rekomenduojama) elektroninių ryšių infrastruktūrą planuoti (plėtoti) už 
valstybės sienos apsaugos zonos ribų, atsižvelgiant į būsimus nepatogumus bei veiklos 
apribojimus valstybės sienos apsaugos zonoje, kurioje patekimas ir bet kokia veikla 
galima tik su Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR Vidaus reikalų ministerijos 
leidimais; 

 Rengiant specialųjį planą atsižvelgti į Nidos aerodromo apsaugos zonas, kuriose 
ribojamas statinių aukštis; 

 Jei radiotechniniai objektai pateks į aerodromų apsaugos zonas ir jei pasienio ruože jų 
aukštis bus 30 m ir aukštesni, jie turi būti paženklinti dienos ženklais ir žiburiais; 

 Jei planuojama statyti įrenginius bendrosiose karinių radiolokatorių apsaugos zonose – 
1,5 km ir arčiau iki karinių radiolokatorių, esančių Nidos jūrų stebėjimo poste (Kuršių 
g. 1), II radiolokaciniame poste (Žaliasis kelias 1A, Juodkrantė) Neringoje ir Klaipėdos 
jūsų stebėjimo poste (Vėtros g. 3A, Klaipėda); 

 Jei planuojama statyti įrenginius 50 m ir aukštesnius įrenginius specialiosiose 
radiolokatorių apsaugos zonose – 15 km ir arčiau iki karinių radiolokatorių, esančių Nidos 
jūrų stebėjimo poste (Kuršių g. 1), II radiolokaciniame poste (Žaliasis kelias 1A, 
Juodkrantė) Neringoje ir Klaipėdos jūrų stebėjimo poste (Vėtros g. 3A, Klaipėda). 
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Vadovaujantis 2014 m. birželio 2 d. teritorijų planavimo sąlygomis Nr. AS1-2, išduotomis 
Neringos savivaldybės administracijos architektūros skyriaus kiekvieną specialiojo planavimo 
proceso etapą derinti su Neringos savivaldybės administracijos direktoriumi. Pagal tas pačias 
sąlygas planuojamai teritorijai galioja išduotos kitų teritorijų planavimo dokumentų rengimo 
teritorijų planavimo sąlygos: 

 Klaipėdos apskrities bendrajam planui, Nr. AS1-13, patvirtintos 2011 m. lapkričio 14 d. 
Neringos savivaldybės administracijos architektūros skyriaus; 

 Neringos savivaldybės teritorijos darnaus judumo specialiajam planui, Nr. AS1-24, 
patvirtintos 2012 m. gruodžio 6 d. Neringos savivaldybės administracijos architektūros 
skyriaus. 

 
Vadovaujantis 2014 m. gegužės 28 d. teritorijų planavimo sąlygomis Nr. (12.12.-Kl) 2Kl-

1039, išduotomis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio 
padalinio rengimo etape Specialiojo plano koncepciją teikti supažindinti Kultūros paveldo 
departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padaliniui. 

Vadovaujantis 2014 m. gegužės 28 d. teritorijų planavimo sąlygomis Nr. SD-2539, 
išduotomis AB LITGRID, teritorijų planavimo dokumentą pateikti derinimui įstatymų nustatyta 
tvarka. 

Vadovaujantis 2014 m. birželio 3 d. teritorijų planavimo sąlygomis Nr. (21)-14-2153, 
išduotomis Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR Vidaus reikalų ministerijos, parengtą 
dokumentą suderinti su Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR Vidaus reikalų ministerijos. 
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1. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ 
Šiuo metu didžiausi šalies mobiliojo ryšio operatoriai Lietuvoje – „Tele2“, „Omnitel“, „Bitė 
Lietuva“. Jie kartu turi daugiau nei 2 100 bazinių stočių, kurios užtikrina vartotojams kokybišką 
mobilųjį ryšį. 

Lietuvoje mobiliojo ryšio bazinių stočių statybai taikomi griežti reikalavimai. Įrengus 
mobilųjį ryšio bokštą, jo savininkas privalo laikytis nustatytų higienos normų. Bazinių stočių 
(toliau – BS) antenos yra sertifikuotos ir turi atitikti privalomus normatyvus. Jų statymą ir 
naudojimą griežtai kontroliuoja LR Ryšių reguliavimo tarnyba, rajonų ir miestų savivaldybės bei 
teritoriniai visuomenės sveikatos centrai. 
 

