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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 2009 m. įvykiai
2009 m. sausio 6 d. viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ ir AB Rytų skirstomieji tinklai
pasirašė 2008-06-03 Susitarimo Nr. 1 prie 2006-12-21 Sutarties Nr. 10240/461480 Pakeitimą Nr. 1,
kuriuo šalys susitarė 30 procentų mažesnį metinį elektros linijų atramų nuomos mokestį 2009 metais.
2009 m. sausio 15 d. raštu Nr. 2-216(17-1) Susisiekimo ministerija pateikė Informacinės
visuomenės plėtros komitetui kartu su VšĮ „Plačiajuostis internetas“ parengtą paraišką dėl projekto
„Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio ryšio tinklo RAIN“ plėtra“ (toliau –
RAIN 2) įtraukimo į valstybės projektų sąrašą.
Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ atstovai, kartu su Susisiekimo ministerijos,
Finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, Informacinės visuomenės plėtros
komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros atstovais
2009 m. sausio 20 d. Briuselyje (Belgija) dalyvavo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos
suorganizuotame neformaliame susitikime su Europos Komisijos Konkurencijos generalinio
direktorato (EK KGD) atstovais, siekiant pradėti neformalias diskusijos dėl valstybės pagalbos aspekto
įgyvendinant projektą RAIN 2. Su EK KGD atstovais buvo suderintas preliminarus valstybės pagalbos
notifikavimo planas, pasidalinta nuomonėmis dėl spartesnio notifikavimo proceso galimybių.
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m.
vasario 3 d. raštu Nr. (4)S-157 informavo, kad projektas RAIN 2 yra įtrauktas į Ekonomikos augimo
veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonės Nr. VP2-
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3.2-IVPK-01-V „Plačiajuosčiai elektroninių ryšių tinklai“ valstybės projektų sąrašą Nr. VP2-3.2-IVPK01-V-01.
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 2009 m. vasario 10 d. raštu Nr. SD-09-315
pakvietė viešąją įstaigą teikti pasiūlymą dėl projekto infrastruktūrinės dalies viešųjų pirkimų techninės
specifikacijos parengimo paslaugų ir infrastruktūrinės dalies viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo
paslaugų. Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ pasiūlymas buvo pripažintas laimėjusiu ir viešoji
įstaiga „Plačiajuostis internetas“ su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka 2009 m. kovo
16 d. pasirašė Paslaugų pirkimo sutartį Nr. TR-1429.
2009 m. vasario 27 d. Susisiekimo ministerija ir viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“
pasirašė Projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN“ plėtra“
įgyvendinimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį Nr. SM-PI Nr. 1F-22/S-18.
Susisiekimo ministerija 2009 m. vasario 27 d. pateikė VšĮ Centrinei projektų valdymo
agentūrai paraišką dėl projekto RAIN 2 finansavimo ES ir bendrojo finansavimo lėšomis, kartu
pateikdama ir paramos stambiam projektui patvirtinimo paraišką pagal reglamento (EB) Nr. 1083/2006
39–41 straipsnius. Šiose paraiškose kaip projekto RAIN 2 partnerė nurodoma viešoji įstaiga
„Plačiajuostis internetas“.
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2009 m. kovo 5 d. raštu Nr. 2009/2-1149 informavo,
kad Susisiekimo ministerijos pateikta paraiška užregistruota ir jai suteiktas numeris VP2-3.2-IVPK-01V-01-001.
2009 m. kovo 13 d. Susisiekimo ministerija ir viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ pasirašė
Biudžeto lėšų, skirtų programos „Plačiajuosčių elektroninių ryšių tinklų plėtra ir priežiūra kaimo
vietovėse“ įgyvendinimui, panaudojimo sutartį Nr. 1F-27/S-19, pagal kurią viešajai įstaigai
„Plačiajuostis internetas“ buvo skirtas finansavimas valstybės programai įgyvendinti.
2009 m. kovo 19 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras įsakymu Nr. 3-97 pakeitė
viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ tarybos sudėtį, skirdamas Paulių Jankauską tarybos nariu
(pirmininku).
2009 m. kovo 31 d. raštu Nr. (9.8-10)6V-585 Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
pateikė Konkurencijos tarybos nuomonę dėl projekto RAIN 2 poveikio konkurencijai: „manome, kad
plačiajuosčio ryšio tinklo infrastruktūros sukūrimas kaimiškosiose vietovėse teigiamą poveikį
konkurencijai darytų sukurdamas konkurencinę aplinką mažmeninių ryšio paslaugų teikimui, kadangi
įsipareigojama sudaryti vienodas sąlygas visiems esamiems ir būsimiems ryšio paslaugų operatoriams
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pasinaudoti infrastruktūra, o nesant tinklo infrastruktūros plačiajuosčio ryšio paslaugos kaimiškosiose
vietovėse nebūtų teikiamos dėl didelių investicijų poreikio“.
2009 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 3-123 susisiekimo ministras patvirtino Susisiekimo
ministerijos ir įstaigų prie Susisiekimo ministerijos, įskaitant VšĮ „Plačiajuostis internetas“, 2009-2011
metų strateginius veiklos planus.
2009 m. balandžio 6 d. raštu Nr. 2-068 LITNET tinklo valdytojas Kauno technologijos
universiteto Informacinių technologijų plėtros institutas, motyvuodamas sunkia finansine padėtimi,
paprašė viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ apriboti paslaugų teikimą daugiau kaip 200
objektų.
Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ atstovai 2009 m. balandžio 15 d. Kaune, Kauno
technologijos universitete dalyvavo Kauno technologijos universiteto organizuotame susitikime su
savivaldybių informacinių technologijų specialistais. Šiame susitikime buvo svarstytas plačiajuosčio
ryšio užtikrinimo mokykloms klausimas, įvertinus tai, kad buvo apribotas LITNET programos
finansavimas. Vietos savivaldybėms buvo pasiūlyti mokyklų prijungimo prie plačiajuosčio ryšio galimi
sprendimai ir jų kaina.
2007 m. rugsėjo 12 d. Projekto jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje Nr. MII-SMM-SMVSI Nr. 296/5-37/SUT-1050/S-20 (toliau – Partnerystės sutartis) numatyta, kad Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerija įsipareigoja sudaryti Koordinacinę tarybą projekto tęstinumo laikotarpiui,
įtraukiant Matematikos ir informatikos instituto, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos,
viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ skirtus atstovus ir skirti atstovus į Koordinacinę tarybą ir
dalyvauti jos darbe (sutarties 8.3 ir 8.4 punktai). 2009 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 3-134 „Dėl
koordinacinės tarybos sudarymo“ susisiekimo ministras sudarė RAIN projekto koordinacinę tarybą,
taip įgyvendindamas minėtos partnerystės sutarties nuostatas.
2009 m. balandžio 21 d. Susisiekimo ministerija ir viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“
pasirašė Susitarimą dėl 2009 m. vasario 27 d. projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų
plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ įgyvendinimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Nr. 1F-22/S18 papildymo Nr. 1F-42/S-26, kuriuo Susisiekimo ministerija ir viešoji įstaiga „Plačiajuostis
internetas“ susitarė dėl partnerių funkcijų, įgyvendinant projektą, pasidalinimo ir projekto
administravimo komandos sudėties ir funkcijų.
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2009 m. kovo 5 d. raštu Nr. 2009/2-1149 informavo,
kad Susisiekimo ministerijos pateikta paraiška dėl projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių
technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ finansavimo užregistruota ir jai suteiktas numeris VP24

