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Įstaigos veikla 

Įstaigos veiklos tikslai yra: 

1. tenkinti viešuosius interesus, efektyviai ir tinkamai panaudojant savininko padarytus 

įnašus į Įstaigos kapitalą, bei 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; 

2. teikti, rinkti, analizuoti ir skelbti socialinę ekonominę informaciją, organizuoti mokymus, 

leisti informacinius, metodinius ir pan. leidinius; 

3. rengti projektus, teikti paraiškas jų įgyvendinimo finansavimui gauti ir juos įgyvendinti; 

4. organizuoti informacinių technologijų tinklo eksploataciją, paslaugų panaudojant sukurtą 

šviesolaidinių kabelinių linijų tinklų infrastruktūrą, teikimą. 

 

Reikšmingi 2011 m. įvykiai 

2011 m. sausio 11 d. su UAB „Invaldos Nekilnojamojo turto valdymas“ pasirašiusi susitarimą 

dėl papildomų patalpų nuomos, Įstaiga pradėjo pasiruošimą valdymo centro įrengimui. Nuo 2011 m. 

vasario 14 d. RAIN tinklo valdymo centro funkcijas perėmė pati Įstaiga (anksčiau šią funkciją vykdė 

RAIN tinklo eksploatavimo paslaugas vykdžiusi UAB inovacinė firma „Savel“). 

2011 m. sausio 31 d. Įstaiga ir Susisiekimo ministerija pasirašė Susitarimą dėl 2009 m. vasario 

27 d. projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ 

įgyvendinimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Nr. SM-PI Nr. 1F-22/S-18 pakeitimo Nr. 3. 

Šiuo Susitarimu buvo patikslinta RAIN-2 partnerystė sutartis, kurių patikslinimas leido suderinti 

partnerystės sutarties nuostatas su RAIN-2 finansavimo ir administravimo sutartimi, , o pati 

partnerystės sutartis tiksliau perteikia RAIN-2 projekto tikslus, partnerių tarpusavio teises ir pareigas ir 

jų įgyvendinimą. 

2011 m. vasario 10 d. raštu Nr. 2-795(17-1) Susisiekimo ministerija pateikė viešajai įstaigai 

Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – CPVA) ir Informacinės visuomenės plėtros komitetui 

prie Susisiekimo ministerijos suderinti RAIN-2 projekto finansavimo ir administravimo sutarties bei 

RAIN-2 projekto pirkimų plano pakeitimus. CPVA pateiktajam RAIN-2 finansavimo ir 

administravimo sutarties pakeitimui pritarė 2011 m. kovo 16 d. raštu Nr. 2011/2-2919. 

2011 m. vasario 10 d. Įstaiga pasirašė RAIN tinklo eksploatavimo darbų sutartį su UAB „Eltel 

Network“. Pasirašius šią sutartį, buvo baigtas RAIN tinklo eksploatavimo darbų pirkimas. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2011 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 301 patvirtino Lietuvos 

informacinės visuomenės plėtros 2011-2019 metų programą, kurioje išdėstyti informacinės visuomenės 



3 

 

plėtros  prioritetai, tikslai ir uždaviniai, kad būtų kuo geriau naudojamasi informacinių ir ryšių 

technologijų teikiamomis socialinėmis ir ekonominėmis galimybėmis. 

2011 m. balandžio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 427 „Dėl 

negyvenamųjų patalpų Vilniuje, Kalvarijų g. 125, perdavimo pagal panaudos sutartį“ (Žin., 2011, 

Nr. 46-2173), kuriuo buvo nutarta perduoti valstybei priklausančią ir VĮ „Infostruktūra“ patikėjimo 

teise valdomą dalį patalpų perduoti panaudos teise viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“ (toliau – 

Įstaiga). Šios patalpos bus pritaikytos RAIN-2 projekto metu sukurtos infrastruktūros tinklo valdymo ir 

pagalbinių sistemų centrui įrengti. Panaudos sutartis su VĮ „Infostruktūra“ pasirašyta 2011 m. 

balandžio 28 d. 

2011 m. gegužės 20 d. Įstaiga ir Susisiekimo ministerija su If P&C Insurance AS filialu 

pasirašė Draudimo paslaugų pirkimo sutartį Nr. 1F-92/S4-3, kuria buvo užbaigtas RAIN-2 pirkimas 

„RAIN-2 draudimo paslaugos“. Šia sutartimi draudžiamas RAIN-2 projekto metu sukurtas turtas iki 

RAIN-2 projekto pabaigos. 