1.1 Esama bazinių stočių infrastruktūra Neringos savivaldybėje 

Rengiant elektroninių ryšių infrastruktūros plėtros Neringos savivaldybėje specialųjį planą iki 
2014 m. savivaldybės teritorijoje veikė 8 mobiliojo ryšio vietos, kuriose yra sumontuotos 
mobiliųjų operatorių BS su įranga (1.1 lentelė). Šiose vietose sumontuota 18 mobiliojo ryšio BS, 
iš kurių 6 BS įrengtos „Tele2“, 5 – „Omnitel“, 7 – „Bitė Lietuva“. Šios BS įrengtos Nidoje, 
Juodkrantėje, Preiloje ir Pervalkoje. Detalesnė informacija apie esamas BS pateikta 1.1 lentelėje. 

1.1 lentelė. Esamos bazinės stotys Neringos savivaldybėje 
Vietos 

Nr. plane Adresas Bitė Tele2 Omnitel X Y R, km 

E1 Taikos g. 45, Nida yra - - 308463 6134830 0,5 
E2 Juodkrantė yra yra yra 317644 6160387 5,0 

E3 Juodkrantės 
prieplauka - yra - 318304 6159138 0,5–1,5 

E4 L. Rėzos g. 56, 
Juodkrantė yra - - 318022 6158977 0,5 

E5 Naglių g. 16, Nida yra yra yra 310141 6133775 0,5 
E6 Pervalka yra yra yra 314459 6145493 3,0 

E7 Preilos g. 2A ir 2, 
Preila yra yra yra 314153 6141661 1,0 

E8 Taikos g. 34, Nida yra yra yra 309503 6134079 5,0 

Remiantis 1.1 lentelės duomenimis, 1.1 paveiksle pateikiami preliminarūs BS aptarnavimo 
spinduliai, kurie svyruoja nuo 0,5 km iki 5,0 km. 



ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS NERINGOS SAVIVALDYBĖJE SPECIALUSIS PLANAS 
 

11 
 

 
1.1 pav. Esamų mobiliojo ryšio bazinės stočių aptarnavimo spinduliai Neringos savivaldybėje. 

 
Iš schemos matyti, kad Neringos savivaldybėje geriausias ryšys yra pagrindiniuose 

miesteliuose: Nidoje, Juodkrantėje, Pervalkoje ir Preiloje. Esamos mobiliojo ryšio bazinės stotys 
aptarnauja apie 50 % teritorijos.  
 

1.2 Mobiliojo ryšio bazinių stočių charakteristika 
Pagrindinis šio projekto tikslas – parengti elektroninių ryšių infrastruktūros plėtros Neringos 
savivaldybėje specialųjį planą ir suplanuoti teritorijas (inžinerinės infrastruktūros) mobiliojo ryšio 
BS statybai. Žemiau aprašoma esamos mobiliojo ryšio infrastruktūros charakteristika. 
 
1.2.1 Mobiliojo ryšio bazinės stoties pagrindinės dalys 
Mobiliojo ryšio BS - būtinas infrastruktūros objektas, kuris užtikrina gerą mobilųjį ryšį. BS yra 
sudaryta iš trijų pagrindinių dalių: patalpos (dažniausiai iš metalinio konteinerio), antenos ir 
bokšto (1.2 pav.). Viršuje ant bokšto kabinamos mobilaus ryšio operatorių antenos, kurios 
skirstomos į dvi rūšis: siuntimo ir priėmimo. Siuntimo antenos skirtos siųsti elektromagnetinėms 
bangoms iš bazinės į mobiliąją stotį, o priėmimo antenos skirtos priimti bangas, kurios 
perduodamas iš mobiliųjų telefonų.  

 



ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS NERINGOS SAVIVALDYBĖJE SPECIALUSIS PLANAS 
 

12 
 

 
1.2 pav. Mobiliojo ryšio bazinės stoties pagrindinės sudedamosios dalys 

 
1.2.2 Mobiliojo ryšio bazinių stočių aukščiai 
Lietuvoje dažniausiai statomos 40 m, 60 m ir 70 m aukščio BS (1.3 pav.). Jų aukštis gali siekti iki 
100 m. Tokio aukščio bokštai dažniausiai įrengiami atokiose kaimo vietovėse, kurios nuo miesto 
būna nutolusios keliasdešimt kilometrų. Kuo aukštesnis bokštas – tuo didesnė BS aptarnavimo 
teritorija. Retai apgyvendintose vietovėse reikalingas kuo didesnis aptarnavimo spindulys, todėl 
prieš statant bokštą atliekama teritorijos reljefo analizė ir tik tada statomas bokštas ant kurio yra 
sumontuojamos kelių operatorių BS.  