3.2-IVPK-01-V-01-001. Projekto RAIN-2, kurio finansavimui buvo parengta galimybių studija ir
pateikta paraiška VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai vertinimui, planuotas biudžetas buvo 239
708 tūkst. Lt be PVM. Preliminari projektui skiriamo finansavimo suma pagal Ekonomikos augimo
veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonės Nr. VP23.2-IVPK-01-V „Plačiajuosčiai elektroninių ryšių tinklai“ valstybės projektų sąrašą buvo 175 547
tūkst. Lt. Papildomai buvo planuota gauti 64 161 tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų, projekto
įgyvendinimo metu patiriamą PVM buvo planuojama apmokėti iš Specialiosios lėšų ES programos
įgyvendinti programos. Dėl papildomo finansavimo Susisiekimo ministerija kreipėsi į Finansų
ministeriją, kuri 2009 m. balandžio 9 d. raštu Nr. (24.3-02)-5K-0905480-6K-0903802 informavo, kad
nėra galimybės projektui skirti bendro finansavimo lėšų ir rekomendavo iš naujo perskaičiuoti projekto
vertę pagal tikrąją rinkos kainą, atsižvelgiant į tai, kad projekto biudžetas buvo sudarytas 2007 m. ir
susidariusią ekonominę situaciją Lietuvoje. Taip pat informavo, kad įgyvendinančiai institucijai
nustačius, kad PVM yra netinkamas finansuoti iš ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo
lėšų, dėl PVM finansavimo galima kreiptis Finansų ministerijos rašte „Dėl specialiosios lėšų Europos
Sąjungos programoms įgyvendinti programos lėšų administravimo 2008 m.“ nustatyta tvarka. 2009 m.
balandžio 27 d. darbinio susitikimo metu buvo aptartas projekto RAIN-2 įgyvendinimo metu
partiriamų PVM išlaidų tinkamumo finansuoti ES struktūrinės paramos lėšomis klausimas. Susitikime
dalyvavo Susisiekimo ministerijos, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės (toliau – IVPK), CPVA ir VšĮ „Plačiajuostis internetas“ atstovai. Šio
susitikimo metu projekto RAIN-2 įgyvendinimo metu patiriamos PVM išlaidos buvo pripažintos
tinkamomis finansuoti ES struktūrinės paramos lėšomis. Vadovaudamasi Finansų ministerijos
atsakymu, IVPK 2009 m. balandžio 27 d. kreipėsi į Finansų ministeriją, prašydama parengti
Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo, patvirtinto Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu
Nr. 788, pakeitimą. Taip pat IVPK informavo Finansų ministeriją, kad RAIN-2 projekto vertinimo VšĮ
Centrinėje projektų vertinimo agentūroje (toliau – CPVA) metu buvo pripažinta, kad RAIN-2 projektu
metu patiriamos PVM išlaidos yra tinkamos finansuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir
bendrojo finansavimo lėšomis, todėl RAIN-2 projekto finansavimo poreikis padidėjo nuo 175 547 004
Lt iki 208 900 935 Lt.
2009 m. balandžio 28 d. įvykusio Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ tarybos
posėdžio metu taryba patvirtino viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ 2009 metų 3 mėnesių
strateginio veiklos plano ataskaitą (2009 m. I ketvirčio veiklos ataskaitą), pritarė pritarti pristatytam
viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ teikiamų elektroninių ryšių paslaugų tarifų projektui ir
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nutarė siūlyti eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui šiuos tarifus patvirtinti, pasiūlyti visuotiniam
dalininkų susirinkimui sumažinti įstaigos direktoriaus atlyginimo priedą nuo 30% iki 10%.
Susisiekimo ministras 2009 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 3-174 patvirtino Viešosios
įstaigos „Plačiajuostis internetas“ 2008 m. finansinę atskaitomybę ir Viešosios įstaigos „Plačiajuostis
internetas“ 2008 m. veiklos rezultato paskirstymą.
2009 m. gegužės 8 d. Susisiekimo ministerija, įvertinusi nustatytąjį projekto finansavimo
poreikį (208 900 935 Lt), pateikė CPVA atnaujintą paraišką dėl projekto finansavimo, paramos
stambiam projektui paraišką, projekto investicinį projektą (galimybių studiją) ir kitus projektą
pagrindžiančius dokumentus.
2009 m. gegužės 7 d. įvyko pirmasis RAIN projekto koordinacinės tarybos posėdis, kuriame
koordinacinė taryba patvirtino savo darbo reglamentą, pritarė siūlomiems naujiems RAIN tinklu
teikiamų paslaugų tarifams.
2009 m. gegužės 11 d. gautas Europos Komisijos Konkurencijos generalinio direktorato
paklausimas dėl RAIN-2 projekto. Šis paklausimas patvirtina aktyvią Europos Komisijos veiklą,
nagrinėjant valstybės pagalbos klausimą RAIN-2 projekto atveju.
2009 m. birželio 1 d. Lietuvos apeliacinis teismas priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2143104/2008, kuriuo apeliacinės instancijos teismas atmetė 2008 m. gegužės 8 d. BUAB „Telesta“
administratoriaus UAB „Avere“ apeliacinį skundą ir paliko galioti Vilniaus apygardos teismo 2008 m.
