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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. 

 

Įstaigos misija: 

Sudaryti visuomenei galimybes naudotis šiuolaikinių informacinių technologijų pasiekimais ir 

tokiu būdu mažinti skaitmeninę atskirtį. Būti patikimu informacinių ir ryšių technologijų partneriu 

klientams. Kurti pridėtinę vertę efektyviai naudojant valstybės turtą ir kartu su dalininkais dalyvauti 

įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros politiką Lietuvoje. Kurti aplinką, kurioje ugdomi 

aukščiausios kvalifikacijos darbuotojai, kartu siekiantys bendrų rezultatų. 

 

REIKŠMINGI 2012 M. ĮVYKIAI 

2012 m. sausio 10 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi Įstaigos 

įvykdytu pirkimu, kurį Įstaiga atliko pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. 

lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 2D-5560(13.12) suteiktą įgaliojimą, sudarė sutartį su UAB „SAVVIN“ dėl 

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 rinkos tyrimo dalies parengimo 

paslaugų. 

2012 m. I ketvirtį išplatintas Europos Komisijos užsakymu parengtas ES investicijų į 

plačiajuosčio ryšio tinklus vadovas, kuriame apžvelgti sėkmingiausi viešųjų investicijų į plačiajuosčio 



ryšio projektus planavimo pavyzdžiai. Tarp sėkmingiausiųjų projektų apžvelgiamas ir RAIN-2 

projektas. 

2012 m. vasario 8 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir 2012 m. vasario 11 

d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Nr. 2012/S 29-046697 buvo paskelbta apie RAIN-2 

projekto tarptautinį pirkimą „Tinklo pasyvinių ir komutavimo elementų įsigijimas, mazgų įrengimas“. 

Papildomai apie pirkimą skelbta 2012 m. vasario 15 d. „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai 

pranešimai“ Nr. 13. 

2012 m. vasario 14 d. priėmimo-perdavimo aktu Įstaiga perdavė Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministerijai RAIN-2 projekto metu sukurtą turtą (II dalį), kurio vertė – 2 234 376.72 Lt. 

2012 m. vasario 14 d. Įstaigoje lankėsi Europos investicijų banko delegacija, kurios vizito 

tikslas – susipažinti su RAIN-2 projekto planavimu ir įgyvendinimo eiga. 

2012 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija patvirtino naujos 

sudėties Projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ 

priežiūros komitetą. 

2012 m. II ketvirtį buvo išplatintas Europos Komisijos parengtas darbinis dokumentas 

Nr. SWD(2012) 68 final dėl nacionalinių plačiajuosčio ryšio planų rengimo, kuriame akcentuota, kad 

Lietuva yra viena iš penkių ES narių (Kipras, Vengrija, Italija, Lietuva ir Portugalija), kuri į savo 

strateginius dokumentus yra įsitraukusi NKP tinklų plėtrą į savo įsipareigojimus. 

2012 m. gegužės 4 d. raštu Nr. 2012/2-4407 VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – 

CPVA) informavo RAIN-2 projekto partneres ir Informacinės visuomenės plėtros komitetą prie 

Susisiekimo ministerijos (toliau – IVPK), kad CPVA, vadovaudamasi IVPK direktoriaus 2009 m. 

lapkričio 23 d. įsakymu Nr. T-113, pakeitė RAIN-2 finansavimo ir administravimo sutartį, 

sumažindama RAIN-2 projektui skirtų tinkamų finansuoti išlaidų sumą 2,29 Lt (po pakeitimo RAIN-2 

projekto finansavimo dydis yra 172 256 854,17 Lt). 

2012 m. gegužės 8 d. Europos Komisija patvirtino Komisijos komunikatą Europos 

Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui 

COM(2012)209 final, kuriuo Europos Komisija nubrėžė pagrindines ES valstybės pagalbos 

modernizavimo gaires, suteikiant didesnę diskreciją nacionalinėms institucijoms vertinti valstybės 

pagalbą. 

