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2010 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ATASKAITA
(2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITA)

Vilnius, 2011

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 2010 m. įvykiai
2010 m. vasario 17 d. raštu Nr. 14-4 Susisiekimo ministerija pritarė VšĮ „Plačiajuostis
internetas“ (toliau – Įstaiga) 2010-2012 metų strateginiam veiklos planui.
Susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyrius per ataskaitinį laikotarpį atliko projekto
„Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ (toliau – RAIN-2
projektas) vidaus auditą ir 2010 m. kovo 5 d. raštu Nr. 10-2-12 pateikė VšĮ „Plačiajuostis internetas“
audito ataskaitą ir rekomendacijas.
Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka
2010 m. kovo 19 d. pasirašė Paslaugų pirkimo sutartį Nr. TR-87/S-138 dėl projekto infrastruktūrinės
dalies viešųjų pirkimų techninės specifikacijos parengimo paslaugų ir infrastruktūrinės dalies viešųjų
pirkimų pasiūlymų vertinimo paslaugų teikimo.
2010 m. kovo 24 d. vyko projekto RAIN-2 priežiūros komiteto posėdis, kurio metu buvo
nutarta pasiūlyti Susisiekimo ministerijai ir (arba) Įstaigai kreiptis į savivaldybių merus, kad šie
pareikštų savo poziciją dėl šalia RAIN-2 trasų esančių savivaldybių objektų prijungimo prie RAIN
tinklo; rekomenduoti, kad projekto vykdytoja Susisiekimo ministerija pagal gautus vietos savivaldos ir
valstybės institucijų bei operatorių prašymus kreiptųsi į VšĮ Centrinę projektų valdymo agentūrą (toliau
– CPVA), prašydama suderinti papildomų šių institucijų objektų, esančių prie klojamų RAIN-2
šviesolaidinių kabelinių linijų, prijungimą prie tinklo nekeičiant RAIN-2 finansavimo apimčių.
Įgyvendindama RAIN-2 priežiūros komiteto sprendimą, Susisiekimo ministerija 2010 m. kovo 30 d.
raštu Nr. 2-1452(17) ir Įstaiga 2010 m. kovo 31 d. raštu Nr. R-10-195 kreipėsi į CPVA, prašydamos
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suderinti papildomų vietos savivaldos objektų prijungimą prie RAIN tinklo. 2010 m. balandžio 13 d.
raštu Nr. 2010/2-3672 patvirtino, kad CPVA neprieštarauja planuojamų papildomų prisijungimo taškų
įrengimui (ne pačių objektų pajungimui prie RAIN-2 tinklo) siekiant, kad būtų sudarytos galimybės
prie RAIN-2 tinklo infrastruktūros prijungti kuo daugiau vietos savivaldos objektų, nekeičiant RAIN-2
projekto biudžeto.
2010 m. kovo 24 d. vyko projekto RAIN koordinacinės tarybos posėdis, kurio metu buvo
pritarta pasiūlytiems RAIN tinklo panaudojimo efektyvumo rodikliams.
2010 m. kovo 31 d. Įstaiga ir Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo
ministerijos sudarė susitarimą dėl požeminių šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimo, priežiūros ir/ar
iškėlimo iš valstybinės reikšmės kelių juostų. Šis susitarimas sudarė galimybes pasirašyti sutartis su
kitomis valstybinius kelius valdančiomis valstybės įmonėmis dėl RAIN-2 projekto linijų klojimo kelių
juostoje.
Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį įvykdė šių projekto RAIN-2 įgyvendinimui reikalingų pirkimų
procedūras: RAIN-2 informacinių stendų pirkimas, RAIN-2 informacinių stendų įrengimas, RAIN-2
turto draudimo paslaugos, RAIN-2 informacinės ir padalomosios medžiagos gamyba, RAIN-2
informacinės medžiagos (lankstinukų, plakatų) platinimo paslaugos, RAIN-2 padalomosios
informacinės medžiagos ir kalendorių platinimas paštu, RAIN-2 pristatymo parodose organizavimo
paslaugos (RAIN-2 įgyvendinimo pristatymo seniūnų apdovanojimuose paslaugų organizavimas
Televizijos bokšte, Vilniaus m.), RAIN-2 vaizdo filmų ir reklaminių klipų parengimas, Tinklo
pasyvinių ir komutavimo elementų pirkimas.
2010 m. balandžio 1 d. su TEO LT, AB buvo pasirašyta nauja vietos ryšių kabelių kanaluose
nuomos sutartis, pakeitusi iki tol galiojusią. Naująja sutartimi nustatytas įstatymų nustatyta tvarka
reguliuojamas vietos RKK nuomos įkainis – 96 Lt/1 km bei taikomos 14 proc. nuolaidos.