Santykis tarp medžių ir bokštų pateiktas 1.3 paveiksle. 
 

     
 

1.3 pav. Mobiliojo ryšio bazinių stočių schemos pagal aukščius: 
a) 20 m aukščio pušis; b) 40 m aukščio bokštas; c) 60 m aukščio bokštas; d) 70 m aukščio bokštas 

Metalinė 
patalpa 

Bokštas 

Antena 

a) b) c) d) 



ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS NERINGOS SAVIVALDYBĖJE SPECIALUSIS PLANAS 
 

13 
 

Kompaktiškai užstatytose teritorijose, t. y. miestuose ir miesteliuose stengiamasi maksimaliai 
išnaudoti esamą BS reikalingą infrastruktūrą. BS įrengimui urbanizuotose teritorijose naudojami 
vandentiekio bokštai, aukštybiniai pastatai, priešgaisriniai apsaugos stebėjimo bokštai ir kita. Be 
to, miestuose žmonės gyvena tankiau, todėl BS skaičius įrengiamas pagal poreikį. 
 
1.2.3 Mobiliojo ryšio bazinių stočių pagrindiniai įrengimo reikalavimai 
Kaip ir daugelyje kitų šalių, Lietuvoje BS statybai taikomi įvairūs reikalavimai. Reguliuojamas 
stoties galingumas, spinduliavimo kryptis. BS elektromagnetinio srauto tankis Lietuvoje 
leidžiamas iki 10 µW/cm². Palyginus su kitomis šalimis, Lietuvos standartai yra vieni iš 
griežčiausių. Pavyzdžiui, Kinijoje leistina spinduliuotė 1000 µW/cm2, o JAV – 500 µW/cm2. 
Europos šalyse galioja panaši arba šiek tiek didesnė norma.  

Statant ir eksploatuojant mobiliojo ryšio BS turi būti laikomasi LR Sveikatos apsaugos 
ministro patvirtintų Lietuvos higienos normos HN 80:2011 „Elektromagnetinis laukas darbo 
vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 
10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“ ir radiotechninio objekto, radiotechninės dalies projekto 
ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo reikalavimų. 

Planuojant bokštus, kurie patenka į aerodromų apsaugos zoną ir jei pasienio ruože jų aukštis 
viršija 30 m, jie turi būti paženklinti dienos ženklais ir žiburiais. 
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2. KONCEPCIJA 

Vadovaujantis Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrojo plano sprendiniais, 
patvirtintais Neringos savivaldybės tarybos sprendimu (2012 m. rugsėjo 21 d. Nr. T1-164) 
Neringos savivaldybės teritorijoje ryšių infrastruktūros vystymo svarbiausias tikslas – pasiekti, 
kad ryšio priemonės būtų prieinamos visiems potencialiems vartotojams. Taip pat numatytos šios 
priemonės: 

 išplėsti mobilaus daugiakanalio ryšio tinklą, sudarant konkurencines sąlygas 
mobilaus ryšio operatoriams; 

 numatoma galimybė ryšio antenas įrengti ant priešgaisrinės apsaugos stebėjimo 
bokštų; 

 nestatyti ryšio bokštų ir stiebų ant Didžiojo kopagūbrio, vengti aukštų ryšio stiebų, 
suteikiant prioritetą žemesnėms ryšio antenoms; 

 pasiekti, kad tuo pačiu stiebu ar bokštu turėtų galimybę naudotis keli ryšio 
operatoriai, išdėstant ant jo kelias ryšio antenas. 

 
Žemiau surašyti pagrindiniai principai, kurie labiausiai turi įtakos planuojamiems BS 

aptarnavimo spinduliams: 
 kuo aukščiau sumontuojamos planuojamų BS antenos, tuo didesnis aptarnavimo 

spindulys; 
 atsižvelgiama į tai, kad planuojamų BS nebūtų įduboje ar įkalnėje; 
 BS planuojamos mažiau miškingose vietovėse. 

 
Šie aprašyti principai taikomi abejoms siūlomos (2.1)–(2.2) skyriuose aprašytoms BS 

infrastruktūros plėtros alternatyvoms. Tai pat atsižvelgiama į Neringos savivaldybės teritorijos 
kraštovaizdžio ir ypatingai saugomos jautrios teritorijos ypatumus, savivaldybės gyventojų, 
mobiliojo ryšio paslaugas teikiančių bendrovių ir kitų subjektų interesus, toliau pateikiamos dvi 
BS vystymo koncepcijos.  
 