2012 m. gegužės 14 d. Įstaiga ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija pasirašė 

Susitarimą Nr. 1 Dėl 2011 m. lapkričio 24 d. valstybės turto panaudos sutarties Nr. 1F-224/S4-19 



pakeitimo, kuriuo ministerija Įstaigai perdavė dalį RAIN-2 projekto metu sukurto turto naudoti 

panaudos teise (panaudai perduoto turto vertė – 105 200 926 Lt). 

2012 m. gegužės 16 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl valstybės pagalbos SA234166 

(20012/N) – Lietuva, kuriuo Europos Komisija patvirtino planuojamą padidinti RAIN-2 projekto 

apimtį ir nusprendė, kad planuojamas projekto apimties išplėtimas yra suderinamas su Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo 107 str. 3 d. c punktu. 

Civilinėje byloje Nr. 2-4067-553/2012 tarp ieškovo UAB „Baltijos saugos grupė“ ir atsakovo 

Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – PKPD) Viešųjų pirkimų 

tarnyba Vilniaus apygardos teismui pateikė 2012 m. gegužės 2 d. raštą Nr. 4S-2040 „Dėl išvados 

civilinėje byloje Nr. 2-4067-553/2012 pateikimo“. 2012 m. gegužės 18 d. PKPD atstovaujantis 

advokatas M. Juonys paprašė Įstaigos pateikti išvadą dėl Viešųjų pirkimų tarnybos pateikto 

išaiškinimo. Įstaiga savo išvadą pateikė 2012 m. gegužės 21 d. raštu Nr. R-12-229. 

2012 m. gegužės mėn. Įstaigos 2011 m. veiklos ataskaita buvo pateikta VĮ „Registrų centras“. 

Nuo 2012 m. birželio 1 d. įsigaliojo nauja CPVA Projektų pirkimų, vykdomų pagal Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, priežiūros tvarkos aprašo, reglamentuojančio ES 2007-2013 

metų lėšomis finansuojamų projektų vykdytojų įsipareigojimus, teises ir atsakomybes, susijusias su 

viešųjų pirkimų vykdymu, redakcija. Šiuo aprašu buvo sustiprinta viešųjų pirkimų išankstinė ir 

paskesnė kontrolė. 

2012 m. birželio 6 d. Įstaiga paskelbė RAIN-2 projektui įgyvendinti reikalingą tarptautinį 

pirkimą „Skirstymo lygmens perdavimo tinklo įrengimas“. 

2012 m. birželio 14 d. Vilniaus apygardos teismas priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-

4067-553/2012 (UAB „Baltijos saugos grupė“ v. PKPD), kuriuo atmetė visus ieškovo reikalavimus dėl 

transporto eilių reguliavimo sistemos pirkimo sąlygų. Apeliacine tvarka šia sprendimas nebus 

nagrinėjamas, nes ieškovas pateiktą apeliacinį skundą atsiėmė. Įstaiga pagal sutartį teikia PKPD minėto 

pirkimo technines ir teisines konsultacijas. 

2012 m. birželio 18 d. TEO LT, AB Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai, RRT, 

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnybai ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai pateikė skundą 

dėl Įstaigos veiklos teikiant paslaugas, kuria TEO LT, AB tvirtina, kad Įstaigos veikla yra 

nesuderinama su Europos Komisijos sprendimu dėl valstybės pagalbos RAIN-2 projektui ir prieštarauja 

konkurencijos teisei. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 2012 m. rugpjūčio 13 d. raštu Nr. 2-

3705(17-1) pateikė TEO LT, AB atsakymą, kuriame akcentavo, kad Europos Komisijos sprendime dėl 



valstybės pagalbos RAIN projektui buvo išnagrinėtas galimas RAIN projekto poveikis konkurencijai ir 

kad šiuo sprendimu Europos Komisija padarė išvadą, kad bendras  RAIN projekto poveikis yra 

teigiamas ir kad jo įgyvendinimas atitinka Europos Bendrijų steigimo sutarties 87 straipsnio 3 

straipsnio c punkte nurodytus tikslus, nes palengvinama tam tikros ekonominės veiklos (didmeninių ir 

netiesiogiai mažmeninių plačiajuosčio ryšio paslaugų) plėtra atokiose ir kaimiškosiose vietovėse, 

kuriose tokia pagalba neturi neigiamo poveikio prekybos sąlygoms tokiu mastu, kuris prieštarautų 

bendram interesui. 

