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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. 

 

2008 metų įstaigos veikla: 

2008 m. sausio 14 d., UAB „Telestai“ pareiškus, kad nevykdo ir neketina vykdyti savo 

sutartinių įsipareigojimų pagal 2006 m. liepos 4 d. rangos sutartį Nr. SVP-8 „Šviesolaidinių 

kabelinių linijų statybos darbai Vilniaus apskrityje“, sutartis buvo nutraukta. Suderinus su 

Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir viešąja 

įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra, pagal 2008 m. vasario 22 d. Susitarimą dėl Paramos 

sutarties Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-03-04/0005 pakeitimo projekto įgyvendinimo terminas buvo 

pratęstas iki 2008 m. rugsėjo 30 d. 

2008 m. sausio 17 d. susisiekimo ministras įsakymu Nr. 3-10 „Dėl viešosios įstaigos 

„Plačiajuostis internetas“ įstatų keitimo“ pakeitė įstaigos įstatus. Naujoji įstatų redakcija Juridinių 

asmenų registre registruota 2008 m. balandžio 1 d. 

2008 m. sausio 18 d. raštu Nr. R-08-024 VšĮ „Plačiajuostis internetas“ kreipėsi į UAB 

„BTA DRAUDIMAS“, reikalaudama pagal UAB „BTA DRAUDIMAS“ sudarytą Sutartinių 

įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo liudijimą (polisą) Nr. 019665 ir Atlikimo 

laidavimo draudimo raštą  Nr. 19665 išmokėti 973 015,00 Lt sumą. 

2008 m. vasario 4 d. patikrintos ir priduotos statinio pripažinimo tinkamu naudoti 

komisijai Širvintų rajone pastatytos šviesolaidinės kabelinės linijos. 
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2008 m. vasario 5 d. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ įregistruota į pridėtinės vertės 

mokesčių mokėtojo registrą. Įstaigos PVM mokėtojo kodas: LT100003752713. 

2008 m. vasario 6 d. patikrintos ir priduotos statinio pripažinimo tinkamu naudoti 

komisijai Trakų rajone pastatytos šviesolaidinės kabelinės linijos. 

2008 m. vasario 11 d. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ ir UAB „Savel“ sudarė paslaugų 

pirkimo sutartį dėl projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas 

RAIN“ įgyvendinimo metu sukurto tinklo eksploatavimo, paslaugų įdiegimo klientams ir tinklo 

plėtros paslaugų teikimo. 

2008 m. vasario 27 d. UAB „BTA DRAUDIMAS“ įvykdė savo įsipareigojimus ir 

įstaigai sumokėjo 973 015,00 Lt. 

2008 m. kovo 7 d. įstaiga dalyvavo ir nugalėjo konkurse dėl mokymo įstaigų prijungimo 

kaimiškosiose šalies vietovėse. Įstaiga ir Kauno technologijos universitetas sudarė plačiajuosčio 

duomenų perdavimo paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią numatyta prie LITNET tinklo prijungti 

237 mokymo įstaigas šalies kaimiškosiose vietovėse. 

2008 m. kovo 28 d. su UAB „Ryšių statyba“ pasirašyta rangos sutartis „Šviesolaidinių 

kabelinių linijų statybos darbų užbaigimas Vilniaus apskrityje“.  

2008 m. balandžio 29 d. įvykusio Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ tarybos 

posėdžio metu taryba pritarė viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ 2008 metų I ketvirčio 

strateginio veiklos plano ataskaitai, buvo aptartas poreikis rengti viešosios įstaigos „Plačiajuostis 

internetas“ įstatuose numatytų dalininkų susirinkimo tvirtinamus dokumentus, buvo pristatyta 

RAIN-2 projekto įgyvendinimo eiga ir projekto pradžios atidėjimo priežastys. 