2010 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 3-203 susisiekimo ministras patvirtino Susisiekimo
ministerijos ir įstaigų prie Susisiekimo ministerijos 2010-2012 metų strateginius veiklos planus.
2010 m. balandžio 9 d. potvarkiu Nr. 4-26 Susisiekimo ministerijos kancleris patvirtino
Projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN“ plėtra, projekto
kodas VP2-3.2-IVPK-01-V-01-001, procedūrų vadovą. Šiuo vadovu buvo išsamiai reglamentuoti
Susisiekimo ministerijos ir viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“, kaip RAIN-2 projekto
partnerių, tarpusavio procedūros įgyvendinant projektą.
2010 m. balandžio 22 d. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos pateikė
Susisiekimo ministerijai paaiškinimą dėl galimybės įtraukti į PVM atskaitą ir susigrąžinti iš biudžeto
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sumokėtą pirkimo PVM. Šiame rašte Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
konstatavo, kad projekto RAIN-2 metu sukurta infrastruktūra bus naudojama viešosios įstaigos
„Plačiajuostis internetas“ PVM apmokestinamai ekonominei veiklai vykdyti.
2010 m. gegužės 7 d. raštu Nr. 2010/2-4619 CPVA patvirtino Susisiekimo ministerijai, kad
viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ RAIN-2 projektui vykdyti įsigytų prekių, paslaugų ir darbų
pirkimo PVM įtrauktų į PVM atskaitą, kad PVM dengti, kol viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“
bus sugrąžintas PVM, būtų panaudotas RAIN-2 projekto avansas ir kad Valstybinei mokesčių
inspekcijai patvirtinus, kad RAIN-2 projektui vykdyti įsigytų prekių, paslaugų ir darbų pirkimo PVM
viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ turi teisę įtraukti į PVM atskaitą, būtų keičiama RAIN-2
projekto finansavimo ir administravimo sutarties nuostatos, reglamentuojančios PVM tinkamumą
apmokėti ES struktūrinių fondų lėšomis ir RAIN-2 projekto biudžetą. Analogišką pritarimą 2010 m.
gegužės 7 d. raštu Nr. 4(S)-589 Susisiekimo ministerijai pateikė ir Informacinės visuomenės plėtros
komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
2010 m. balandžio 30 d. Kauno rajone, Čekiškės seniūnijoje, netoli Liučiūnų kaimo pradėti
RAIN-2 projekto statybos darbai. Į projekto statybos darbų atidarymo šventę atvyko susisiekimo
ministras, Kauno apskrities ir savivaldybės vadovai, RAIN-2 įgyvendinančių rangovų, žiniasklaidos
atstovai ir kt. dalyviai džiaugėsi sėkminga ir sklandžia projekto įgyvendinimo pradžia. Susisiekimo
ministrui simboliškai patiesus pirmuosius metrus šviesolaidinių kabelinių linijų, oficialiai paskelbta
statybos darbų pradžia.
2010 m. gegužės 20 d. viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ pasirašė Negyvenamųjų
patalpų nuomos sutartį Nr. IBC/2010-99 su UAB „Invalda nekilnojamojo turto valdymas“. Pasirašiusi
šią sutartį, viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ baigė naujųjų viešosios įstaigos „Plačiajuostis
internetas“ biuro patalpų pirkimą.
2010 m. gegužės 31 d. raštu Nr. R-10-327 viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ pateikė
Susisiekimo ministerijai RAIN-2 projekto biudžeto kainų pagrįstumą, biudžetą detalizuojant ir lyginant
su panašaus pobūdžio projekto RAIN faktinėmis kainomis, tuo galutinai įgyvendindama Susisiekimo
ministerijos Vidaus audito skyriaus vidaus audito ataskaitoje Nr. VA/10-2 pateiktas rekomendacijas.
2010 m. birželio 15 d. raštu Nr. (21.26)-89-672 Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių
inspekcija pateikė pranešimą apie atliktą mokestinį tyrimą. Šiame pranešime, be kitų išvadų, buvo
konstatuota, kad projekto RAIN-2 metu sukurta infrastruktūra bus naudojama viešosios įstaigos
„Plačiajuostis internetas“ PVM apmokestinamai ekonominei veiklai vykdyti.
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2010 m. rugpjūčio 3 d. raštu Nr. (2.5)-A4-2623 Aplinkos apsaugos agentūra patvirtino, kad
RAIN-2 veiklos į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymo 1 ar 2 priede numatytą veiklų sąrašą nepatenka ir šio įstatymo nuostatos nėra taikomos.