2012 m. birželio 21 d. raštu Nr. 2D-3420(13.12) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 

pateikė Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai papildomą informaciją dėl Valstybės pagalbos 

schemos SA.334479(2011/PN) – Nr. N 183/2009 „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų 

plačiajuosčio tinklo plėtra“ papildymo, kuriuo ministerija siekia suderinti valstybės pagalbą Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministerijos planuojamam įgyvendinti plačiajuosčio ryšio infrastruktūros 

kaimiškose vietovėse plėtros projektui. 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – RRT) atliko Didmeninės 

plačiajuosčio ryšio prieigos rinkos tyrimą ir 2012 m. liepos 4 d. viešai konsultacijai pateikė RRT 

direktoriaus įsakymo projektą, kuriame yra pateiktas Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinkos 

apibrėžimas ir kuriame nurodyta, kad ūkio subjektas TEO LT, AB pripažįstamas turinčiu didelę įtaką 

Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinkoje. 

2012 m. liepos 9 d. Vilniaus apygardos teismas priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 2-4067-

553/2012 (UAB „Baltijos saugos grupė“ v. PKPD), kuriuo nutraukė apeliacinį procesą, pradėtą pagal 

UAB „Baltijos saugos grupė“ pateiktą apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. 

birželio 14 d. sprendimo byloje, kuriuo teismas buvo atmetęs visus ieškovo reikalavimus dėl transporto 

eilių reguliavimo sistemos pirkimo sąlygų. Apeliacinio proceso nutraukimo pagrindas – ieškovas 

atsisakė apeliacinio skundo. Įstaiga pagal sutartį teikia PKPD minėto pirkimo technines ir teisines 

konsultacijas. 

2012 m. birželio-rugpjūčio mėn. Įstaiga Azerbaidžano valstybinio naftos fondo prašymu 

pasidalinti sukaupta patirtimi pateikė šiam fondui informaciją apie RAIN-2 projekto įgyvendinimą. 

2012 m. rugpjūčio 13 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, CPVA ir 

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos (toliau – IVPK) pasirašytas 

susitarimas dėl projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN 

plėtra“, projekto kodas Nr. VP2-3.2-IVPK-01-V-01-001, finansavimo ir administravimo sutarties 



pakeitimo Nr. 2, kuriuo RAIN-2 projekto biudžetas buvo padidintas 35 825 000 Lt, atitinkamai 

padidinant miestelių ir kaimų, prijungtų prie sukurto plačiajuosčio tinklo (skaičius) iki 950. 

2012 m. rugpjūčio mėn. Valstybės kontrolės auditoriai atliko RAIN-2 projekto dokumentų 

patikrą. Tikrinti pasirinktos trys RAIN-2 projekto rangos sutartys dėl šviesolaidinių kabelinių linijų 

statybos atitinkamai Alytaus ir Vilniaus, Klaipėdos ir Tauragės bei Panevėžio ir Utenos apskrityse. 

2012 m. rugpjūčio 17 d. raštu Nr. R-12-363 Įstaiga pateikė IVPK pastabas dėl Europos 

Komisijos parengto Valstybės pagalbos taisyklių taikymo plačiajuosčio ryšio tinklų sparčiam diegimui 

ES gairių projekto. Šiuo raštu Įstaiga pareiškė nuomonę, kad siūlomame projekte yra nuostatų, 

keliančių prieštarą tarp ES ir nacionalinio reguliavimo bei atsisakančių plačiajuosčių tinklų plėtros 

projektų įgyvendinimo geros praktikos pavyzdžių, kuriuos pati EK nurodo kaip pavyzdinius.  