lapkričio 7 d. sprendimą, kuriuo UAB „Avere“ ieškinys buvo atmestas. 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.
Susisiekimo ministras 2009 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 3-248 „Įsakymas dėl viceministrų ir
ministro patarėjų veiklos sričių nustatymo“ pavedė viceministrui R. Vaštakui kontroliuoti ir
koordinuoti viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ veiklą.
2009 m. birželio 4 d. Susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyrius atliko viešosios įstaigos
„Plačiajuostis internetas“ autorinių sutarčių sudarymo, autorinių atlyginimų mokėjimo vidaus auditą.
Audito metu buvo nustatyta, kad audituojamu laikotarpiu (2006-01-01 – 2009-06-04) viešoji įstaiga
„Plačiajuostis internetas“ nebuvo sudariusi autorinių sutarčių ir mokėjusi autorinių atlyginimų – tai
patvirtinta Susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyriaus 2009 m. birželio 12 d. vidaus audito
ataskaitoje Nr. VA/9-14. Šioje vidaus audito ataskaitoje nurodyta, kad rekomendacijų viešajai įstaigai
„Plačiajuostis internetas“ Susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyrius neturi.
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Susisiekimo ministras 2009 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 3-258 „Dėl viešosios įstaigos
„Plačiajuostis internetas“ teikiamų paslaugų tarifų nustatymo“ patvirtino naujus RAIN tinklu teikiamų
paslaugų tarifus.
Po balandžio-gegužės mėnesiais vykusių konsultacijų, papildomos informacijos teikimo ir
darbinių susitikimų su CPVA atstovais, 2009 m. birželio 18 d. Susisiekimo ministerija pateikė CPVA
kartu su VšĮ „Plačiajuostis internetas“ parengtą atnaujintą RAIN-2 projekto finansavimo paraišką,
investicinį projektą (galimybių studiją).
Įvertinusi Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu patikslintus valstybės biudžeto
asignavimus pagal programas, 2009 m. birželio 19 d. Susisiekimo ministerijai viešoji įstaiga
„Plačiajuostis internetas“ pateikė patikslintą viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ 2009-2011
metų strateginį veiklos planą.
2009 m. birželio 23 d. Susisiekimo ministerija delegavo savo atstovą – Informacinių ir ryšių
technologijų departamento direktorių Valdą Kišoną – į prekių, paslaugų ir darbų, reikalingų projektui
„Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ įgyvendinti, viešųjų
pirkimų komisiją. Komisija buvo sudaryta 2009 m. birželio 23 d. VšĮ „Plačiajuostis internetas“
direktoriaus įsakymu Nr. V-12.
2009 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. T-68 „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“ Informacinės visuomenės plėtros
komitetas padidino priemonei skiriamą paramos sumą nuo 175 547 004 Lt iki 208 900 935 Lt, įskaitant
tinkamu finansuoti ES fondų lėšomis pripažintą PVM.
2009 m. liepos 17 d. Europos Komisijos Konkurencijos generalinis direktoratas patvirtino
valstybės pagalbos schemą N 183/2009 – Lietuva „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų
plačiajuosčio tinklo plėtra“. Sprendime EK Konkurencijos generalinis direktoratas patvirtino, kad
valstybės pagalbos priemonė „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo
plėtra“ yra suderinama su Europos Bendrijų Steigimo sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktu.
2009 m. liepos 29 d. raštu Nr. 6-15-2-325 „Dėl 2010-2012 metų strateginio veiklos plano
rengimo“ Susisiekimo ministerija informavo, kad, vykdydama 2009 m. birželio 16 d. Ministro
pirmininko pavedimą Nr. 47-3840 ir Valstybės valdymo tobulinimo komisijos (Saulėlydžio komisijos)
2009 m. birželio 10 d. posėdžio protokolo Nr. 73-36 (18) nuostatas, ministerija nutarė, kad 2010 metais
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bus vykdoma 11 biudžeto programų. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ įgyvendinta programa
„Plačiajuosčių elektroninių ryšių tinklų plėtra ir priežiūra kaimo vietovėse“ buvo inkorporuota į
programą „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“, šios programos tikslui „Sudaryti galimybes
šalies vartotojams visoje Lietuvos teritorijoje naudotis plačiajuosčio ryšio paslaugomis“ pasiekti 2010
metams yra skirta 1026 tūkst. litų. 2009 m. rugpjūčio 4 d. raštu Nr. R-09-211 pateikė Susisiekimo
ministerijai viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ 2010 metais vykdomos programos dalies
aprašymą.
2009 m. liepos 30 d. Susisiekimo ministerija raštu Nr. 2-3776(17-1) kreipėsi į IVPK, kaip į
įgyvendinančiąją instituciją, prašydama patvirtinti, kad pagal nustatytas Europos Sąjungos ir
nacionalines procedūras Susisiekimo ministerija, kartu su partnere viešąja įstaiga „Plačiajuostis