Įvertindama personalo pokyčius, viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ 2010 m. liepos 19 d.
raštu R-10-435 kreipėsi į Susisiekimo ministeriją, prašydama paskirti naują atstovą į Prekių, paslaugų ir
darbų, reikalingų projektui „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN
plėtra“ įgyvendinti, viešųjų pirkimų komisiją (toliau – RAIN-2 pirkimų komisija). Taip pat šiuo raštu
viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ pateikė ir 2009 m. vasario 27 d. Projekto „Kaimiškųjų vietovių
informacinių technologijų plačiajuosčio ryšio tinklo RAIN plėtra“ įgyvendinimo jungtinės veiklos
(partnerystės) sutartį Nr. SM-PI Nr. 1F-22/S-18 pakeitimo projektą.
2010 m. liepos 19 d. raštu Nr. 2-3665(17-1) Susisiekimo ministerija informavo į RAIN-2
pirkimų komisiją deleguojanti Susisiekimo ministerijos Informacinių ir ryšių technologijų
departamento direktorių Gytį Liaugminą.
2010 m. liepos 20 įsakymu Nr. 3-455 susisiekimo ministras Susisiekimo ministerijos
Informacinių ir ryšių technologijų departamento direktorių Gytį Liaugminą paskiria RAIN-2 projekto
vadovu.
2010 m. liepos 22 d. raštu Nr. 2010/2-7775 CPVA (toliau – CPVA) iš dalies pritarė RAIN-2
projekto pirkimų plano pakeitimams, susijusiems su projekto viešinimo priemonių pirkimų apjungimu.
2010 m. rugpjūčio 5 d. raštu Nr. 2-3985(17-1) Susisiekimo ministerija pateikė CPVA
atnaujintą RAIN-2 projekto paraišką ir siūlomą finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimą.
Atlikus RAIN-2 projekto galimybių studijos perskaičiavimus, paaiškėjo, kad kinta projekto pareiškėjos
įnašo dydis, todėl buvo reikalinga atlikti pakeitimus.
2010 m. rugpjūčio 17 d. raštu Nr. 2-4201 Susisiekimo ministerija kreipėsi į Informacinės
visuomenės plėtros komitetą prie Susisiekimo ministerijos (toliau – IVPK), prašydama padidinti galimą
maksimalų projekto avansą nuo 2 mln. Lt iki 5 mln. Lt. Avanso didinimas reikalingas siekiant, kad
nesutriktų atsiskaitymas su projektui įgyvendinti reikalingų pirkimo sutarčių tiekėjais, iš avanso lėšų
dengiant projekto PVM, kol PVM bus sugrąžintas iš valstybės biudžeto. IVPK direktoriaus 2010 m.
rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. T-216 pakeičiamas 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 aprašas, jame numatant, kad
avanso projektui dydis negali viršyti 5 mln. Lt.
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2010 m. rugsėjo 16 d. Susisiekimo ministerija, IVPK ir CPVA pasirašė RAIN-2 projekto
finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimą Nr. 1, kuriuo buvo pakeistas maksimalus projekto
finansavimo dydis į 173 073221,65 Lt, avanso suma padidinta iki 5 mln. Lt, pareiškėjo įnašas pakeistas
į 816 365,19 Lt.
Susisiekimo ministras 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 3-587 naujuoju Projekto
„Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“ koordinacinės tarybos
pirmininku paskiria Susisiekimo ministerijos Informacinių ir ryšių technologijų departamento
direktorių Gytį Liaugminą ir įtraukia naują narį – viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“
technologijų ir plėtros vadovą Roką Jucį.
Per 2010 m. buvo sudaryta 60 sutarčių su valstybinės reikšmės kelius valdančiomis valstybės
įmonėmis. Šiomis sutartimis buvo sudaryta galimybė RAIN-2 tinklus tiesti valstybinės reikšmės kelių
juostoje.
2010 m. liepos 14 d. bankrutuojančios UAB „Telesta“ administratorius UAB „Avere“ pateikė
apeliacinį skundą 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. 2010 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos apeliaciniam teismui
viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą.
2010 m. Finansų ministerija persiuntė Europos Komisijos papildomus klausimus dėl RAIN-2
projekto. Atsakymai į šiuos klausimus buvo parengti ir perduoti Finansų ministerijai.
2010 m. liepos 14 d. susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-442 buvo pakeisti viešosios įstaigos
„Plačiajuostis