2012 m. rugpjūčio 22 d. Įstaiga, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir UAB „Fima“ 

pasirašė RAIN-2 projektui įgyvendinti skirtą pirkimo sutartį Nr. 1F-210/S4-12-10, kuria sėkmingai 

buvo užbaigtas tarptautinis atviras konkursas „Tinklo pasyvinių ir komutavimo elementų įsigijimas, 

mazgų įrengimas“. Pasirašytos pirkimo sutarties vertė – 4 296 356 Lt be PVM. 

2012 m. rugsėjo 17 d. raštu Nr. 2-4193(17-1) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 

pateikė CPVA suderinti RAIN-2 projekto pirkimų plano pakeitimą Nr. 3, kuriame numatyti pirkimai 

įvertinus padidintą finansavimą RAIN-2 projektui. CPVA 2012 m. rugsėjo 24 d. raštu Nr. 2012/2-9291 

pritarė pateiktajam pirkimų plano pakeitimui Nr. 3. 

2012 m. rugsėjo 29 d. CVP IS paskelbtas supaprastintas atviras konkursas „Kaštų skaičiavimo 

modelis“, kuriuo Įstaiga, įgyvendindama RAIN-2 projektą, pradėjo kaštų skaičiavimo modelio 

parengimo ir įdiegimo Įstaigoje pirkimą. 

2012 m. spalio 1 d. Įstaiga paskelbė RAIN-2 projektui įgyvendinti reikalingą tarptautinį 

pirkimą „Šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimo darbai“. 

2012 m. lapkričio 21 d. CPVA inicijavo RAIN-2 projekto finansavimo ir administravimo 

sutarties pakeitimą, kuriuo patikslinta ataskaitų ir informacijos apie projekto įgyvendinimo eigą teikimo 

tvarka. 

2012 m. gruodžio 12 d. Įstaiga pateikė CPVA atnaujintą RAIN-2 projekto didelės apimties 

projekto paraišką, atnaujintą atsižvelgiant į padidintą projekto finansavimą. 

2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XII-51 Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino 

Šešioliktosios Vyriausybės 2012-2016 metų programą, kurios 5, 41, 90, 181, 220, 225, 383, 385, 387, 

388, 400, 446 ir 511 punktų nuostatos yra glaudžiai susijusios su Įstaigos veikla ir siekiamais tikslais. 



2012 m. gruodžio 20 d. Įstaiga, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir UAB „Blue 

Bridge“ pasirašė RAIN-2 projektui įgyvendinti skirtą pirkimo sutartį Nr. 1F-325/S4-12-15, kuria 

sėkmingai buvo užbaigtas tarptautinis atviras konkursas „Skirstymo lygmens perdavimo tinklo 

įrengimas“. Pasirašytos pirkimo sutarties vertė – 5 713 000 Lt be PVM. 

 

Įstaigos valdymas: 

Per 2012 m. įvyko šie reikšmingi Įstaigos valdymo įvykiai: 

2012 m. sausio 17 d. pareigas pradėjo eiti konkurso tvarka atrinktas naujasis Įstaigos 

direktorius G. Liaugminas. 

Per 2012 m. I ketvirtį vyko vienas viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ tarybos posėdis. 

2012 m. kovo 27 d. Įstaigos taryba patvirtino Įstaigos 2011 metų 12 mėnesių strateginio veiklos plano 

ataskaitą (2011 m. IV ketvirčio veiklos ataskaitą).  

2012 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. Nr. T-43 IVPK direktorius patvirtino Įstaigos 2012-2014 m. 

strateginį veiklos planą. 

IVPK įvykdė pirkimo procedūras ir atrinko Įstaigos audito įmonę UAB „Tezaurus auditas“, su 

kuria 2012 m. kovo 20 d. buvo pasirašyta pirkimo sutartis dėl Įstaigos 2011 metų finansinės 

atskaitomybės audito paslaugos suteikimo. 

2012 m. balandžio 24 d. Įstaigos taryba patvirtino Įstaigos 2012 m. 3 mėnesių strateginio 

veiklos plano ataskaitą (I ketvirčio veiklos ataskaitą) ir priėmė nutarimą pritarti viešosios įstaigos 

„Plačiajuostis internetas“ 2011 metų finansinei atskaitomybei ir 2011 metų strateginio veiklos plano 

ataskaitos (2011 metų veiklos ataskaitos) projektui ir siūlyti eiliniam visuotiniam dalininkų 

susirinkimui juos patvirtinti.  