2.1 I alternatyva. Bazinių stočių išdėstymo pagal atskirus 
operatorius koncepcija 
I alternatyvoje siūloma BS stočių parinkimo vietas planuoti visiems Lietuvoje šiuo metu 
veikiantiems operatoriams, t. y. UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Tele2“ ir UAB „Omnitel“ atskirai. 
Grafinėje dalyje pažymėtos BS stočių vietos yra parinktos pagal operatorių pateiktus sąrašus 
išduotose specialiojo plano planavimo sąlygose (2.1 lentelė).  
2.1 lentelė. Planuojamos bazinės stotys Neringos savivaldybėje pagal atskirus operatorius 

BS Nr. 
plane 

Koordinatės Vieta R, km Bokšto aukštis, 
m X Y 

P1 308570 6134967 KAM bokštas Nidos pliažai 3,0 40–60 m 
P2 308533 6133507 Taikos g. 45, Nida 2,0 Ant stogo 
P3 310937 6135738 Purvynės g. 55, Nida 2,0 Ant stogo 
P4 312160 6136498 Nidos oro uostas 3,0 40–60 m 
P5 310372 6138419 Giedružės kalnas 5,0 40–60 m 
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2.1 lentelės tęsinys 
P6 312171 6141957 Preilos pliažai 3,0 40–60 m 
P7 313695 6141700 Preila 3,0 40–60 m 
P8 313800 6146793 Pervalkos pležai 3,0 40–60 m 
P9 316168 6146212 Pervalka 3,0 40–60 m 
P10 315578 6151746 Libio įlanka 5,0 40–60 m 
P11 317553 6157165 Avikalnio ragas 5,0 40–60 m 
P12 317012 6160584 Juodkrantės pliažai 3,0 40–60 m 
P13 318961 6166120 Klevų kalvos ragas 5,0 40–60 m 
P14 318978 6171164 Alksnių įlankos kulnis 5,0 40–60 m 

Visų minėtų operatorių BS aptarnavimo spinduliai padengia visą Neringos savivaldybės 
teritoriją ir daugumoje vietų persidengia, planuojamų BS bokštų vietos skirtingų operatorių 
dažnai yra labai arti vienas kito. Šios BS išdėstymo pagal atskirus operatorius koncepcijos 
minusai yra tie jog persidengia BS aptarnavimo spinduliai, neefektyviai išnaudojama planuojama 
infrastruktūra, didesnė grėsmė, jog atsiras vizualinė tarša per didelio BS kiekio. Tokia plėtra yra 
neracionali ir per brangi, be to derinant atskirai projektus sueikvojama daugiau darbo valandų, 
kylą grėsmė dėl operatorių infrastruktūros plėtros nesuderinamumo ir dubliavimosi. Toks 
infrastruktūros vystymas prieštarautų Neringos bendrojo plano nuostatai siekti, jog tuo pačiu 
stiebu ar bokštu turėtų galimybę naudotis keli ryšio operatoriai, išdėstant ant jo kelias ryšio 
antenas. 

 
2.1 pav. Planuojamų mobiliojo ryšio bazinės stočių aptarnavimo spinduliai Neringos savivaldybėje pagal 

atskirus operatorius 

2.2 II alternatyva. Vieninga bazinių stočių išdėstymo koncepcija 
Pagrindinis šios alternatyvos tikslas – planuojama BS infrastruktūros vietos efektyviai 
paskirstomos tolygiai visoje Neringos teritorijoje (2.2 pav.), išnaudojant esamą BS įrengimui 
reikalingą infrastruktūrą, t.y. esamų pastatų stogai, priešgaisriniai stebėjimo bokštai, gelbėjimo 
stotys ir kita. 