internetas“, turi galimybę nedelsdamos, iki paramos teikimo RAIN-2 projektui sutarties pasirašymo
dienos, pradėti įgyvendinti RAIN-2 projektą, įvykdant projektui įgyvendinti reikalingus viešuosius
pirkimus. 2009 m. rugpjūčio 3 d. raštu Nr. (4)S-1071 IVPK patvirtino, kad RAIN-2 projektas gali būti
pradėtas įgyvendinti iki projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo.
Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“, siekdama tinkamai užtikrinti operatyvų projekto
„Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ (toliau – RAIN-2
projektas) įgyvendinimą, 2009 m. liepos 3 d. raštu Nr. R-09-171 pateikė VšĮ Centrinei projektų
valdymo agentūrai, kaip Įgyvendinančiajai institucijai, įvertinti parengtą RAIN-2 projektui įgyvendinti
reikalingo statybos rangos darbų pirkimo dokumentų projektą. 2009 m. liepos 31 d. raštu Nr. 2009/24965 „Dėl rekomendacijų pateikimo projekto Nr. VP2-3.2-IVPK-01-V-01-001 pirkimo dokumentams“
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra suderino pateiktus pirkimo dokumentus.
2009 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 3-312 „Dėl viceministrų ir ministro patarėjų veiklos sričių
nustatymo“ susisiekimo ministras priskyrė viešąją įstaigą „Plačiajuostis internetas“ viceministro R.
Vaštako veiklos sričiai, elektroninius ryšius – ministro patarėjo P. Jankausko veiklos sričiai.
2009 m. liepos 29 d. įvykusio Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ tarybos posėdžio
metu taryba patvirtino viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ 2009 metų 6 mėnesių strateginio
veiklos plano ataskaitą (2009 m. II ketvirčio veiklos ataskaitą), pritarė pristatytam pakeisto Viešosios
įstaigos 2009-2011 metų strateginio veiklos plano projektui ir nutarė siūlyti visuotiniam dalininkų
susirinkimui jį patvirtinti tik su sąlyga, kad jis bus suderintas su Susisiekimo ministerijos Strateginio
planavimo ir finansų departamentu ir bus gauta šio Susisiekimo ministerijos padalinio teigiama išvada
dėl pristatyto projekto.
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2009 m. rugpjūčio 3 d. raštu Nr. (4)S-1071 Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtino Susisiekimo ministerijai, kad RAIN-2 projektas gali būti
pradėtas įgyvendinti iki projekto administravimo ir finansavimo sutarties pasirašymo. 2009 m.
rugpjūčio 14 d. raštu Nr. ((24.3-02)-5K-0921865-6K-0908065 Finansų ministerija taip pat patvirtino
Susisiekimo ministerijai apie galimybę pradėti įgyvendinti RAIN-2 projektą iki projekto finansavimo ir
administravimo sutarties įgyvendinimo.
2009 m. rugpjūčio 18 d. raštu Nr. R-09-225 viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ pateikė
VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai, kaip Įgyvendinančiajai institucijai, įvertinti parengtą RAIN2 projektui įgyvendinti reikalingo techninės pagalbos paslaugų pirkimo dokumentų projektą. VšĮ
Centrinė projektų valdymo agentūra 2009 m. rugsėjo 11 d. raštu Nr. 2009-/2-5993 „Dėl rekomendacijų
pateikimo projekto Nr. VP2-3.2-IVPK-01-V-01-001 pirkimo dokumentams“ suderino pateiktą pirkimo
dokumentų projektą.
2009 m. rugpjūčio 25 d. raštu Nr. R-09-233 viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ pateikė
pasiūlymą ir nugalėjo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos rengiamame plačiajuosčio
duomenų perdavimo paslaugų pirkime.
2009 m. rugpjūčio 25 d. raštu Nr. R-09-234 viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ pateikė
Susisiekimo ministerijai patikslinto ir su Susisiekimo ministerijos Strateginio planavimo ir finansų
departamentu suderinto Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ 2009-2011 metų strateginio
veiklos plano projektą.
2009 m. rugpjūčio 28 d. „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 68 paskelbti
skelbimai apie penkis RAIN-2 projekto tarptautinius pirkimus: „Šviesolaidinių kabelinių linijų statyba
Alytaus ir Vilniaus apskrityse“, „Šviesolaidinių kabelinių linijų statyba Panevėžio ir Utenos
apskrityse“, „Šviesolaidinių kabelinių linijų statyba Klaipėdos ir Tauragės apskrityse“, „Šviesolaidinių
kabelinių linijų statyba Kauno ir Marijampolės apskrityse“ ir „Šviesolaidinių kabelinių linijų statyba
Šiaulių ir Telšių apskrityse“.
2009 m. rugsėjo 1 d. bankrutuojanti UAB „Telesta“ pateikė Vilniaus apygardos teismui
ieškinį, kuriuo iš atsakovės viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ reikalauja priteisti
292 033,48 Lt.
2009 m. rugsėjo 3 d. raštu Nr. R-09-247 viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ pateikė
pasiūlymą ir nugalėjo Utenos rajono savivaldybės administracijos vykdomame plačiajuosčio duomenų