2012 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. T-76 IVPK direktorius patvirtino nepriklausomo 

auditoriaus audituotą Įstaigos 2011 m. finansinę atskaitomybę. 

2012 m. liepos 26 d. Įstaigos taryba patvirtino Įstaigos 2012 m. 6 mėnesių strateginio veiklos 

plano ataskaitą (II ketvirčio veiklos ataskaitą), pritarė Įstaigos valdymo struktūros pakeitimui, priėmė 

nutarimą pritarti nuomonei, kad TEO LT, AB 2012-06-12 rašte Nr. 01-1-03-150 išdėstyti teiginiai, kad 

Įstaiga, teikdama duomenų perdavimo paslaugas, pažeidžia konkurencijos teisę ir įsipareigojimus, 

prisiimtus prieš Europos Komisiją, yra nepagrįsti. 

2012 m. spalio 25 d. Įstaigos taryba patvirtino viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ 

2012 metų 9 mėnesių strateginio veiklos plano ataskaitą (2012 m. III ketvirčio veiklos ataskaitą). 



2012 m. lapkričio 12 d. IVPK direktoriaus įsakymu Nr. T-159 buvo pakeista Įstaigos valdymo 

struktūra ir pareigybių sąrašas. 

2012 m. gruodžio 21 d. Įstaigos taryba pritarė viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ 

2013-2015 metų strateginio veiklos plano projektui ir priėmė nutarimą siūlyti visuotiniam dalininkų 

susirinkimui, viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“ 2013-2015 metų strateginio veiklos planą 

patvirtinti. Taip pat taryba priėmė nutarimą siūlyti visuotiniam dalininkų susirinkimui nustatyti Įstaigos 

direktoriui 50 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies kintamąją dalį 2013 metams ir pritarė 

nuomonei, kad nėra pagrindo tvirtinti, kad Įstaigos veikla pažeidžia konkurencijos teisę ir 

įsipareigojimus prieš Europos Komisiją, tačiau tikslinga parengti ir patvirtinti informacijos apie 

planuojamą tinklo plėtrą pateikimo viešosios konsultacijos tvarką. 

2012 m. gruodžio 30 d. IVPK direktoriaus įsakymu Nr. T-250 Įstaigos direktoriui buvo 

nustatyta 50 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies kintamoji dalis 2013 metams. 

2012 m. gruodžio 31 d. IVPK direktoriaus įsakymu Nr. T-193 buvo patvirtintas Įstaigos 2013-

2015-ųjų metų strateginis veiklos planas. 

 

PARDAVIMAI 

Per 2012 m. 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 

522 naujas ryšio paslaugas. Iš jų 128 ryšio paslaugas šviesolaidinio kabelio skaidulomis (atstumas – 

466,709 kilometro), 394 duomenų srauto perdavimo 100Mb/s sparta paslaugas (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 2281 ryšio paslaugą. Iš jų 786 ryšio paslaugas šviesolaidinio kabelio skaidulomis (atstumas –

3963,636 kilometro) ir 1495 duomenų srauto perdavimo paslaugas. 

 

 

 

2012 m. paslaugos RAIN tinklu buvo teikiamos 35 ryšio operatoriams, pagal 37 ryšio 

paslaugų sutartis. 

 



ŠVIESOLAIDINIŲ KABELINIŲ LINIJŲ STATYBA IR EKSPLOATAVIMAS 

Per 2012 m. eksploatavimo paslaugų tiekėjui užsakyti vykdymui tinklo vartotojų prijungimo, 

modifikuojant pasyvinę tinkle dalį, I, II, III ir IV lygio pasyvinės tinklo dalies gedimų šalinimo, patalpų 

priežiūros, tinklo komponentų pateikimo ir montavimo ŠKL trasų žymėjimo, išorinių įrenginių 

atstatymo ir projektų iki 1 km parengimo, ŠK įvado klientų pajungimui įrengimo, tinklo mazgo 

perkėlimo darbai. Iš viso paslaugų tiekėjui pateikti 302 užsakymai, atlikti 284 užsakymai, patikrinta 

darbų kokybė ir atliktų darbų aktai, pateiktos sąskaitos apmokėjimui. 