2011 m. birželio 16-17 d. Įstaigos technologijų ir plėtros vadovas ir projekto 

koordinatorius Vytautas Tvaronavičius dalyvavo Europos Komisijos organizuojamoje Europos 

skaitmeninės darbotvarkės asamblėjoje, kuri įvyko Briuselyje (Belgijos Karalystė). Komandiruotės 

metu buvo įgytos žinios apie kitų šalių patirtį įgyvendinant plačiajuosčio ryšio infrastruktūros 

projektus, jų planus ir technologinius aspektus. Taip pat paskleista informacija apie projektą 

„Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“, jo naudą, 

įgyvendinimo eigą ir tolimesnius planus, pasidalinta Lietuvos patirtimi plačiajuosčio ryšio 

infrastruktūros plėtros srityje. 

2011 m. birželio 23 d. Įstaiga ir Susisiekimo ministerija pasirašė su UAB „Atea“ Pirkimo 

sutartį Nr. 1F-114/S4-6, kuria buvo užbaigtas RAIN-2 pirkimas „Tinklo valdymo ir pagalbinės 

sistemos, jų centrai“. 

2011 m. liepos 20 d. Europos Komisija priėmė sprendimą Nr. K(2011)5096 „Dėl didelės 

apimties projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“, 

kuris yra veiksmų programos „Ekonomikos augimas“ dėl struktūrinės paramos iš Europos regioninės 

plėtros fondo ir Sanglaudos fondo, siekiant konvergencijos tikslo Lietuvos Respublikoje, dalis“, kuriuo 

Europos Komisija patvirtino RAIN-2 projektui 50 125 469 EUR finansinę paramą iš Europos 

regioninės plėtros fondo (ERPF). 

2011 m. liepos 25 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu 

Nr. 724 buvo pradėtas didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinkos tyrimas. Įstaiga Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai pateikė užpildytą klausimyną. 
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2011 m. rugpjūčio 5 d. buvo pasirašyta Įstaigos, Susisiekimo ministerijos ir UAB inovacinės 

firmos „Savel“ RAIN-2 projektui įgyvendinti reikalinga sutartis Nr. S4-9/1F-157, kuria UAB inovacinė 

firma „Savel“ įsipareigojo įrengti RAIN-2 projekto informacinius stendus (770 vnt.). Šia sutartimi buvo 

užbaigtas pakartotinis RAIN-2 pirkimas „RAIN-2 informacinių stendų įrengimas“. 

2011 m. rugpjūčio 9 d. buvo pasirašyta Įstaigos, Susisiekimo ministerijos ir UAB „VIP 

viešosios informacijos partneriai“ ir jungtinės veiklos pagrindu veikiančios įmonių grupės, 

susidedančios iš UAB „VIP viešosios informacijos partneriai“ ir UAB „Carat“, RAIN-2 projektui 

įgyvendinti reikalinga sutartis Nr. S4-10/1F-162, kuria jungtinės veiklos pagrindu veikianti įmonių 

grupė, susidedanti iš UAB „VIP viešosios informacijos partneriai“ ir UAB „Carat“, įsipareigojo 

įgyvendinti RAIN-2 projekto viešinimą žiniasklaidoje. Šia sutartimis buvo užbaigtas RAIN-2 pirkimas 

„RAIN-2 užsakomosios informacijos viešinimas žiniasklaidoje“.  

Įstaiga, įvertinusi papildomas finansavimo galimybes plačiajuosčio ryšio tinklų plėtrai 

prijungiant papildomus objektus prie plačiajuosčio ryšio tinklų bei skiriant galimybes papildomai 

finansuoti RAIN-2 projektą, įvertino, kad padidinus RAIN-2 projekto apimtį atitinkamai padidėtų 

RAIN-2 projekto rezultatų rodikliai: 

 miesteliai ir kaimai, prijungti prie sukurto plačiajuosčio tinklo (skaičius): 950; 

 gyventojų, turinčių galimybę tapti plačiajuosčio tinklo paslaugų vartotojais, dalies padidėjimas 

(lyginant su 2005 metų rodikliu, procentai): 23,7. 

2011 m. rugpjūčio 16 d. Įstaiga kreipėsi į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybą, 

prašydama tarnybos pateikti savo nuomonę apie galimą RAIN-2 projekto apimties padidinimą, jei būtų 

skirtas papildomas 36 mln. Lt finansavimas. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 2011 m. 

rugsėjo 8 d. raštu Nr. (46.8)1B-3452 pareiškė neturinti pagrindo prieštarauti tiek, kiek RAIN-2 apimties 

didinimas yra suderinamas su Europos Komisijos 2009 m. liepos 20 d. sprendime „Dėl valstybės 

pagalbos Nr. N 183/2009 – Lietuva“ nustatytais įpareigojimais. 

