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VIESO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
Projekto pavadinimas: Statinio (rysio boksto (9.7) Zadvaini4 k., Joniskio raj. sav., statybos projekto
projektiniai pasiiilymai
Susirinkimo data: 2020 m. sausio 28 d.
Susirinkimo pradiia: 11.00 val.
Susirinkimo pabaiga: 12.00 val.
Susirinkimo vieta: Joniskio seniunijos patalpose, Medziotoj4 g. 4, Joniskis
Susirinkimo pirmininkas: projektuotojo UAB ,,lnComSystems" igaliotas atstovas, projekto vadovas
Antanas Karanauskas
Susirinkimo sekretorius: projektuotojo UAB ,,InComSystems" igaliota atstove, advokato padejeja Dovile
Versockaite

Antanas Karanauskas (toliau - A. Karanauskas) prisistat((s projekto vadovu ir susirinkimo pirmininku
pradejo vies£! susirinkim£!. Pasake, kad viefo susirinkimo tikslas - rysio boksto statybos projekto
pristatymas. Nurode projekto pavadinim£! - naujos kartos intemeto prieigos infrastruktUros pletra,
infrastrukruros rysio bokstams irengti treCias regionas, pirkimo numeris 393777. Pasake, kad susirinkimo
sekretore advokato padejeja Dovile Versockaite (toliau - D. Versockaite) pristatys susirinkimo eigq_.
D. Versockaite, prisistaciusi susirinkimo sekretore, trumpai pristate susirinkimo procedurq: v1s1
dalyvaujantieji uzsiregistruoja dalyvi4 sqrase; daromas susirinkimo garso irasas, pagal kuri per tris darbo
dienas bus surasytas protokolas; pasiiilymus galima pateikti fodziu arba rastu iki susirinkimo pabaigos; i
pasiiilymus atsakoma per penkias darbo dienas. Pristate susirinkimo eigq: Romualdas Degutis (toliau - R.
Degutis) pristatys pati projektq, veliau A. Karanauskas - projektini4 pasiiilym4 sprendinius, po to bus
galima uzduoti klausimus bei diskutuoti.
R. Degutis pasake, kadjau antr£! kart£! susirenkama svarstyti boksto projektavimo Zadvaini4 kaime. Kaimo
bendruomene prase nukelti numatytq_ boksto statybos vietq_, surandant vietov(( toliau nuo gyvenvietes.
Pasake, kad pagal uzduoti buvo isduotas taskas ir kilometro spinduliu reikejo surasti task£!. Pirmaji kartq
buvo surasta prie Zadvaini4 gyvenvietes. Bendruomenei pasipriesinus, bendru sutarimu buvo nuspr((sta
ieskoti naujo tasko. Surastas naujas taskas, nutolys nuo gyvenvietes beveik kilometrq. Parode pradini taskq
ir pasake, kad isnuomotas sklypas yra ant maksimalios ribos - 910 m nuo uzduotos kilometro koordinates.
Sios dienos susirinkime siuloma aptarti galimyb(( projektuoti bokstq_ minetoje teritorijoje. Aplinkui jq_
gyvenamaj4 nam4 nera, tik laukai. Pasake, kad A. Karanauskas trumpai pristatys pati bokstq.
A. Karanauskas pasake, kad kaip praejusio susirinkimo metu pristatytas, numatomas statyti tokio pat tipo
bokstas. Bokstai visur bus statomi tokie patys. Parode brezinyje kaip atrodys projektuojamas bokstas.
Pasake, kad atsizvelgiant i tai, kad jau pradeta gauti statybos leidimus, yra zinoma i kq atsizvelgti, kokios
problemos kyla netik pristatant projektinius pasiiilymus, bet ir projektuojant bokstus. Akcentavo, kad labai
svarbus yra privaziavimai: jl) patogumas, melioracija ir pan. Papilde, kad kadangi vystomas tas pats
projektas, tai visur numatomi tokie pat bokstai. Pasake, kad po viesinimo, kai per Infostatybq_ architektai
patvirtina projektinius pasiiilymus, yra atliekami bokst4 radijo spinduliuotes skaiciavimai, kurie siunciami
tikrinti i Vilni4, is ten - i apskritis. Sioje vietoveje spinduliuot(( patikrino Siauliai. lkelus informacijq i
Infostatybq_, dar kartq_ tikrina Joniskio specialistai. Spinduliavimas tikrinamas tris kartus. Po to derinama su
kariuomene, Civiline aviacija.