Regionuose vykdyta atliekamų eksploatacinių bei RAIN statybos darbų kontrolė ir priežiūra. 

Regioniniai VšĮ „Plačiajuostis internetas“ darbuotojai vykdė ŠKL trasų žymėjimo, tinklo ir 

patalpų priežiūros, paslaugų prijungimo darbus. 

 

RAIN TINKLO VALDYMAS 

 

Gedimai 

2012 m. buvo užregistruota 614 gedimų. I ketvirtį buvo registruoti 105, II ketvirtį – 141, III 

ketvirtį – 212, o IV ketvirtį - 156 gedimai. III ketvirtį buvo registruota daugiausiai gedimų; toks gedimų 

išaugimas buvo susijęs su gamtiniais reiškiniais (vėtromis, žaibavimu), kurių išdavoje sutrinka elektros 

tiekimas, o įmonės teikiamų paslaugų kokybė didele dalimi priklauso nuo elektros energijos 

nenutrūkstamo tiekimo. Taip pat tam tikrą įtaką daro ir gamtos stichijų (žaibavimo) išdavoje 

sugadinama įranga. 

Vertinant gedimų priežastingumą, daugiausiai – 56 proc. užregistruotų gedimų sudarė gedimai 

dėl elektros tiekimo sutrikimų, 14 proc. gedimų buvo užfiksuota klientų tinkluose, 9 proc. gedimų buvo 

kitų operatorių tinkluose (dėl kurių dažniausiai sutrikdavo tinklo stebėjimas), 4 proc. gedimų be 

prastovų ir 17 proc. gedimų su prastovoms dėl įvairių priežasčių (kabelių nutraukimai, aktyvinės 

įrangos gedimai ir pan.). Gedimų statistika pagal priežastingumą pateikiama grafike: 

 



 

 

Absoliuti dauguma įvykusių gedimų neviršijo sutartyse su paslaugų gavėjais nustatytų gedimų 

pašalinimo laikų. Pretenzijų iš paslaugų gavėjų dėl paslaugų teikimo neatitikimo sutartyse nustatytoms 

sąlygoms nebuvo gauta. 

Lyginant gedimų skaičių 2012 ir 2011 metais (lyginami trijų ketvirčių duomenis, kadangi 

tinklo valdymo tarnyba veiklą pradėjo 2011 metų I ketvirčio viduryje ir pilnų duomenų už šį ketvirtį 

nėra), gedimų skaičius sumažėjo maždaug 20 proc. (2012 metų II – IV ketvirčiais registruoti 509 

gedimai, o 2011 metais atitinkamu laikotarpiu – 646 gedimai). Gedimų sumažėjimą lėmė į tinklo 

infrastruktūrą vykdytos tinklo patikimumo didinimo investicijos, t.y. naujesni ir galingesni 

nepertraukiamo maitinimo šaltiniai, DWDM instaliacijos bei papildomų mazgų diegimas. Gedimų 

palyginimas pagal ketvirčius 2012 ir 2011 metais pateikimas lentelėje žemiau: 

 

  
2012 I 
ketv. 

2011 I 
ketv. 

2012 II 
ketv. 

2011 II 
ketv. 

2012 III 
ketv. 

2011 III 
ketv. 

2012 IV 
ketv. 

2011 IV 
ketv. 

Gedimas su prastova 14 n.d. 23 13 36 35 33 23 
Gedimas kito 

operatoriaus tinkle 13 n.d. 22 16 14 21 7 30 
Gedimas be prastovos 5 n.d. 9 4 6 8 6 5 
Gedimas dėl elektros, 

su prastova 57 n.d. 74 140 121 141 88 115 
Gedimas kliento tinkle 16 n.d. 13 34 35 41 22 20 

Viso 105 n.d. 141 207 212 246 156 193 

 

 



Paslaugų diegimas 

Per 2012 metus iš viso buvo gauta 593 paskyra paslaugų diegimui, įdiegtos 584 paskyros. Tam 

tikrų užsakymų atsisakė klientai, tam tikri buvo atšaukti, pasirinkus kitus technologinius sprendimus. 