2008 m. gegužės 27 d. Kauno apygardos teismas baigė nagrinėti civilinę bylą, kurioje 

ieškovė E. Statkevičienė prašė priteisti iš atsakovės UAB „Ryšių statyba“ 9100 Lt žalos 

atlyginimo dėl įvykdytų RAIN infrastruktūros kabelių tiesimo darbų. Šioje byloje viešoji įstaiga 

„Plačiajuostis internetas“, iš pradžių nurodyta kaip atsakovė, dalyvavo kaip tretysis asmuo. 

Kauno apygardos teismas paliko galioti Alytaus rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 26 d. 

sprendimą, kuriuo UAB „Ryšių statyba“ buvo įpareigota atlyginti ieškovei materialinę žalą (414 

Lt). Šis sprendimas svarbus tuo, kad juo buvo panaikintas bylos metu viešajai įstaigai 

„Plačiajuostis internetas“ taikyta laikinoji apsaugos priemonė – turto areštas (9100 Lt).  

2008 m. birželio 1 d. patikrintos ir priduotos statinio pripažinimo tinkamu naudoti 

komisijoms Šalčininkų ir Švenčionių rajone pastatytos šviesolaidinės kabelinės linijos. 
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2008 m. birželio 18 d. įvyko projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų 

plačiajuostis tinklas RAIN“ priežiūros komiteto posėdis, kuriame buvo apžvelgta RAIN projekto 

esama įgyvendinimo situacija, nagrinėta informacija apie projekto finansavimą, sukurto turto 

valdymą, pasirašytas sutartis dėl tinklo panaudojimo, panaudotus tinklo resursus, gaunamas 

pajamas, išnuomotą tinklo reikmėms infrastruktūrą bei išlaidas, tinklo eksploatavimą, 

pakoreguotą RAIN-2 projekto galimybių studiją ir paraišką paramai gauti, pristatytas galimas 

RAIN-2 projekto įgyvendinimo partnerystės sutarties projektas. 

2008 m. birželio 18 d. viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ tarybos posėdyje 

tarybai buvo pristatyti viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ parengti viešosios įstaigos 

„Plačiajuostis internetas“ įstatuose numatytų dalininkų susirinkimo tvirtinamų dokumentų 

projektai, kuriems tarybos nariai išsakė savo pastabas ir pasiūlymus. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2008 m. liepos 23 d. patvirtino nutarimą Nr. 788 „Dėl 

Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“, kuriuo Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė VP2-3.2-IVPK-01-V priemonės „Plačiajuosčiai elektroninių ryšių tinklai“ projekto 

įgyvendintojomis patvirtino Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją ir viešąją įstaigą 

„Plačiajuostis internetas“.  

2008 m. liepos 24 d. įvykusio Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ tarybos 

posėdžio metu taryba pritarė viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ 2008 metų II ketvirčio 

strateginio veiklos plano ataskaitai (veiklos ataskaitai), buvo pritarta pasiūlytam naujos redakcijos 

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 2008-2010 m. strateginiam veiklos planui, pagal kurį dėl įstaigos 

optimalios veiklos valstybės biudžeto lėšų poreikis buvo sumažintas 500 000 Lt. Taip pat buvo 

patvirtinti viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ įstatuose numatytų dalininkų susirinkimo 

tvirtinamų dokumentų projektai. Taip pat taryba šiame posėdyje pasitvirtino naujos redakcijos 

tarybos darbo reglamentą. 

2008 m. rugpjūčio 21 d. pasirašius Vilniaus apskrities Vilniaus, Ukmergės ir Elektrėnų 

savivaldybių šviesolaidinių kabelinių linijų pripažinimo tinkamais naudoti aktus buvo pilnai 

baigtas įgyvendinti „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“. 