internetas“
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buveinė

yra

adresu

Šeimyniškių g. 1A, Vilnius. Naujieji įstatai įregistruoti Juridinių asmenų registre 2010 m. liepos 30 d.
Susisiekimo ministras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės
26 d. nutarimu Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi
daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių
darbo apmokėjimo“, 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3-446 patvirtino Viešosios įstaigos
„Plačiajuostis internetas“ vadovo ir vyriausiojo buhalterio darbo apmokėjimo tvarkos aprašą ir priskyrė
viešąją įstaigą II kategorijai. Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ vadovo ir vyriausiojo
buhalterio darbo apmokėjimo tvarkos apraše nustatyta, kad Įstaigos vadovo ir vyriausiojo buhalterio
mėnesinės algos kintamąją dalis (50 proc. pastoviosios dalies) priklauso nuo Įstaigos rezultatų pagal
šiuos rodiklius: su ryšio operatoriais sudarytų sutarčių skaičių; vidutinį paslaugų pateikiamumą;
naudojamų ryšio linijų ilgį (šie rodikliai buvo nustatyti Įstaigos 2009-2011 metų strateginiame veiklos
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plane). Atkreiptinas dėmesys, kad tvirtinant viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ 2010-2012
metų strateginį veiklos planą rodiklis „su ryšio operatoriais sudarytų sutarčių skaičius“ (2009-2011
metų strateginiame veiklos plane planuojama rodiklio reikšmė 2010 metams buvo 25) buvo pakeistas į
rodiklį „suteiktų duomenų perdavimo paslaugų skaičius“, kadangi pastarasis rodiklis geriau perteikia
Įstaigos strateginį tikslą – sudaryti vartotojams galimybes naudotis plačiajuosčiu ryšiu.
2010 m. rugsėjo 14-17 d. viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ atstovai dalyvavo
Susisiekimo ministerijos kartu su Jungtinėmis Tautomis organizuoto penktojo Interneto valdymo
forumo renginiuose.
Lietuvos Respublikos Seimas 2010 m. liepos 2 d. priėmė Lietuvos Respublikos statybos
įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 35, 40, 42, 45 straipsnių pakeitimo ir
papildymo, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 231 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir
Įstatymo papildymo 281 straipsniu, keturioliktuoju skirsniu ir 1 priedu įstatymą (Žin., 2010, Nr. 844401), kuriuo buvo iš esmės pakeistos Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos
įstatymas) nuostatos, reglamentuojančios statybų procesą. Minėtuoju įstatymu patvirtinti Statybos
įstatymo pakeitimai įsigaliojo 2010 m. spalio 1 d. Būtent šie pakeitimai yra iš esmės susiję su RAIN-2
projekto įgyvendinimo sutartimis dėl ŠKL tiesimo ir techninės pagalbos. Tuo metu, kai buvo vykdomi
RAIN-2 projekto rangos darbų ir techninės pagalbos pirkimai, teisės normos reglamentavo, kad
šviesolaidinių kabelinių linijų statybai buvo taikomos Statybos įstatymo ir jį įgyvendinančių
poįstatyminių teisės norminių aktų nuostatos. Iki 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojusių Statybos įstatymo
pakeitimų visi telekomunikacijų linijų, įskaitant šviesolaidinių kabelių linijas, statybos darbai buvo
vykdomi vadovaujantis Statybos įstatymo nustatyta tvarka, kadangi pagal tuo metu galiojusį statybos
techninį reglamentą STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ telekomunikacijų linijos
buvo priskirtos II grupės nesudėtingiems statiniams. Nuo 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojus Statybos
įstatymo pakeitimams, Statybos įstatyme yra aiškiai nustatyta, kad Statybos įstatymas taikomas tik tų
daiktų projektavimui, statybai, statybos užbaigimui, naudojimui ir priežiūrai bei nugriovimui, kurie yra
laikytini statiniais. Pagal šiame įstatyme naujai išdėstytą sąvoką „statiniai“ šviesolaidinės kabelinės
linijos nėra laikytinos statiniais, todėl Statybos įstatymas ir jį lydintieji teisės aktai linijų įrengimui nėra
taikomi. Iš esmės nuo 2010 m. spalio 1 d. šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimo procesas tapo
nereglamentuotas.
UAB „Optimalus ryšys“, teikianti RAIN-2 projekto techninės pagalbos paslaugas, nuo 2010
m. spalio 12 d. reorganizuota prijungimo būdu prie UAB „OR Consulting“. Šis reorganizavimas
neturėjo įtakos RAIN-2 techninės pagalbos sutarties vykdymui.
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2010 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-944 žemės ūkio ministras įgaliojo viešąją įstaigą
„Plačiajuostis internetas“ organizuoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos administruojamos
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 finansinės ir
ekonominės dalių parengimo paslaugų pirkimą.
2010 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 3-758 susisiekimo ministras patvirtino viešosios įstaigos
„Plačiajuostis internetas“ teikiamų paslaugų tarifus, kurie buvo suderinti su Ryšių reguliavimo tarnyba.
Per 2010 m. įvyko 6 viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ tarybos posėdžiai.
Per 2010 m. įvyko 2 Projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio
tinklo RAIN plėtra“ priežiūros komiteto posėdžiai.
Per 2010 m. įvyko 2 RAIN projekto koordinacinės tarybos posėdžiai.
Įstaigos strateginio veiklos plano vykdymas
Įstaiga, vykdydama veiklą, sėkmingai pasiekė visus įstaigos strateginiame veiklos plane 2010
metams numatytus tikslus:
2010 m.
Įvykdymas
planas
Suteiktų
duomenų
860
861
perdavimo
paslaugų
skaičius (augančiais sk.)
Suteiktų ryšio paslaugų 3500
3540
šviesolaidinėmis
skaidulomis
ilgis
kilometrais
(augančiais
sk.)
Vidutinis
paslaugų
98
99,5
pateikiamumas proc.