 

Tinklo kokybė 

2012 m. įmonės teikiamų paslaugų pateikiamumas buvo 99,5 proc. Nepaisant išaugusio tinklo 

ir teikiamų paslaugų skaičiaus pavyko išlaikyti aukštą tinklo pateikiamumo rodiklį nuosekliai diegiamų 

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

techninių sprendimų patobulinimas ir pan.) 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 bei tinklo 

technologinių patobulinimų išdavose. 

 

ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI 

Viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ ataskaitinio laikotarpio pradžioje dirbo 26 

darbuotojai,  pabaigoje 29 darbuotojai.  

 

ĮSTAIGOS KAPITALAS 

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

metus dalininko kapitalas nepasikeitė.  

 

ĮSTAIGOS FINANSINIAI RODIKLIAI 

2012 m. įstaiga dirbo pelningai veiklos rezultatas 165,4 tūkst. Lt. 

 

Pajamos  

Įstaiga per 2012 m. iš viso gavo – 7 730,5 tūkst. Lt pajamų. Iš jų: – 666,8 tūkst. Lt gauta 

įgyvendinant projektą „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN 

plėtra“. (Šios pajamos gautos faktiškai patirtoms išlaidoms kompensuoti) ir –7 024,6 tūkst. Lt pajamų 



uždirbta už suteiktas paslaugas iš RAIN projekto metu sukurto tinklo. Per 2012 m. įstaiga – 39,0 tūkst. 

Lt gavo kitos veiklos pajamų ir – 0,1 tūkst. Lt finansinės veiklos pajamų. 

 

Sąnaudos 

 Įstaigos planuotos sąnaudos per 2012 m. – 7 232,5 tūkst. Lt. Įstaigos sąnaudos per 2012 m.  

sudaro  – 7 565,1 tūkst. Lt. Iš jų: – 666,8 tūkst. Lt patirta išlaidų įgyvendinant projektą „Kaimiškųjų 

vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN plėtra“ (išlaidos yra kompensuotos iš 

projekto. Per 2012 m. Įstaiga padengė – 6 829,6 tūkst. Lt, RAIN tinklo eksploatacinių sąnaudų. Per 

2012 m. Įstaigos ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija sudarė – 68,7 tūkst. Lt. 

 

Investicijos 

Įstaigos 2012 m. strateginiame veiklos plane buvo numatytos investicijos – 71,0 tūkst. Per 

2012 m. Įstaigos investicijos – 169,4 tūkst. Lt.  

Įstaiga įsigijo šviesolaidinio kabelio įvado statybos darbus, elektros generatorius, 

kondicionavimo sistemas, tinklinio įėjimo kontrolės sistemą, šviesolaidinius reflektometrus, 

šviesolaidinio signalo galio matavimo prietaisus, lazerinius šviesos šaltinius ir kt. turtą. 

 

Kitos išlaidos 

Viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ valdymo išlaidos sudarė 3 500,1 tūkst. Lt. 

Viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ 2012 m. vadovavo direktorius Gytis Liaugminas, 

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

metus 135,0 tūkst. Lt. 

Viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ išlaidos kolegialių organų narių darbo užmokesčiui 

ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms – nėra. 

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

susijusiems asmenims – nėra. 

 

 



 

 

1 lentelė. 2012 m. sąnaudos, tūkst. Lt 
 

Eil. 
Nr. 

Sąnaudų straipsniai* 
2012 m. 
planas 

2012 m. 
faktas 

% 2012 m. 
faktas su 
2012 m. 
planu 

2012 m. 
planas - 
2012 m. 
faktas 
tūkst. 