2008 m. rugpjūčio 28 d. Vilkaviškio savivaldybės tarybos salėje Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministras Algirdas Butkevičius iškilmingai pasirašė projekto „Kaimiškųjų vietovių 

informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“ sėkmingo įgyvendinimo ir užbaigimo aktą.  
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Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyrius 2008 m. rugpjūčio 

11 – rugsėjo 22 dienomis atliko viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ veiklos, valdymo ir 

informacinių sistemų vidaus auditą. 2008 m. rugsėjo 22 d. buvo pasirašyta vidaus audito ataskaita 

Nr. VA/8-19, kurioje auditoriai įvertino viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ veiklą, 

valdymą ir informacines sistemas bei pateikė rekomendacijas, kaip viešojoje įstaigoje 

„Plačiajuostis internetas“ reikėtų patobulinti audituotas sritis. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai 2008 m. spalio 1 d. raštu pateikė VšĮ „Plačiajuostis 

internetas“ veiklos, valdymo ir informacinių sistemų vidaus audito ataskaitoje Nr. Va/8-19, 2008-

09-22 įgyvendinimo priemonių planą, kuriame numatytos priemonės buvo pilnai įgyvendintos. 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras 2008 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 3-333 

„Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3-432 

pakeitimo“ patvirtino VšĮ „Plačiajuostis internetas“ naujos redakcijos VšĮ „Plačiajuostis 

internetas“ 2008-2010 m. strateginį veiklos planą, kuriam buvo pritarta tarybos 2008 m.  

liepos 24 d. posėdyje. 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 3-351 

„Dėl viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ veiklą reglamentuojančių dokumentų 

tvirtinimo“ patvirtino viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ įstatuose numatytus dalininkų 

susirinkimo tvirtinamus dokumentus. 

2008 m. rugsėjo 25 d. perdavimo-priėmimo aktu viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ 

perdavė Matematikos ir informatikos instituto apskaiton projekto „Kaimiškųjų vietovių 

informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“ projekto įgyvendinimo metu pastatytas ir 

teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas tinkamomis naudoti šviesolaidinio kabelio linijas.  

Matematikos ir informatikos institutas 2008 m. rugsėjo 29 d. raštu Nr. 321 „Dėl projekto 

„Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“ metu sukurto turto, 

įvertinus užbaigtą statybą Vilniaus apskrityje ir įrengtą papildomą įrangą prieigos mazguose, 

perdavimo Susisiekimo ministerijai“ kreipėsi į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją, 

pasiūlydama perimti projekto metu sukurtą turtą. 

2008 m. spalio 14 d. raštu Nr. (4)S-1477 Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – IVPK) pakvietė Susisiekimo ministeriją kartu su 

viešąja įstaiga „Plačiajuostis internetas“ dalyvauti neformaliose diskusijose su Europos Komisijos 

atstovais dėl valstybės pagalbos suderinamumo įgyvendinant RAIN-2 projektą. 
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Bendradarbiaujant IVPK, Susisiekimo ministerijos ir VšĮ „Plačiajuostis internetas“ atstovams, 

buvo pradėta rengti medžiaga diskusijoms su Europos Komisijos Konkurencijos generaliniu 

direktoratu.  

2008 m. spalio 28 d. įvykusio Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ tarybos 

posėdžio metu taryba pritarė viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ 2008 metų 9 mėnesių 

strateginio veiklos plano vykdymo ataskaitą (2008 m. III ketvirčio veiklos ataskaitai). 

2008 m. spalio 29 d. Valstybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktu Nr. 1/5-38 Matematikos ir informatikos institutas 

perdavė Susisiekimo ministerijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise projekto 

„Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“ metu sukurtą 

ilgalaikį materialųjį turtą: šviesolaidinio kabelio linijas ir šviesolaidinio kabelio linijų prieigos 

mazgus. 

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ 2008 m. lapkričio 7 d. raštu Nr. R-08-403 

kreipėsi į Susisiekimo ministeriją, prašydama perduoti įstaigai valdyti projekto „Kaimiškųjų 

vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“ metu sukurtą turtą valdyti 

panaudos teise. Susisiekimo ministras 2008 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 3-449 priėmė 

sprendimą perduoti projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas 

RAIN“ metu sukurtą turtą viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“. Šis turtas viešajai įstaigai 

„Plačiajuostis internetas“ buvo perduotas valdyti pagal 2008 m. gruodžio 1 d. Valstybės turto 

panaudos sutartį Nr. Nr. 6-18-2-498/S-11. 