perdavimo paslaugų pirkime.
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2009 m. rugsėjo 17 d. Europos Komisija priėmė EB sutarties valstybės pagalbos taisyklių
taikymo plačiajuosčio ryšio tinklams finansuoti valstybės lėšomis gaires. Jomis suinteresuotosioms
šalims nustatyta aiški prognozuojama sistema. Vadovaudamosi jomis valstybės narės galės sparčiau ir
platesniu mastu diegti plačiajuostį ryšį. Gairėse taip pat yra konkrečių nuostatų dėl naujos kartos
prieigos tinklų diegimo – suteikiama galimybė teikti viešąją paramą investicijoms į šį strateginį
sektorių didinti, kartu išvengiant pernelyg didelio konkurencijos iškreipimo.
Susisiekimo ministras 2009 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 3-419 „Dėl Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2009 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 3-28 pakeitimo“ patikslino viešosios įstaigos
„Plačiajuostis internetas“ 2009-2011 metų strateginį veiklos planą.
2009 m. rugsėjo 21 d. Finansų ministerija persiuntė el. paštu gautus JASPERS atstovo
pastabas dėl RAIN-2 projekto galimybių studijos ir paraiškos. Į šias pastabas buvo pateikti atsakymai
bei atitinkamai pataisyta paraiška dėl didelės apimties projekto.
2009 m. rugsėjo 30 d. Europos Komisija priėmė Komunikatą 2009/C 235/04 „Valstybės
pagalbos taisyklių taikymo plačiajuosčio ryšio tinklų sparčiam diegimui Bendrijos gairės“, kuriuo
Europos Komisija akcentuoja svarbią plačiajuosčio ryšio infrastruktūros svarbą kaimiškųjų vietovių
vystymo procese. Šios gairės sudaro prielaidas svarstyti valstybės galimybes plėtoti plačiajuosčio ryšio
infrastruktūrą kaimiškosiose vietovėse pasinaudojant įvairiais finansavimo mechanizmais, įskaitant ir
Kaimo plėtros programą.
2009 m. spalio 2 d. „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 78 paskelbtas
skelbimas apie viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ vykdomą RAIN-2 projekto pirkimą
„Projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ techninės
pagalbos paslaugų pirkimas“.
2009 m. spalio 6 d. raštu Nr. (6)S-1269 IVPK informavo Susisiekimo ministeriją, kad
Informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų derinimo komisija apsvarstė Susisiekimo
ministerijos 2009 m. spalio 1 d. raštu Nr. 2-4817(17-1) pateiktą investicijų projektą „Kaimiškųjų
vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ ir laiko jį suderintu, suteikiant
jam ypatingos svarbos prioritetą.
2009 m. spalio 14 d. raštu Nr. R-09-297 viešoji įstaiga pateikė CPVA suderinti ketinamo
vykdyti RAIN-2 tarptautinio pirkimo „Tinklo pasyvinių ir komutavimo elementų pirkimas“ pirkimo
sąlygas.
2009 m. spalio 14 d. Vilniaus apygardos teismas patenkino UAB „BTA Draudimas“ 973 015
Lt kreditorinį reikalavimą BUAB „Telesta“ ir įtraukė UAB „BTA Draudimas“ į kreditorių eilę.
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2009 m. spalio 20 d. viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ pateikė Vilniaus apygardos
teismui atsiliepimą į 2009 m. rugsėjo 1 d. bankrutuojančios UAB „Telesta“ ieškinį, kuriuo iš BUAB
„Telesta“ iš atsakovės viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ reikalauja priteisti 292 033,48 Lt.
Šiuo metu vykdomas parengiamųjų procesinių dokumentų rengimas.
2009 m. spalio 21 d. įvykusio Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ tarybos posėdžio
metu taryba patvirtino viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ 2009 metų 9 mėnesių strateginio
veiklos plano vykdymo ataskaitą (2009 m. III ketvirčio veiklos ataskaitą).
2009 m. lapkričio 6 d. Susisiekimo ministerijos, Informatikos ir ryšių departamento prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ atstovai
dalyvavo pasitarime dėl Vidaus reikalų ministerijos objektų prijungimo prie RAIN tinklo. Šiame
pasitarime buvo svarstomas Vidaus reikalų ministerijos objektų prijungimo prie projekto „Kaimiškųjų
vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“ ir RAIN-2 projekto metu sukurtos
plačiajuosčio ryšio infrastruktūros poreikis. Pasitarimo metu buvo identifikuoti iš viso 59 Valstybės
sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) teritoriniai padaliniai ir
nutarta, kad Vidaus reikalų ministerija, įvertinusi pasitarimo metu pristatytą informaciją ir projektų
RAIN ir RAIN-2 infrastruktūrų galimybes, artimiausiu metu informuos Susisiekimo ministeriją apie
poreikį VSAT teritorinius padalinius prijungti prie projektų RAIN ir RAIN-2 infrastruktūrų.
2009 m. spalio – lapkričio mėnesiais vyko RAIN-2 projekto derinimas su JASPERS
ekspertais.
2009 m. lapkričio 3 d. raštu Nr. R-09-338 viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ informavo