2011 m. rugpjūčio 11 d. raštu Nr. R-11-697 Įstaiga pateikė Susisiekimo ministerijai siūlymą 

dėl RAIN-2 projekto metu įrengtų tinklo pasyvinių ir komutavimo elementų, kaip ilgalaikio 

materialaus turto formavimo. Kadangi RAIN-2 infrastruktūros segmentai gali veikti nepriklausomai 

vieni nuo kitų, tipinės tinklo struktūrinės schemos ir atitinkamai – tinklo pasyvinių ir komutavimo 

elementų techninė išpildomoji dokumentacija yra sudaroma savivaldybių teritoriniu pagrindu, Įstaiga 

pasiūlė tinklo pasyvinius ir komutavimo elementus formuoti komplektais atskirų savivaldybių 

teritorijose kaip atskirus ilgalaikio materialiojo turto vienetus. 2011 m. rugpjūčio 31 d. raštu Nr. 2-

4447(09) Susisiekimo ministerija nurodė Įstaigai tiekėjo – UAB „Fima“ – pristatytus tinklo pasyvinius 

ir komutavimo elementus perduoti Susisiekimo ministerijai pagal priėmimo-perdavimo aktą. Įstaiga 
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2011 m. rugsėjo 22 d. raštu Nr. R-11-880 pateikė Susisiekimo ministerijai pasirašyti tinklo pasyvinių ir 

komutavimo elementų Lietuvos Respublikoje (I dalis) priėmimo-perdavimo aktą. 

2011 m. rugpjūčio 22 d. buvo pasirašyta Įstaigos, Susisiekimo ministerijos ir UAB „Skaidula“ 

pirkimo–pardavimo sutartis Nr. S4-12/1F-167, kuria buvo užbaigtas RAIN-2 pirkimas „Transporto 

tinklo paslaugų parametrų ir kontrolės įrenginiai“. 

2011 m. rugsėjo 6 d. įvyko RAIN-2 projekto priežiūros komiteto (toliau – PK) posėdis. Šiame 

posėdyje PK pritarė RAIN tinklo bendradarbiavimo su ryšio operatoriais ir kultūros, švietimo 

įstaigomis plėtojimui ir realizavimui, taip pat pritarė RAIN-2 projekto apimties didinimui, įsisavinant 

papildomą 36 mln. Lt finansavimą. Taip pat PK pritarė Įstaigos pristatytam Įstaigos tinklalapyje 

viešoms konsultacijoms pateiktam gyvenviečių sąrašui ir pritarė, kad įgyvendinant RAIN-2 projektą 

prie RAIN infrastruktūros prijungiant gyvenvietes būtų atsižvelgiama į viešoms konsultacijoms 

pateiktą gyvenviečių sąrašą. 

2011 m. rugsėjo 27 d. buvo pasirašyta Įstaigos, Susisiekimo ministerijos ir UAB „Satela“ 

sutartis Nr. 1F-188/S4-14 dėl tinklo valdymo ir pagalbinių sistemų, jų centrų įrengimo. Šia sutartimi 

buvo užbaigtas RAIN-2 pirkimas „Tinklo valdymo ir pagalbinių sistemų centrų įrengimas“.  

2011 m. rugsėjo 27 d. buvo pasirašyta Įstaigos, Susisiekimo ministerijos ir UAB „Blue 

Bridge“ pirkimo sutartis Nr. 1F-189/S4-15, kuria UAB „Blue Bridge“ įsipareigojo pristatyti, įrengti ir 

paleisti skirstymo ir prieigos lygmens transporto tinklo įrenginius. Šia sutartimis buvo užbaigtas RAIN-

2 pirkimas „Skirstymo ir prieigos lygmens transporto tinklo įrengimas“. 

2011 m. spalio 20 d. Susisiekimo ministerija VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau 

– CPVA) pateikė prašymą skirti papildomą finansavimą RAIN-2 projektui, kuria buvo pateikta 

paraiška papildomai 35 825 000,00 Lt paramai gauti. 