2008 m. lapkričio 7 d. Vilniaus apygardos teismas priėmė sprendimą civilinėje byloje 

Nr. 2-2143-104/2008, kuriuo teismas atmetė 2008 m. gegužės 8 d. BUAB „Telesta“ 

administratoriaus UAB „Avere“ ieškinį. Šiuo ieškiniu UAB „Avere“ ginčijo UAB „Telesta“ ir 

UAB „BTA Draudimas“ sutartį, pagal kurią viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“ UAB 

„BTA Draudimas“ išmokėjo draudimo išmoką, kuria buvo užtikrintas sutarties su UAB „Telesta“ 

įvykdymas – 973 015,00 Lt. 2008 m. gruodžio 8 d. BUAB „Telesta“ administratorius UAB 

„Avere“ pateikė apeliacinį skundą dėl 2008 m. lapkričio 7 d. Vilniaus apygardos teismo 

sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2143-104/2008. Šiuo metu vyksta parengiamųjų procesinių 

dokumentų teikimas.  

Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ atstovai 2008 m. lapkričio 10 d. dalyvavo 

Susisiekimo ministerijos 90-mečiui skirtame renginyje Vilniuje, Lietuvos nacionaliniame operos 
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ir baleto teatre. Susisiekimo ministras 2008 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. 3P-224 „Dėl padėkų 

Susisiekimo ministerijos 90-ųjų metinių proga“ už svarų indėlį plėtojant ir tobulinant Lietuvos 

susisiekimo sistemą pareiškė padėką keturiems viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ 

darbuotojams. 

2008 m. lapkričio 26 d. įvykusio Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ tarybos 

posėdžio metu taryba pritarė įstaigos direktoriaus pristatytam 2009-2011 metų strateginio veiklos 

plano projektui su įvertintomis tarybos pirmininkės pastabomis ir nutarė siūlyti viešosios įstaigos 

„Plačiajuostis internetas“ visuotiniam dalininkų susirinkimui patvirtinti įstaigos 2009-2011 metų 

strateginį veiklos planą pagal pristatytą projektą. Atitinkamai viešoji įstaiga „Plačiajuostis 

internetas“ 2008 m. lapkričio 28 d. raštu Nr. R-08-454 pateikė įstaigos 2009-2011 metų 

strateginio veiklos plano projektą, kuriam buvo pritarta tarybos posėdyje. 

2008 m. gruodžio 16 d. įvyko projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų 

plačiajuostis tinklas RAIN“ priežiūros komiteto posėdis, kuriame buvo nagrinėta informacija apie 

projekto RAIN įgyvendinimą, informacija apie mokėjimų prašymus; patvirtinta galutinė projekto 

ataskaita, nagrinėtos RAIN-2 projekto pradžios atidėjimo priežastys ir koordinacinės tarybos 

įkūrimo klausimai. 

2008 m. gruodžio 22 d. IVPK direktoriaus įsakymu Nr. T-246 „Dėl Informacinės 

visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2008 m. 

balandžio 15 d. įsakymo Nr. T-66 „Dėl projekto, vykdomo pagal ekonomikos augimo veiksmų 

programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.2-

IVPK-01 „Plačiajuosčiai elektroninių ryšių tinklai“, finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“ pakeitė priemonės finansavimo sąlygų aprašą, numatant, kad projekto „Kaimiškųjų 

vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ pareiškėja yra Susisiekimo 

ministerija, o partnerė – viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“. 

Susisiekimo ministerija 2008 m. gruodžio 22 d. raštu Nr. 2-6269(17-1) pakvietė viešąją 

įstaigą „Plačiajuostis internetas“ deleguoti savo atstovą į darbo grupę klausimams, susijusiems su 

Lietuvos plačiajuosčio ryšio iki 2015 metų strategijos parengimu, spręsti. Viešoji įstaiga 

„Plačiajuostis internetas“ 2008 m. gruodžio 23 d. raštu Nr. R-08-496 informavo Susisiekimo 

ministeriją apie paskirtą atstovą. 