Tikslas

Uždavinys

Suteikti prieigą prie
plačiajuosčio
ryšio
tinklo
viešojo
sektoriaus
institucijoms
visoje
Lietuvos teritorijoje
bei sudaryti galimybę
prie
šio
tinklo
prisijungti
vartotojams
(RAIN
projektas)

Teikti didmenines duomenų
perdavimo
ir
ryšio
paslaugas
Teikti didmenines ryšio
paslaugas šviesolaidinėmis
skaidulomis

Išspręsti skaitmeninės
atskirties tarp miesto
ir kaimiškųjų vietovių
problemą bei iš esmės
paspartinti žinių ir
informacinės
visuomenės vystymąsi
Lietuvoje (projektas
„Kaimiškųjų vietovių

Parinkti patalpas RAIN-2 Nuvykus į atitinkamas
projekto objektams įrengti gyvenvietes
surinkti
informaciją bei parinkti
patalpas (proc.)
Sukurti
trūkstamą Kontroliuoti
vykdomus
plačiajuosčio
ryšio infrastruktūros
infrastruktūrą
projektavimo, statybos ir
diegimo darbus, derinti
techninius sprendimus ir

Užtikrinti
paslaugų kokybę

Vertinimo kriterijus

teikiamų

8

80

80

5

36

projektus (proc.)

informacinių
technologijų
plačiajuosčio tinklo
RAIN plėtra“)

Įrengti plačiajuosčio tinklo Kontroliuoti
vykdomus
objektus.
tinklo objektų įrengimo
darbus,
funkcionalumo
užtikrinimą,
derinti
techninius sprendimus ir
projektus (proc.)

5

5

Projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN
plėtra“ įgyvendinimas
Projekto RAIN-2 įgyvendinimas vykdomas pagal numatytą grafiką.