2011 m. spalio 20 d. Įstaiga pateikė pasiūlymą Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie 

Susisiekimo ministerijos vykdomame eksperto-konsultanto paslaugų ruošiant, konsultuojant ir vykdant 

transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną, eilių valdymo 

Informacinės sistemos sukūrimo, įdiegimo ir palaikymo paslaugų pirkimą pirkime. Įstaigos pasiūlymas 

buvo pripažintas laimėjusiuoju ir 2011 m. lapkričio 9 d. Įstaiga su Pasienio kontrolės punktų direkcija 

prie Susisiekimo ministerijos pasirašė sutartį dėl minėtų paslaugų teikimo (sutarties kaina – 19 900 Lt 

be PVM). 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 2D-

5560(13.12) Įstaiga buvo įgaliota atlikti Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos 3 krypties 

„Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas priemonės „Kaimo atnaujinimas 

ir plėtra“ subpriemonės „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse“ galimybių studijos 
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rinkos tyrimo dalies parengimo paslaugų pirkimą. Pirkimo procedūras Įstaiga baigė 2012 m. gruodžio 

mėn. 

2011 m. gruodžio 8 d. Įstaiga ir UAB „Eltel Networks“ pratęsė RAIN tinklo eksploatavimo 

darbų sutartį iki 2013 m. vasario 11 d. (pagal pirkimo sąlygas šalys turi teisę pratęsti sutartį kasmet 

papildomam 12 mėnesių terminui, bet ne ilgiau kaip 36 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo (2011 m. 

vasario 11 d.)). 

2011 m. gruodžio 9 d. Įstaiga teisės aktų nustatyta tvarka buvo paskelbtas du konkursai: 

Įstaigos direktoriaus ir Įstaigos direktoriaus pavaduotojo pareigybėms užimti. Abu konkursai buvo 

įvykdyti 2011 m. gruodžio 28 d. 

2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-87 Įstaigos direktorius patvirtino Įstaigos supaprastintų 

viešųjų pirkimų taisykles, kurios CVPP paskelbtos 2011 m. gruodžio 15 d. 

 

Įstaigos valdymas: 

Per 2011 m įvyko šie reikšmingi Įstaigos valdymo įvykiai: 

Susisiekimo ministras 2011 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 3-133 patvirtino viešosios įstaigos 

„Plačiajuostis internetas“ 2011-2013 metų strateginį veiklos planą. 

2011 m. kovo 18 d. susisiekimo ministras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2010 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 3P-86, nustatė Įstaigos direktoriui 50 % mėnesinio darbo 

užmokesčio pastoviosios dalies dydžio kintamąją dalį 2011 metams. 

Per 2011 m. I ketvirtį vyko vienas viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ tarybos posėdis. 

2011 m. kovo 30 d. posėdžio metu Taryba patvirtino viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ 2011 

metų strateginio veiklos plano ataskaitą (2011 m. veiklos ataskaitą), pritarė siūlomiems Įstaigos 

vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimams ir siūlomoms Įstaigos 

paslaugų tarifų ir kainų nustatymo taisyklėms. 

Susisiekimo ministras 2011 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 3-253 patvirtino viešosios 

įstaigos „Plačiajuostis internetas“ 2010 metų finansinę atskaitomybę. 

Susisiekimo ministras 2011 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 3-330 „Dėl viešosios įstaigos 

„Plačiajuostis internetas“ teikiamų paslaugų nustatymo“ (Žin., 2011, Nr. 69-3300) patvirtino naujus 

viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ teikiamų paslaugų tarifus. 

Per 2011 m. II ketvirtį vyko du viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ tarybos 

posėdžiai. 2011 m. balandžio 21 d. posėdžio metu Taryba patvirtino viešosios įstaigos „Plačiajuostis 

internetas“ 2011 metų 3 mėnesių strateginio veiklos plano ataskaitą (2011 m. I ketvirčio veiklos 

ataskaitą). 
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2011 m. gegužės 18 d. posėdyje Taryba pritarė siūlomiems Įstaigos siūlomiems viešosios 

įstaigos „Plačiajuostis internetas“ teikiamų paslaugų tarifų ir kainų pakeitimams, kurie buvo patvirtinti 

susisiekimo ministro 2011 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 3-330, pritarė siūlomam Įstaigos paslaugų tarifų 

ir kainų nustatymo taisyklių projektui, kurį Įstaiga pateikė derinti Susisiekimo ministerijai 2011 m. 

birželio 21 d. 

2011 m. liepos 8 d. Susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyrius pradėjo Įstaigos veiklos, 

valdymo, finansinį ir informacinių sistemų auditą. 2011 m. rugsėjo 23 d. buvo parengta Vidaus audito 

ataskaita Nr. VA/11-16, kurioje pateikta 15 rekomendacijų.  

2011 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 3-477 susisiekimo ministras patvirtino Viešosios įstaigos 

„Plačiajuostis internetas“ teikiamų paslaugų tarifų ir kainų nustatymo taisykles, pagal kurias Įstaiga 

įgijo teisę nustatyti savo kitų, ne RAIN tinklu teikiamų paslaugų, kainas. 