Krašto apsaugos ministeriją apie planuojamus prijungti prie RAIN tinklo Krašto apsaugos ministerijos
objektus.
2009 m. lapkričio 9 d. raštu Nr. 09/2-7718 CPVA pateikė rekomendacijas RAIN-2 tarptautinio
pirkimo „Tinklo pasyvinių ir komutavimo elementų pirkimas“ pirkimo dokumentams.
2009 m. lapkričio 12 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerija pateikė projekto RAIN-2
didelės apimties projekto paraišką Europos Komisijai.
2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 3-578 „Dėl viceministrų veiklos sričių, ministerijos
kanclerio administravimo sričių ir ministro patarėjų veiklos sričių nustatymo“ susisiekimo ministras
priskyrė viešąją įstaigą „Plačiajuostis internetas“ viceministro R. Vaštako veiklos sričiai, elektroninius
ryšius – ministro patarėjo P. Jankausko veiklos sričiai. Šiuo įsakymu buvo pakeistas 2009 m. liepos 3
d. įsakymas Nr. 3-312 „Dėl viceministrų ir ministro patarėjų veiklos sričių nustatymo“.
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2009 m. lapkričio 26 d. įvykusio Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ tarybos posėdžio
metu taryba pritarė įstaigos direktoriaus pristatytam Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ 20102012 metų strateginio veiklos plano projektui su įvertintomis pastabomis ir nutarė siūlyti viešosios
įstaigos „Plačiajuostis internetas“ visuotiniam dalininkų susirinkimui patvirtinti Viešosios įstaigos
„Plačiajuostis internetas“ 2010-2012 metų strateginio veiklos planą pagal pristatytą projektą.
Atitinkamai viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ 2009 m. lapkričio 27 d. raštu Nr. R-09-377 pateikė
įstaigos 2010-2012 metų strateginio veiklos plano projektą, kuriam buvo pritarta tarybos posėdyje.
2009 m. gruodžio 7 d. IVPK, CPVA ir Susisiekimo ministerija pasirašė Projekto „Kaimiškųjų
vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“, projekto kodas VP2-3.2-IVPK01-V-01-001, finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP2-3.2-IVPK-01-V-01-001 – šia sutartimi
buvo patvirtintas finansavimas RAIN-2 projektui (faktinė RAIN-2 projekto pradžia).
2009 m. gruodžio 8 d. raštu Nr. R-09-388 viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ pateikė
CPVA suderinti ketinamų pasirašyti pirkimų „Šviesolaidinių kabelinių linijų statyba Alytaus ir
Vilniaus apskrityse“, „Šviesolaidinių kabelinių linijų statyba Panevėžio ir Utenos apskrityse“,
„Šviesolaidinių kabelinių linijų statyba Klaipėdos ir Tauragės apskrityse“, „Šviesolaidinių kabelinių
linijų statyba Kauno ir Marijampolės apskrityse“ ir „Šviesolaidinių kabelinių linijų statyba Šiaulių ir
Telšių apskrityse“ rangos sutarčių projektus.
2009 m. gruodžio 15 d. JAPSERS ekspertas surašė RAIN-2 projekto vertinimo ataskaitą.
Per Finansų ministerijos atstovus 2009 m. gruodžio mėn. vyko RAIN-2 projekto, kaip didelės
apimties projekto, derinimas su Europos Komisija.
2009 m. gruodžio 23 d. Įstaiga su Susisiekimo ministerija pradėjo derinti „Projekto
„Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“, projekto kodas
VP2-3.2-IVPK-01-V-01-001, procedūrų vadovą“ – dokumentą, apibrėžiantį Susisiekimo ministerijos,
kaip RAIN-2 projekto vykdytojos, ir viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“, kaip RAIN-2 projekto
partnerės, tarpusavio santykius ir įsipareigojimus, įskaitant tarpusavio procedūras, įgyvendinant RAIN2 projektą.
2009 m. gruodžio 23 d. viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ kreipėsi į AB „Rytų
skirstomieji tinklai“, prašydama 2010 metams taikyti nuolaidą elektros oro linijų atramų nuomai.
2009 m. gruodžio 30 d. Susisiekimo ministerija ir viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“
pasirašė RAIN-2 projekto techninės pagalbos paslaugų teikimo sutartį su UAB „Optimalus ryšys“,
kurios vertė – 5,4 mln. Lt su PVM.
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2009 m. gruodžio mėn. Susisiekimo ministerija ir viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“
pasirašė RAIN-2 projekto rangos sutartis su UAB „Edrija“, UAB „KRS“, UAB „Eltel Networks“ ir
UAB „Ryšių statyba“ dėl šviesolaidinių kabelinių linijų statybos Klaipėdos ir Tauragės, Kauno ir
Marijampolės, Šiaulių ir Telšių, Panevėžio ir Utenos bei Alytaus ir Vilniaus apskrityse. Visų penkių
projekto RAIN-2 šviesolaidinių kabelinių linijų statybos darbų sutarčių bendra vertė yra 161,3 mln. Lt
su PVM.
2009 m. gruodžio 29 ir 30 d. viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ sudarė darbo sutartis su
RAIN-2 projekto administravimo komandai priskiriamais darbuotojais, kurių funkcijos reikalingos