Šviesolaidinių kabelinių linijų statybos ir eksploatavimo darbai
Per ataskaitinį laikotarpį eksploatavimo paslaugų teikėjui (UAB Inovacinė firma „Savel“)
pateikti užsakymai ir jo vykdytos veiklos: šviesolaidinių kabelių nepažeidžiamumo užtikrinimas,
techninių sąlygų išdavimas, skambučių ir valdymo centro veikla, dokumentacijos perėmimas ir
priežiūra, pasyvinės ir aktyvinės tinklo dalies priežiūra linijoms, kuriomis yra teikiamos paslaugos.
Taip pat pagal atskirus užsakymus vykdytos gedimų šalinimo ir kitos veiklos.
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Patikrinti rangovų

pateiktų subrangovų

kvalifikacijos dokumentai

ir leista šiems

subrangovams vykdyti deklaruojamus darbus (projektų rengimo, melioracijos projektų rengimo).
Su statybos darbų rangovais derintos šviesolaidinių kabelinių linijų trasos, vykdyti projektų
derinimo darbai. Taip pat su rangovais derintos ir patvirtintos projektų darbų programos ir nuolatinių
darbų svarbiausių kiekių sąrašai.
Per ataskaitinį laikotarpį rangovai gavo ir pateikė statybos leidimus šviesolaidinių kabelinių
linijų statybai 40 savivaldybių.
Rangovai vykdė šviesolaidinių kabelinių linijų ir įvadų statybos darbus. Vykdyta atliekamų
darbų patikra vietose, tikrinta darbų kokybė.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2010 m. gruodžio 31 d.) iš visų numatytų 4809 km
šviesolaidinių kabelinių linijų buvo suprojektuota 3090 km (64 proc.), gauti statybos leidimai 2836 km
(59 proc.), vykdomi statybos darbai 2203 km (46 proc.) šviesolaidinių kabelinių linijų.

Sparčiausiai šviesolaidinių kabelinių linijų klojimo darbai per ataskaitinį laikotarpį buvo vykdomi
Kauno ir Marijampolės apskrityse. Visuose regionuose šviesolaidinių kabelinių linijų statybos darbai
vyko pagal numatytus grafikus.
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Pardavimai
Per 2010 m. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių
technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“ įgyvendinimo metu sukurtu ir projekto „Kaimiškųjų vietovių
informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ kuriamu tinklu suteikė ryšio operatoriams
266 naujas ryšio paslaugas. Iš jų 45 ryšio paslaugas šviesolaidinio kabelio skaidulomis (atstumas –
278,8 kilometro) ir 221 duomenų srauto perdavimo 100Mb/s sparta paslaugos.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje VšĮ „Plačiajuostis internetas“ ryšio operatoriams iš viso
teikė 1375 ryšio paslaugas. Iš jų 514 ryšio paslaugos šviesolaidinio kabelio skaidulomis (atstumas –
3539,8 kilometro) ir 861 duomenų srauto perdavimo 100Mb/s sparta paslaugas.
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Per ataskaitinį laikotarpį buvo dirbama su 32 interneto paslaugų teikėjais (32 ryšio paslaugų
teikimo sutartys). Taip pat ataskaitinio laikotarpio pabaigoje VšĮ „Plačiajuostis internetas“ buvo
sudariusi 5 sutartis su savivaldybių administracijomis dėl duomenų srauto paslaugų mokymo įstaigų
prijungimui prie plačiajuosčio ryšio tinklų.
Įstaigos darbuotojai
Viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo
19 darbuotojų.
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Įstaigos finansiniai rodikliai
Pajamos. Įstaigos 2010 m. strateginiame veiklos plane buvo numatytos šios pajamos: –
1 026,0 tūkst. Lt iš valstybės biudžeto programos „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ 7
tikslo įgyvendinimui finansuoti; – 600,0 tūkst. Lt RAIN2 projekto lėšų; ir – 5 050,0 tūkst. Lt buvo
numatyta uždirbti pajamų už suteiktas paslaugas, panaudojant RAIN projekto metu sukurtą tinklą. –
50,0 tūkst. Lt buvo numatyta uždirbti kitos veiklos pajamų. Iš viso buvo numatyta – 6 726,0 tūkst. Lt
pajamų.
Įstaiga per 2010 m. iš viso gavo 6 513,7 tūkst. Lt pajamų arba 96,8 % planuotųjų. Iš jų: –
1 026,0 tūkst. Lt iš valstybės biudžeto programos „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ 7 tikslo
įgyvendinimui finansuoti (įvykdymas 100,0 %); – 536,9 tūkst. Lt gauta įgyvendinant projektą
„Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN plėtra“ (įvykdymas
89,5 %). Šios pajamos gautos faktiškai patirtoms išlaidoms kompensuoti) ir – 4 921,8 tūkst. Lt pajamų
uždirbta už suteiktas paslaugas iš RAIN projekto metu sukurto tinklo (įvykdymas 97,5 %).
Įstaiga per 2010 m. gavo 28,9 tūkst. Lt kitos veiklos pajamų (įvykdymas 57,8 %).
Per 2010 m.– 0,1 tūkst. Lt Įstaiga gavo finansinės veiklos pajamų.
Išlaidos. Įstaigos planuotos išlaidos per 2010 m.– 6 704,2 tūkst. Lt veiklos sąnaudų.
Įstaigos išlaidos per 2010 m. sudarė – 6 494,2 tūkst. Lt arba 96,9 % planuotųjų.