2011 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 3-557 susisiekimo ministras nustatė viceministrų veiklos 

sritis, ministerijos kanclerio administravimo sritis ir ministro patarėjų veiklos sritis. Elektroninių ryšių 

ir pašto bei informacinės visuomenės sritys priskirtos viceministrui R. Vaštakui ir ministro patarėjui P. 

Jankauskui. Be to, minėtuoju įsakymu viceministrui R. Vaštakui buvo pavesta koordinuoti ir 

kontroliuoti Įstaigos veiklą. 

Per 2011 m. III ketvirtį vyko vienas viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ tarybos 

posėdis. 2011 m. liepos 26 d. posėdžio metu Taryba patvirtino viešosios įstaigos „Plačiajuostis 

internetas“ 2011 metų 6 mėnesių strateginio veiklos plano ataskaitą (2011 m. II ketvirčio veiklos 

ataskaitą). 

2011 m. spalio 11 d. Įstaiga pateikė Susisiekimo ministerijai Rekomendacijų, pateiktų 2011 m. 

rugsėjo 23 d. Vidaus audito ataskaitoje Nr. VA/11-16, įgyvendinimo priemonių planą. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 1202 Įstaigos savininko 

turtinės ir neturtinės teisės buvo perduotos Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo 

ministerijos. 2011 m. lapkričio 15 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir IVPK pasirašė 

viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ savininko turtinių ir neturtinių teisių perdavimo ir 

priėmimo aktą, kuriuo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija IVPK perdavė 159 000 Lt 

savininko įnašą. 

Per 2011 m. IV ketvirtį vyko du viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ tarybos posėdžiai. 

2011 m. spalio 18 d. Įstaigos taryba patvirtino Įstaigos 2011 metų 9 mėnesių strateginio veiklos plano 

ataskaitą (2011 m. III ketvirčio veiklos ataskaitą) ir Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ 

darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarką.  
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2011 m. gruodžio 5 d. posėdžio metu Taryba patvirtino Tarybos darbo reglamento naują 

redakciją, pritarė Įstaigos įstatų naujos redakcijos projektui, pritarė Įstaigos 2012-2014 m. strateginiam 

veiklos planui, Įstaigos valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo pakeitimams.  

2011 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. Nr. T-215 IVPK direktorius patvirtino Įstaigos įstatų naują 

redakciją. Naujoji Įstaigos įstatų redakcija Juridinių asmenų registre įregistruota 2011 m. 

gruodžio 20 d. 

2011 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. T-215 IVPK direktorius patvirtino naują Įstaigos struktūrą 

ir išplėstą pareigybių sąrašą bei patvirtino Įstaigos direktoriaus pareigybės aprašymą. 

IVPK direktoriaus 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. T-240 Įstaiga buvo priskirta II 

kategorijai ir Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo 

tvarkos aprašą. 

 

Kiti reikšmingi įvykiai 

2011 m. rugsėjo 19 d. įvyko Lietuvos apeliacinio teismo posėdis, kuriame buvo nagrinėjamas 

bankrutuojančios UAB „Telesta“ administratoriaus UAB „Avere“ apeliacinis skundas dėl Vilniaus 

apygardos teismo 2010 m. birželio 14 d. sprendimo, kuriuo teismas atmetė BUAB „Telesta“ ieškinį, 

kuriuo BUAB „Telesta“ iš atsakovės viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ reikalavo priteisti 292 

033,48 Lt. Teisėjų kolega bylą išnagrinėjo žodinio proceso tvarka, nutarties paskelbimas numatytas 

2011 m. spalio 3 d. 

2011 m. spalio 3 d. įvyko Lietuvos apeliacinis teismas paskelbė nutartį civilinėje byloje, 

kurioje buvo nagrinėjamas bankrutuojančios UAB „Telesta“ administratoriaus UAB „Avere“ ieškinys 

Įstaigai, kuriuo BUAB „Telesta“ iš atsakovės viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ reikalavo 

priteisti 292 033,48 Lt. Apeliacine tvarka išnagrinėjęs bylą, Lietuvos apeliacinis teismas atmetė BUAB 

„Telesta“ ieškinį. Kasacine tvarka Lietuvos apeliacinio teismo nutartis apskųsta nebuvo. 