2008 metais RAIN projekto priežiūros komiteto pavedimu įstaiga vykdė projekto 

„Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ galimybių 
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studijos atnaujinimo ir tikslinimo darbus, bendradarbiavo su valstybės ir vietos savivaldos 

institucijomis. Papildomai poreikį plačiajuosčio ryšio paslaugoms nurodė Valstybinė mokesčių 

inspekcija – 65 padaliniuose, Lietuvos darbo birža – 46 teritoriniuose padaliniuose, SoDra – 64 

įstaigose, Policijos departamentas – 145 policijos įstaigose, Nacionalinė teismų administracija – 

68 teismuose, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – 69 jai pavaldžiose įstaigose, VĮ 

„Regitra“ – 5 padaliniuose. 

2008 metais vykdant tinklo eksploatavimo darbus buvo atliekama: 

• tinklo topografinių nuotraukų ir projektų derinimai. Per metus suderinti 36 projektai; 

• buvo vykdomas techninių sąlygų išdavimas; 

• vykdoma 3357 km pasyvinės tinklo dalies priežiūra, 431 aktyvine tinklo dalimi teikiamos 

paslaugos; 

• buvo eksploatuojamos 408 patalpos, kuriose talpinama RAIN tinklo įranga: sudarytos 

sutartys su patalpų savininkais dėl atsiskaitymo už komunalines paslaugas, apmokamos 

sąskaitos už jas, atliekami kt. eksploatavimo darbai; 

• vykdomas šviesolaidinių kabelių ir įrangos nepertraukiamo veikimo užtikrinimas, pagal 

sudarytus grafikus atliekami kontroliniai matavimai ir kt.; 

• šalinamos avarijos; 

• suprojektuota ir pastatyta 11 įvadų į mokyklas ir seniūnijas (naujai įsikūrusias ir 

pakeitusias patalpas) naujų klientų pajungimui ir esamų klientų plačiajuosčio duomenų 

perdavimo paslaugų užtikrinimui; 

• buvo vykdomos sutartys su plačiajuosčio ryšio paslaugų teikėjais dėl paslaugų, reikalingų 

užtikrinti RAIN tinklo veiklą. 

 

Iki 2008 metų pabaigos įstaiga buvo sudariusi paslaugų teikimo sutartis su šiomis 

įmonėms: 

1. Valstybės įmonei „Infostruktūra“;  

2. UAB „Kompiuterinis langas“ (Mažeikiai, Kėdainiai); 

3. UAB „Skaidula“; 

4. UAB „Baltnetos komunikacijos“; 

5. UAB „Verslo tiltas“ (Jonava); 

6. AB Lietuvos radijo ir televizijos centru; 



 9

7. UAB „Telerena“ (Šiaulių regionas); 

8. Su LITNET programos vykdytoju Kauno technologijos universitetu, atstovaujamu 

Informacinių technologijų plėtros instituto; 

9. TEO LT, AB; 

10. UAB „Andernetas“ (Telšiai); 

11. A. Judicko individuali įmonė (Rokiškio savivaldybė); 

12. UAB „Etanetas“ (Šalčininkai); 

13. UAB „Neltės tinklas“ (Alytus, Lazdijai); 

14. UAB „Euronet systems“ (Šalčininkai); 

15. UAB „Elekta“ (Panevėžys); 

16. UAB „Mikrovisatos TV“ (Kaunas). 

 

Teikiamų paslaugų apimtys 2008 metų pabaigoje pasiekė 11476 km.  

Pardavimų grafikas: 
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Įstaigos dalininkas 

Nuo pat viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ įsteigimo vienintelis įstaigos 

dalininkė (savininkė) yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. 

 

Įstaigos darbuotojų skaičius 

Metų pabaigoje Įstaigos darbuotojų skaičius buvo 17, vidutinis darbuotojų skaičius – 

14,3. 