RAIN-2 projektui įgyvendinti. Šios darbo sutartys įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d.
Šviesolaidinių kabelinių linijų statybos ir eksploatavimo darbai:
Vykdyti susitikimai su Paslaugų teikėju, kurių metu buvo svarstyta ir aptarta vykdomų
eksploatacinių darbų kokybė, kylančios problemos.
Suderinta ir patvirtinta patekimo į patalpas, kuriose sumontuota galinė įranga, ne darbo metu,
tvarka, pagal nustatytą formą pasirašyti panaudos sutarčių priedai.
Pagal eksploatacinių paslaugų teikimo sutartį buvo vykdomos ŠK nepažeidžiamumo
užtikrinimo, techninių sąlygų išdavimo funkcijos, skambučių ir valdymo centro veikla, dokumentacijos
perėmimas ir priežiūra, taip pat vykdyta pasyvinės ir aktyvinės tinklo dalies priežiūra linijoms,
kuriomis yra teikiamos paslaugos.
Pagal atskirus užsakymus vykdyta: III lygio gedimų šalinimas, projektavimo ir ŠKL klojimo
darbai seniūnijų ir mokyklų prijungimui prie RAIN tinklo, tinklo komponentų tiekimo ir montavimo
darbai, UTP kabelių paklojimo klientų prijungimui prie RAIN tinklo darbai, pasyvinės įrangos
modifikavimo darbai klientų pajungimui.
Suderinta tvarka, pagal kurią paslaugų teikėjas fiksuoja duomenis apie klientų paklausimus,
gedimus, patekimą į patalpas ir pateikia šiuos duomenis Užsakovui mėnesinėse ataskaitose.
Vykdyti patalpų valymo darbai, pasyvinės ir aktyvinės tinklo dalių kontroliniai matavimai ir
priežiūra.
Susitikimų su Užsakovu metu vykdyta įvykusių gedimų ir avarijų analizė ir aptarimas. Per
2009 metus užfiksuota ir pašalinta 19 šviesolaidinio kabelio nutraukimo avarijų, atlikta šių avarijų
priežasčių analizė.
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Taip pat fiksuoti ryšio sutrikimai dėl neteikiamos elektros energijos. Išanalizavus šiuos atvejus
buvo nutarta, kad elektros tiekimas reikalingas paslaugų vartotojams būtų užtikrintas naudojant
atsarginius elektros tiekimo įrenginius (nepertraukiamo maitinimo šaltinius ar elektros generatorius).
Regionuose vykdyta pagal eksploatacijos sutartį užsakomų darbų kontrolė ir priežiūra,
dalyvauta nustatant gedimų ir avarijų priežastis bei juos šalinant.
Vykdyti projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN
plėtra“ (RAIN-2) paruošiamieji darbai. Paruošti žemėlapiai ir naujai statomų linijų bei prijungiamų
organizacijų sąrašai. Regioniniai VšĮ „Plačiajuostis internetas“ darbuotojai atliko numatomų jungti
organizacijų apžiūrą vietose, parinko galinės įrangos montavimo vietas.
Pardavimai
Per 2009 m. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių
technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“ įgyvendinimo metu sukurtu tinklu suteikė ryšio operatoriams
842 naujas ryšio paslaugas (478 paslaugos buvo suteiktos nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. dėl pasikeitusių
paslaugų tarifų modifikuojant esamas paslaugas). Naujai suteiktų paslaugų atstumas – 12157 kilometrai
(iš jų 10861 kilometrų nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. dėl pasikeitusių paslaugų tarifų modifikuojant esamas
paslaugas). Iš jų 128 ryšio paslaugų šviesolaidinio kabelio skaidulomis (atstumas – 238 kilometrai) ir
714 duomenų srauto perdavimo 100Mb/s sparta paslaugos (nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. pasikeitus
duomenų srauto perdavimo tarifams paslaugos atstumas nebeskaičiuojamas).
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje VšĮ „Plačiajuostis internetas“ ryšio operatoriams iš viso
teikė 1 130 ryšio paslaugų. Iš jų 485 ryšio paslaugos šviesolaidinio kabelio skaidulomis (atstumas –
3239 kilometrai) ir 645 duomenų srauto perdavimo 100Mb/s sparta paslaugos.
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Per ataskaitinį laikotarpį buvo dirbama su 23 interneto paslaugų teikėjais (24 ryšio paslaugų
teikimo sutartys): VĮ „Infostruktūra“, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, L. Prušinsko IĮ
„Kompiuterinis langas“, UAB "Skaidula", UAB „Baltnetos komunikacijos“, UAB „Verslo tiltas“, UAB
„Telerena“, KTU Informacinių technologijų plėtros institutas (LITNET, 2 sutartys), TEO LT, AB,
UAB „Andernetas“, A. Judicko IĮ, UAB „Neltė“, UAB „Euronet systems“, UAB „Elekta“, UAB
„Etanetas“, UAB „Mikrovisatos TV“, UAB „Dokeda“, UAB „Viginta“, UAB „Data Business“, UAB
„Progmera“, G. Pečiulio įmonė, UAB "Stella Artis", M. Ežerskio įm. „Interneto namai“.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje VšĮ „Plačiajuostis internetas“ buvo sudariusi 79 sutartis dėl
duomenų srauto paslaugų 126 mokymo įstaigoms prijungimui prie plačiajuosčio ryšio tinklų.
Įstaigos darbuotojai
Viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 16
darbuotojų. Darbuotojų sąrašas ketvirčio pabaigoje:
Pareigos