 

Įstaigos strateginio veiklos plano vykdymas 

Įstaiga vykdė strateginiame veiklos plane 2011 metams numatytus tikslus: 

Tikslas  Uždavinys  Vertinimo kriterijus  
2011 m. 

planas 
Įvykdymas 

Suteikti prieigą prie 

plačiajuosčio ryšio 

tinklo viešojo 

sektoriaus 

Teikti didmenines  paslaugas  Suteiktų duomenų 

perdavimo ir šviesolaidinių 

skaidulų nuomos paslaugų 

skaičius (augančiais sk.) 

1600 1890 
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institucijoms visoje 

Lietuvos teritorijoje 

bei sudaryti galimybę 

prie šio tinklo 

prisijungti vartotojams 

(RAIN projektas)  

Teikti didmenines ryšio 

paslaugas šviesolaidinėmis 

skaidulomis  

Suteiktų ryšio paslaugų 

šviesolaidinėmis 

skaidulomis ilgis 

kilometrais (augančiais sk.)  

3930 3753,8 

Užtikrinti teikiamų paslaugų 

kokybę  

Vidutinis paslaugų 

pateikiamumas proc. 

   

98 99,5 

Išspręsti skaitmeninės 

atskirties tarp miesto ir 

kaimiškųjų vietovių 

problemą bei iš esmės 

paspartinti žinių ir 

informacinės 

visuomenės vystymąsi 

Lietuvoje  (projektas 

„Kaimiškųjų vietovių 

informacinių 

technologijų 

plačiajuosčio tinklo 

RAIN plėtra“)  

Parinkti patalpas RAIN-2 

projekto objektams įrengti  

Dokumentai, nurodantys 

RAIN mazgų įrengimo 

vietas (proc.) 

95 100 

Sukurti trūkstamą 

plačiajuosčio ryšio 

infrastruktūrą  

Sukurta infrastruktūra 

(proc.)  

80 86 

Įrengti plačiajuosčio tinklo 

objektus. 

   

Įrengti tinklo objektai 

(proc.) 

40 52 

 

 

Pardavimai 

Per 2011 m. IV ketvirtį VšĮ „Plačiajuostis internetas“ projektų „Kaimiškųjų vietovių 

informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“ ir „Kaimiškųjų vietovių informacinių 

technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ įgyvendinimo metu sukurtu tinklu suteikė ryšio 

operatoriams 279 naujas ryšio paslaugas. Iš jų 81 ryšio paslaugą šviesolaidinio kabelio skaidulomis 

(atstumas – 279,9 kilometro), 195 duomenų srauto perdavimo 100Mb/s sparta ir 3 duomenų srauto 

perdavimo 1 Gb/s sparta paslaugas (nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. pasikeitus duomenų srauto perdavimo 

tarifams paslaugos atstumas nebeskaičiuojamas). 
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Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje VšĮ „Plačiajuostis internetas“ ryšio operatoriams iš viso 

teikė 1890 ryšio paslaugų. Iš jų 671 ryšio paslaugų šviesolaidinio kabelio skaidulomis (atstumas –

3753,8 kilometro) ir 1219 duomenų srauto perdavimo paslaugų. 

 

 

 

Per ataskaitinį laikotarpį buvo dirbama su 40 ryšio operatorių (40 ryšio paslaugų teikimo 

sutarčių).  

 

Projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN 

plėtra“ įgyvendinimas 

Projekto RAIN-2 įgyvendinimas vykdomas pagal numatytą grafiką. 
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Šviesolaidinių kabelinių linijų statybos ir eksploatavimo darbai 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2011 m. gruodžio 30 d.) iš visų numatytų projekto RAIN-2 

šviesolaidinių kabelinių linijų visos buvo suprojektuotos, gauti visi statybos leidimai, baigiami vykdyti 

statybos darbai. 

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos šviesolaidinių kabelinių linijų statybos darbų rangovai 

pilnai užbaigė šviesolaidinių kabelinių linijų statybą Kauno, Marijampolės, Šiaulių ir Telšių apskrityse. 

Iš visų projekto RAIN-2 įgyvendinimo metu planuojamų prijungti 770 gyvenviečių ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje buvo prijungta 417. 

Regionuose per ataskaitinį Įstaigos darbuotojai vykdė tinklo eksploatavimo darbus, tinklo 

sutrikimų priežasčių nustatymo ir pašalinimo veiksmus, aktyvinių ir pasyvinių tinklo elementų 

perjungimo darbus, kabelio trasų nužymėjimo darbus statybinių organizacijų atstovams, patalpų, 

kuriose sumontuoti komutaciniai mazgai, monitoringo įrangos remonto darbai, atlikti ant pasyvinės ir 

aktyvinės įrangos inventorizacijos duomenų žymėjimas brūkšniniais kodais, siekiant užtikrinti 

kokybišką įrangos veikimą sutrikus elektros energijos perdavimui, buvo atliekami UPS perkėlimo 

darbai. 