D. Versockaite pasiteiravo ar yra klausim4 arba pasiiilym4.
Joniskio seniune J;
padideja spinduliuote.
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(toliau - J. Ai

pasiteiravo ar pastaCius bokstq_

2

A. Karanauskas pasake, kad spinduliuote skaiCiuojarna iki 1 km 300 rn spinduliu. Normos nevirsijamos,
prie j4 net nepriartejarna. Akcentavo, kad vyksta diskusija de! to, kad Lietuvoje yra 10 kart4 grie:Ztesnes
normos - leidziamas rna:lesnis spinduliavirnas negu Europoje. Svarstoma keisti normas leidziant didesni
spinduliavirnq_.

R. Degutis parode nuotraukas su anten4 pavyzdziais: Sigrnos gamykla Kalvarij4 gatveje, daugiabutis
Vilniuje, Kretingos vandens bokstas, Vilniuje ant abiej4 greta esanCi4 nam4 esancios antenos.
J. A

pasiteiravo ar gyventojai sutiko su tuo.

R. Degutis pasake ir pajuokavo, kad kaime, ypac Zemaitijoje kaip ir su krikstu, buvo nepasitenkinimas.
Parode daugiabuCi4 kvartale esanti Kretingos vandens bokstq, ant kurio antenas pasistate keturi operatoriai.
Pridure, kad kaimuose taip tikrai nebus. Akcentavo, kad kai kuriuose kaimuose vandens bokstai taip pat
yra apkrauti. Pasake, kad ziurint pagal si projektq visada einama toliau negu yra vandentiekis nuo
gyvenvietes. Tai bendra taisykle. Pasake, kad tai daroma del psichologinio aspekto, zrnogaus psichologines
busenos pakeitirno.
A. Karanauskas pasake, kad vazinejant po miestus SU projekto viesinirnu, pastebeta, kad paciame Kursen4
rniestelio centre, Alytuje, Telsiuose stovi bokstai su antenornis.
R. Degutis tyse pasakydamas, kad Joniskyje ant vandens bokst4 yra 7 bazines stotys, ant pastat4 - 6.
Akcentavo, kad ant pastat11 esanci11 stoci4 daugiausia yra paCiame Joniskyje.
pasiteiravo ant kuri11 pastat4 Joniskyje yra bazines stotys.
R. Degutis pasake, kad gali susirasti ir pasakyti adresus. ISvardino: Ba:lnyCios g. 10, Siauruko g. 7, Zemaites
g. 1. Tyse isvardindamas rajone esancius pastatus, ant kuri4 yra bazines stotys: Satkunai, Zagare, Ziuriai ir
Saugelaukis. Akcentavo, kad Joniskyje, lyginant su kitais miestais, ant pastat11 nera daug anten11. Bet kurio
kito rajono centre yra daugiau. Kaip pavyzdi surado ir pateike Jurbarko duomenis. Jurbarko centre yra 5-6
pastatai su bazinemis stotirnis: Dariaus Gireno pastatas, pastatas be adreso, pastatas Statybinink4 g. 2 ir t.t.
Kiekviename centre yra ant pastat4 esanCios bazines stotys. Taip pat rajono centre stovi ir vandentiekio
bokstai. Pasake, kad su naujomis technologijomis bazini4 anten4 nemazes, o tik dauges.
J. Ai
kasmet rnazeja.

pasvarste ar j4 bereikes kai toks mirstamumas, senstama, jaunimas isvaziuoja, zmoni4

R. Degutis pasake, kad ateina daikt4 technologijos kai zrnogaus reikes vis rnaziau. Europoje kalbama, kad
bus dirbama keturias dienas. Pasake, kad Lietuvoje turima 130 000 bedarbi4, kurie gyvena is pafalp4.
J. A

pridure, kad jie nenori dirbti.

D. Versockaite pasiteiravo ar yra dar su projektu sus1Jus14 klausirn4. Jsitikinusi, kad klausim4 nera,
susirinkimq baige.

Susirinkirno pirmininkas Antanas Karanauskas
.,

Susirinkimo sekretore Dovile
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