Padengti iki 95 % teritorijos BS aptarnavimo spinduliais Neringos savivaldybėje turi būti 
įrengta 18 mobiliojo ryšio bokštų (2.2 lentelė). Bokštų įrengimo tipai skirstomi į tris tipus: Ppb – 
planuojami nauji bokštai, Ps – BS įrengiamos ant esamų pastatų stogų ir Peb – BS įrengimas 
planuojamas išnaudojant esamus bokštus, su galimybę juos modernizuoti ir ant jų įrengti BS. 
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2.2 lentelė. Planuojamos bazinės stotys Neringos savivaldybėje pagal vieningą išdėstymo koncepciją 

Nr. 
plane Adresas 

Koordinatės LKS 
1994 Bokšto tipas Aukštis, 

m 
R, 
km Kita 

X Y 

Ppb-1 Pasienis 307245 6131406 Planuojamas 
bokštas  0,5  

Ps-2 Taikos g. 
45, Nida 308550 6133564 Ant stogo  2,0 UAB „Neringos 

komunalininkas“ 

Ps-3 Taikos g. 
17, Nida 309628 6133782 Ant stogo  0,5 

Nidos Marijos 
krikščionių pagalbos 
parapija 

Peb-4 Taikos g. 
36A, Nida 309261 6134084 Esamas 

bokštas 29 5,0 Nidos švyturys 

Ps-5 Pamario g. 
43, Nida 310008 6134515 Ant stogo  0,5 Senoji bažnyčia 

Ps-6 
G.D. 
Kuverto g. 
11, Nida 

309559 6134410 Ant stogo  0,5 Vandenvietės pastatas 

Ppb-7  310489 6135001 Planuojamas 
bokštas  0,5  

Ppb-8 Purvynės g. 
441, Nida 311054 6136063 Planuojamas 

bokštas 40 3,0 Valymo įrenginiai 

Ppb-9 Nr.167 310351 6138353 Planuojamas 
bokštas 40 3,0 

Stambiagabaričių 
atliekų surinkimo 
aikštelė 

Ppb-10 Nr.167 313123 6143706 Planuojamas 
bokštas 60 5,0 Sąvartyno teritorija 

Ppb-11 Nr.167 313800 6146794 Planuojamas 
bokštas  0,5 Planuojamoje 

gelbėjimo stotyje 

Ppb-12  316199 6146007 Planuojamas 
bokštas 20 0,5  

Ppb-13 Nr.167 314667 6148849 Planuojamas 
bokštas 20 0,5 Monopolinis (spalva 

– žalia) 

Ppb-14 Nr.167 315663 6152067 Planuojamas 
bokštas 20 0,5 Monopolinis (spalva 

– žalia) 

Ppb-15 Nr.167 316740 6157641 Planuojamas 
bokštas 60 5,0  

Ppb-16  317061 6160607 Planuojamas 
bokštas  0,5  

Peb-17 
Neringos 
(Lapių) 
miškas 

317983 6162950 Esamas 
bokštas  3,0 Priešgaisrinis 

stebėjimo bokštas 

Ppb-18 Nr.167 319051 6171257 Planuojamas 
bokštas  5,0 stebėjimo/apžvalgos 

bokšto įrengimas  
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Vieningos BS išdėstymo koncepcijos principas – vienas atsakingas subjektas šio specialiojo 
plano pagalba parenka, suplanuoja ir suderina su derinančiomis ir atsakingomis visomis 
valstybinėmis institucijomis BS plėtrą Neringos savivaldybėje. Bokštų statyba galima bet kuriam 
mobiliojo ryšio operatoriui arba UAB „Teletower“ užtikrinant jog ant pastatyto bokšto bus 
leidžiama montuoti visiems operatoriams antenas. Šioje koncepcijoje pasiūlytais BS ateityje galės 
naudotis visi Lietuvoje veikiantys operatoriai. Tokiu būdu užtikrinama Neringos BP nuostata, jog 
tuo pačiu stiebu ar bokštu gali naudotis keli ryšio operatoriai. Kadangi šioje koncepcijoje 
vadovaujamasi planuojamos infrastruktūros tolygios plėtros principais – efektyviai ir racionaliai 
parinkti BS vietas, aptarnavimo spinduliai pasiskirsto taip pat tolygiai ir nepersidengia. Tuo pačiu 
yra užtikrinamas aptarnavimo spindulių tolygus padengimas visos Neringos savivaldybės 
teritorijos. 

 
2.2 pav. Planuojamų mobiliojo ryšio bazinės stočių aptarnavimo spinduliai Neringos savivaldybėje pagal 

vieningą išdėstymą 

2.3 Alternatyvų palyginimas 
Įvertinus abiejų aprašytų alternatyvų vystymo galimybes, bei principus specialiojo plano rengėjai 
siūlo pasirinkti antrą alternatyvą – vieninga bazinių stočių išdėstymo koncepciją. Pasirinkus šią 
alternatyvą efektyviai išnaudojama planuojama infrastruktūra, sudaromos konkurencingos 
sąlygos visiems veikiantiems Neringos savivaldybės teritorijoje operatoriams. 
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