Su statybos darbų Rangovais derintos ŠKL trasos, vykdyti projektų derinimo darbai, vykdyta 

atliekamų darbų patikra vietose bei pagal eksploatacijos sutartį užsakomų darbų kontrolė ir priežiūra. 
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RAIN tinklo valdymas 

Įstaigoje nuo 2011 metų vasario 14 dienos pradėjo veikti tinklo valdymo tarnyba (anksčiau 

tinklo valdymo funkcija buvo perkama iš įmonės UAB "SAVEL", kuri buvo laimėjusi RAIN tinklo 

eksploatavimo konkursą). Tarnyba buvo sukurta siekiant efektyviau kontroliuoti tinklo kokybę bei 

valdyti tinklo eksploatacijos sąnaudas. Tinklo valdymo tarnyba registravo visus klientų kreipinius bei 

automatinius tinklo stebėjimo sistemų pranešimus (tinklo stebėjimo sistemos apima dalį 

eksploatuojamos įrangos), susijusius su teikiamų paslaugų sutrikimais.  

 

Paslaugų diegimas 

Nuo birželio mėn. tinklo valdymo tarnybai buvo perduotos paslaugų diegimo proceso 

savininko funkcijos, Tinklo valdymo tarnyba pradėjo registruoti visas paslaugų diegimo paskyras 

paskyrų registre. Nuo šio laikotarpio iki metų pabaigos buvo gautos 578 paskyros dėl naujų paslaugų 

pajungimo, nutraukimo ar modifikavimo. 541 paskyra buvo įdiegta, likusios perkeltos į vėlesnius 

laikotarpius arba buvo atšauktos klientų prašymu. 

 

Tinklo kokybė 

2011 m. įstaigos teikiamų paslaugų pateikiamumas buvo 99,5 proc. Nepaisant išaugusio tinklo 

ir teikiamų paslaugų skaičiaus pavyko išlaikyti aukštą tinklo pateikiamumo rodiklį įdiegtų 

patobulinimų (galingesnių nepertraukiamo maitinimo šaltinių įdiegimas, tam tikrų tinklo dalių 

techninių sprendimų patobulinimas ir pan.) bei išplėstų tinklo valdymo tarnybos resursų dėka. Toliau 

augant tinklui, atsirandant naujoms technologinėms platformoms ir sudėtingėjant tinklo struktūrai 

aukštą paslaugų pateikiamumo rodiklį planuojama išlaikyti naujų tobulesnių tinklo valdymo ir 

stebėjimo sistemų projektų įdiegimo išdavoje. 

 

Įstaigos darbuotojai 

Viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ ataskaitinio laikotarpio pradžioje dirbo 18 

darbuotojų pabaigoje 26 darbuotojai.  

Įstaigos kapitalas 

Įstaigos kapitalas (dalininko įnašas) metų pradžioje sudarė 159,0 tūkst. Lt. Per ataskaitinius 

metus dalininko kapitalas nepasikeitė.  

Įstaigos finansiniai rodikliai 

2011 metais įstaiga dirbo pelningai grynasis veiklos rezultatas 16,3 tūkst. Lt. 
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Pajamos. Įstaigos 2011 m. strateginiame veiklos plane buvo numatytos šios pajamos:  –  

600,0 tūkst. Lt RAIN2 projekto lėšų; –  6 200,0 tūkst. Lt buvo numatyta uždirbti pajamų už suteiktas 

paslaugas, panaudojant RAIN projekto metu sukurtą tinklą ir –  50,0 tūkst. Lt buvo numatyta uždirbti 

kitos veiklos pajamų. Iš viso buvo numatyta  – 6 850,0 tūkst. Lt pajamų. 

Įstaiga per 2011 m. iš viso gavo 6 293,7 tūkst. Lt pajamų arba 91,9 % planuotųjų. Iš jų: – 

645,6 tūkst. Lt gauta įgyvendinant projektą „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų 

plačiajuostis tinklas RAIN plėtra“ (įvykdymas 107,6 %). Šios pajamos gautos faktiškai patirtoms 

išlaidoms kompensuoti) ir – 5 618,3 tūkst. Lt pajamų uždirbta už suteiktas paslaugas iš RAIN projekto 

metu sukurto tinklo (įvykdymas 90,6 %). Per 2011 m. įstaiga – 29,7 tūkst. Lt gavo kitos veiklos pajamų 

(įvykdymas 59,4 %) ir – 0,1 tūkst. Lt finansinės veiklos pajamų. 