Iš jų: –

1 026,0 tūkst. Lt, gautų iš valstybės biudžeto programos „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“
7 tikslo įgyvendinimui finansuoti , (įvykdymas 100,0 %); – 536,9 tūkst. Lt patirta išlaidų įgyvendinant
projektą „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN plėtra“ (išlaidos
yra kompensuotos iš projekto.) (įvykdymas 89,5 %).
. Per 2010 m. Įstaiga padengė – 4 865,7 tūkst. Lt, RAIN tinklo eksploatacinių sąnaudų,
(įvykdymas 97,2%). Kitos veiklos sąnaudos sudarė – 3,8 tūkst. Lt.
Per 2010 m. Įstaigos ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija sudarė – 61,8 tūkst. Lt.
Per 2010 m. įstaigos patirtos sąnaudos pagal finansavimo šaltinius
tūkst. Lt

Eil. Nr.

iš jų pagal finansavimo šaltinius

1.

Sąnaudos

2010 m.

Biudžeto

Įstaigos

RAIN

sąnaudos

programos

padengtos

Projekto

asignavimų

sąnaudos

lėšos

PERSONALO IŠLAIKYMAS

1156,3

13

619,8

536,5

BIURO IŠLAIDOS IR TARNYBINIS

2.

TRANSPORTAS

16,3

16,3

3.

RYŠIAI

75,3

75,3

4.

ENERGIJA IR KOMUNALINĖS PASLAUGOS

73,6

73,6

5.

RĖMIMAS IR RINKODARA

0,0

0,0

6.

KONSULTACINĖS IR KITOS PASLAUGOS

27,8

27,8

7.

DRAUDIMAS

1,0

1,0

8.

MOKESČIAI

0,9

0,5

9.

FINANSINĖS SĄNAUDOS

4,2

4,2

10.

NUSIDĖVĖJIMAS

61,8

61,8

11.

NETEKIMAI

0,0

0,0

12.

TRANSPORTO SĄNAUDOS

177,8

177,8

13.

KITOS SĄNAUDOS (RAIN SĄNAUDOS) *

IŠ VISO IŠLAIDOS

4 899,2

1 026,0

3 873,2

6 494,2

1 026,0

3 688,8

0,4

536,9

Įstaiga ilgalaikių kreditorinių įsiskolinimų neturi.
Investicijos. Įstaigos 2010 m. strateginiame veiklos plane buvo numatytos investicijos 18,5
tūkst.
Per 2010 m. Įstaigos investicijos 24,7 tūkst. Lt. arba 133,4 % planuotųjų.
Įstaiga įsigijo: Brūkšninių kodų nustatymo techninė įrangą už – 3,3 tūkst. Lt; Stelažą biurui už
– 5,5 tūkst. Lt; Komutacinę spintą – 6,1 tūkst. Lt; Stalus (2 vnt.) už – 2,2 tūkst. Lt ir Valdiklius MON
(5 vnt.) už – 7,6 tūkst. Lt.

Direktorius

Romualdas Degutis
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