Vardas, pavardė

Direktorius

Romualdas Degutis

2005-10-03

Technologijų ir plėtros vadovas

Gytis Liaugminas

2005-10-17

Statybų ir eksploatacijos vadovas

Algimantas Paulavičius

2005-10-20

Vyriausiasis specialistas

Vytautas Tvaronavičius

2005-12-12

Vyriausiasis specialistas

Donatas Bernatonis

2006-08-04

Vyriausioji buhalterė

Liuda Gargasienė

2006-11-03

15

Įdarbinimo data

Vyriausioji specialistė

Danguolė Cibulskienė

2007-04-17

Specialistas

Sergej Gavrilenko

2007-07-02

Specialistas

Pranas Jančauskas

2008-01-07

Specialistas

Kazimieras Stankūnas

2008-02-07

Specialistas

Vladimiras Babachinas

2008-04-08

Juristas

Gediminas Šečkus

2008-04-15

Buhalterė (nėštumo ir gimdymo atostogose)

Beata Zabulienė

2008-04-15

Buhalterė

Jurgita Vižinienė

2008-11-25

Administratorė

Eglė Žilevičiūtė
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Įstaigos finansiniai rodikliai
Pajamos. Įstaigos 2009 m. strateginiame veiklos plane buvo numatytos šios pajamos: – 2
315,0 tūkst. Lt iš valstybės biudžeto RAIN projekto įgyvendinimo programai finansuoti; – ir – 4 920,0
tūkst. Lt buvo numatyta uždirbti pajamų už suteiktas paslaugas, panaudojant RAIN projekto metu
sukurtą tinklą. – 61,0 tūkst. Lt buvo numatyta uždirbti kitos veiklos pajamų. – 0,2 tūkst. Lt gauti
finansinės veiklos pajamų. Iš viso buvo numatyta – 7 296,2 tūkst. Lt pajamų.
Įstaiga per 2009 m. iš viso gavo 7 485,6 tūkst. Lt pajamų arba 102,6 % planuotųjų. Iš jų: – 2
311,7 tūkst. Lt iš valstybės biudžeto RAIN projekto gyvendinimo programai finansuoti (įvykdymas
99,9 %) ir – 5 094,2 tūkst. Lt pajamų uždirbta už suteiktas paslaugas iš RAIN projekto metu sukurto
tinklo (įvykdymas 103,5 %).
Įstaiga per 2009 m. gavo 79,5 tūkst. Lt kitos veiklos pajamų (įvykdymas 130,3 %).
Per 2009 m.– 0,2 tūkst. Lt Įstaiga gavo finansinės veiklos pajamų (įvykdymas 100,0 %).
Išlaidos. Įstaigos planuotos išlaidos per 2009 m.– 7 230,1 tūkst. Lt veiklos sąnaudų.
Įstaigos išlaidos per 2009 m. sudarė – 7 094,1 tūkst. Lt arba 98,1 % planuotųjų.

Iš jų: – 2

311,7 tūkst. Lt, gautų iš valstybės biudžeto RAIN projekto įgyvendinimo programai finansuoti,
(įvykdymas 99,9 %). Per 2009 m. Įstaiga padengė – 4 676,1 tūkst. Lt, RAIN tinklo eksploatacinių
sąnaudų, (įvykdymas 97,3%). Kitos veiklos sąnaudos sudarė – 43,5 tūkst. Lt (įvykdymas 102,8 %).
Per 2009 m. Įstaigos ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija sudarė – 62,8 tūkst. Lt.
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Per 2009 m. įstaigos patirtos sąnaudos pagal finansavimo šaltinius
tūkst. Lt

Eil. Nr.

2009 m.
Sąnaudos

2009 m.
sąnaudos

1.

PERSONALO IŠLAIKYMAS

2.

BIURO IŠLAIKYMAS

3.

TARNYBINIO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS

4.

iš jų pagal finansavimo šaltinius
Biudžeto

Įstaigos padengtos

programos

sąnaudos

asignavimų

1 093,2

1071,1

22,1

16,6

0,0

16,6

RYŠIŲ PASLAUGOS*

77,3

29,1

48,2

5.

ENERGIJA IR KOMUNALINĖS PASLAUGOS

69,7

0,0

69,7

6.

REKLAMA, LABDARA

0,0

0,0

0,0

7.

KONSULTACINĖS IR KITOS PASLAUGOS

48,5

0,0

48,5

8.

DRAUDIMAS

0,0

0,0

0,0

9.

MOKESČIAI

0,8

0,0

0,8

10.

FINANSINĖS SĄNAUDOS

0,9

0,0

0,9

11.

NUSIDĖVĖJIMAS, AMORTIZACIJA

62,8

0,0

62,8

12.

KITO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS*

182,7

105,3

77,4

13.

KITOS SĄNAUDOS (RAIN SĄNAUDOS)

5 541,6

1 106,2

4 435,4

7 094,1

2 311,7

4 782,4

IŠ VISO IŠLAIDOS
* Detalioje sąmatoje 2211119 eilutė „Veiklos nuoma“

Įstaiga ilgalaikių kreditorinių įsiskolinimų neturi.
Investicijos. Įstaigos 2009 m. strateginiame veiklos plane buvo numatytos investicijos 111,7
tūkst.
Per 2009 m. Įstaigos investicijos 131,8 tūkst. Lt. arba 118,0 % planuotųjų.
Išlaidos šviesolaidinio kabelio linijoms – 120,8 tūkst. Lt. Išlaidos materialiam turtui –
spausdintuvą už 11,0 tūkst. Lt.

Direktorius

Romualdas Degutis
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