 

Įstaigos finansiniai rodikliai 

Pajamos. Įstaiga per 2008 m. iš viso gavo 7 600,9 tūkst. Lt pajamų arba 97,7 % 

planuotųjų. Iš jų: 3 286,3 tūkst. Lt iš valstybės biudžeto RAIN projekto gyvendinimo programai 

finansuoti (įvykdymas 91,2 %), 84,5 tūkst. Lt gauta įgyvendinant projektą „Kaimiškųjų vietovių 

informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“ (įvykdymas 67,6 %), kurie skirti faktiškai 

patirtoms išlaidoms kompensuoti, 3 190,2 tūkst. Lt pajamų uždirbta už suteiktas paslaugas iš 

RAIN projekto metu sukurto tinklo (įvykdymas 106,3 %). 

Įstaiga per 2008 m. gavo 1 020,2 tūkst. Lt kitos veiklos pajamų arba 101,2 % planuotųjų. 

Iš jų – 10,7 tūkst. Lt už parduotas atsargas,  36,5 tūkst. Lt už suteiktas kitos veiklos paslaugas, 

973,0 tūkst. Lt iš UAB „BTA DRAUDIMAS“. 

Per  2008 m. Įstaiga gavo 19,7 tūkst. Lt finansinės veiklos pajamų. 

Išlaidos. Įstaigos išlaidos per 2008 m. sudarė 7 111,6 tūkst. Lt arba 110,1 % planuotųjų. 

Iš jų: 3 286,3 tūkst. Lt, gautų iš valstybės biudžeto programai „Plačiajuosčių elektroninių ryšių 

tinklų priežiūra ir plėtra kaimo vietovėse“ finansuoti (įvykdymas 91,2 %), 102,5 tūkst. Lt patirta 

RAIN projekto įgyvendinimui (įvykdymas – 66,1 %), per 2008 m. Įstaiga padengė  

2 779,2 tūkst. Lt, RAIN tinklo eksploatacinių sąnaudų (įvykdymas 104,3%). 

Per 2008 m. Įstaigos ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija sudarė 30,5 tūkst. Lt. 

Įstaiga per 2008 m. turėjo kitos veiklos sąnaudų, papildomai sukuriant (įsigyjant) ir 

perduodant projekto RAIN „Nebaigtą statybą“ – 902,3 tūkst. Lt, kurios buvo padengtos iš 

draudimo išmokos; 10,7 tūkst. Lt sudaro parduotų atsargų savikaina. 

Įstaiga ilgalaikių kreditorinių įsiskolinimų neturi.  
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Investicijos. Per 2008 m. Įstaigos investicijos sudarė 8 345,3 tūkst. Lt arba 100,0 % 

planuotųjų.  

Per 2008 m. „Nebaigtos statybos“ dalyje apskaityta turto už  7 978,6 tūkst. Lt arba  

99,5 % planuotos. Iš jų šviesolaidinių kabelių linijų statybos darbai sudaro 4 333,3 tūkst., 

šviesolaidinio kabelio ir jo statybai reikalingų komponentų įsigijimas – 114,0 tūkst. Lt ir prieigos 

mazgų įrengimas optinėms linijoms – 3 531,3 tūkst. Lt. 

Išlaidos nematerialiam turtui – 1,4 tūkst. Lt, materialiam turtui – 13,8 tūkst. Lt, 

įrenginiams – 172,7 tūkst. Lt ir šviesolaidinio kabelio linijoms – 178,8 tūkst. Lt. 

Įstaigos pelnas. 2008 m. gautas Įstaigos grynasis pelnas (420,9 tūkst. Lt) iš dalies 

padengė ankstesnių laikotarpių Įstaigos nuostolius (16,4 tūkst. Lt), buvo skirtas investicijoms 

(336,2 tūkst. Lt), į privalomąjį rezervą (20,2 tūkst. Lt) ir likęs nepaskirstytas pelnas perkeliamas į 

kitus metus (48,1 tūkst. Lt). 

 

 

 

 

Direktorius Romualdas Degutis 
 