Investicijos. Įstaigos 2011 m. strateginiame veiklos plane buvo numatytos investicijos 70,0 

tūkst.  

Per 2011 m. Įstaigos investicijos 71,3 tūkst. Lt. arba 101,9 % planuotųjų.  

Įstaiga įsigijo: SM lazerinį šaltinį GREENLEE GDLS355  už – 2,7 tūkst. Lt; Galios matuoklį 

GREENLEE GRP450-02 už – 1,3 tūkst. Lt; Matomos (raudonos) šviesos šaltinius GREENLEE VF610 

(5  vnt.)  už – 4,7 tūkst. Lt; Įrankių komplektus (5vnt.)  – 12,0 tūkst.  Lt; Darbo kabineto baldų 

komplektą 14 dalių  už – 1,6 tūkst. Lt; Telefonus Nokia N8 (4 vnt.) už – 4,6 tūkst. Lt; Fleet Mangem. 

Syst. 2vnt. (su 5 montavimu) už  – 1,8 tūkst. Lt;  Šviesolaidinių kabelių linijų statybos darbai sudaro – 

15,3 tūkst. Lt; Tinklinio įėjimo kontrolės sistema – 9,6 tūkst. Lt; Belaidžio ryšio  sistema Linksys – 1,2 

tūkst. Lt; Dokumentų naikiklis Fellowes SB-99Ci – 1,1 tūkst. Lt.; Navigacinės įrangos sistemos – 6,5 

tūkst. Lt; Stiklinė pertvara – 8,9 tūkst. Lt.  

 

Išlaidos. Įstaigos planuotos išlaidos per 2011 m.  – 6 846,9 tūkst. Lt veiklos sąnaudų. 

Įstaigos išlaidos per 2011 m. sudarė – 6 273,9 tūkst. Lt arba 91,6 % planuotųjų.  Iš jų: – 645,6 

tūkst. Lt patirta išlaidų įgyvendinant projektą „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų 

plačiajuostis tinklas RAIN plėtra“ (išlaidos yra kompensuotos iš projekto.) (įvykdymas 107,6 %).  Per 

2011 m. Įstaiga padengė – 5 549,6 tūkst. Lt, RAIN tinklo eksploatacinių sąnaudų, (įvykdymas 89,8 %). 

Per 2011m. – 15,3 tūkst. Lt patirta kitos veiklos sąnaudų.  

Per 2011 m. Įstaigos ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija sudarė – 63,4 tūkst. Lt. 
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Per 2011 m. įstaigos patirtos sąnaudos pagal finansavimo šaltinius, tūkst. Lt 

E
il

. 
N

r.
 

Sąnaudos 
  2011 m.     

sąnaudos 

iš jų pagal finansavimo šaltinius 

Įstaigos padengtos 

sąnaudos 

RAIN Projekto lėšos 

1. PERSONALO IŠLAIKYMAS 1596,6 951,5 
645,1 

2. 

BIURO IŠLAIDOS IR TARNYBINIS 

TRANSPORTAS 21,1 21,1 

 

3. RYŠIAI 82,0 82,0  

4. ENERGIJA IR KOMUNALINĖS PASLAUGOS 111.5 111.5  

5. RĖMIMAS IR RINKODARA 4,6 4,6  

6. KONSULTACINĖS IR KITOS PASLAUGOS 36,3 36,3  

7. DRAUDIMAS 3,8 3,8  

8. MOKESČIAI 1,2 0,7 0,5 

9. FINANSINĖS SĄNAUDOS 4,6 4,6  

10. NUSIDĖVĖJIMAS 63,4 63,4  

11. NETEKIMAI 0,0 0,0  

12. TRANSPORTO SĄNAUDOS 246,6 246,6  

13. KITOS SĄNAUDOS (RAIN SĄNAUDOS) * 4 102,2  4 102,2   

IŠ VISO IŠLAIDOS  6 273,9 5 628,3 645,6 

 

Viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ sąnaudos valdymo išlaidoms sudarė 2 731,4 

tūkst. Lt. 

Viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ 2011 m. vadovavo direktorius Romualdas 

Degutis, per ataskaitinį laikotarpį įstaigos vadovo darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos per 

finansinius metus 136,0 tūkst. Lt. 

Viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo 

užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms – nėra. 

Viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku 

susijusiems asmenims – nėra. 

 

 

Direktorius 

 

Gytis Liaugminas 
 