1. PERSONALO IŠLAIKYMAS 1.816,2 1.844,0 101,5 -27,8 
1.1. Darbo užmokestis 1.350,0 1.310,3 97,1 39,7 
  iš jų: vadovaujančių darbuotojų 260,0 203,0 78,1 57,0 
1.2. Premijos   0,0   0,0 
  iš jų vadovaujančių darbuotojų   0,0   0,0 
1.3. Sodra 418,2 414,1 99,0 4,1 
1.4. Komandiruotės 30,0 29,9 99,7 0,1 
1.5. Personalo mokymas 15,0 31,4 209,3 -16,4 
1.6. Socialinės ir kitos išmokos darbuotojams 3,0 5,5 183,3 -2,5 
1.7. Atostogų rezervas   52,8   -52,8 
2. BIURO  IŠLAIKYMAS 32,5 28,4 87,4 4,1 
2.1. Mažavertis inventorius 10,0 15,0 150,0 -5,0 
2.2. Kanceliarinės prekės 15,0 8,8 58,7 6,2 
2.3. Patalpų eksploatacinės ir remonto sąnaudos 7,5 4,6 61,3 2,9 
3. TARNYBINIO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS 0,0 0,0   0,0 
3.1. Kuras tarnybiniams automobiliams    0,0   0,0 
3.2. Remonto paslaugos, atsarginės dalys   0,0   0,0 
3.3. Nuoma   0,0   0,0 
4. RYŠIŲ PASLAUGOS 90,5 83,7 92,5 6,8 
4.1. Fiksuoto ryšio paslaugos 4,0 1,7 42,5 2,3 
4.2. Mobiliojo ryšio paslaugos 16,0 13,0 81,3 3,0 
4.3. Interneto paslaugos 5,0 5,0 100,0 0,0 
4.4. Pašto paslaugos 3,0 3,2 106,7 -0,2 
4.5. Kompiuterinių tinklų ir kompiuterių priežiūra 60,0 59,3 98,8 0,7 
4.6. Kitos ryšio paslaugos 2,5 1,5 60,0 1,0 
5. ENERGIJA IR KOMUNALINĖS PASLAUGOS 133,5 128,9 96,6 4,6 
5.1. Elektros energija 40,0 35,7 89,3 4,3 
5.2. Šiluminė energija 0,0 0,0   0,0 
5.3. Vanduo, kanalizacija, komunalinės paslaugos 1,5 1,6 106,7 -0,1 
5.4. Patalpų nuoma 92,0 91,6 99,6 0,4 
6. REKLAMA,  LABDARA 5,0 2,2   2,8 
6.1. Reklama  RAIN 5,0 2,2   2,8 
6.2. Reprezentacinės sąnaudos 0,0 0,0   0,0 
6.3. Labdara, parama   0,0   0,0 
7. KONSULTACINĖS IR KITOS PASLAUGOS 32,5 48,4 148,9 -15,9 
7.1. Teisinės konsultacijos ir auditas 20,0 19,9   0,1 
7.2. Auditas, mokestinės ir finansinės konsultacijos   0,0   0,0 
7.3. Techninės konsultacijos   0,0   0,0 
7.4. Apsauga (darbų saugos paslaugos) 5,0 4,6 92,0 0,4 
7.5. Kitos paslaugos (įvardyti) 7,5 23,9 318,7 -16,4 
8. DRAUDIMAS 5,0 2,3 46,0 2,7 
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8.1. Darbuotojų draudimas 1,0 0,0 0,0 1,0 
8.2. Turto draudimas 3,0 0,9 30,0 2,1 
8.3. Keleivių ir krovinio draudimas 1,0 1,4 140,0 -0,4 
9. MOKESČIAI 2,6 2,5 96,2 0,1 
9.1. Transporto priemonių mokestis   0,0   0,0 
9.2. Aplinkos taršos mokesčiai   0,0   0,0 
9.3. Nekilnojamojo turto  mokesčiai   0,0   0,0 
9.4. Žemės nuomos  mokesčiai   0,0   0,0 
9.5. Garantinio fondo mokestis 2,6 2,5 96,2 0,1 
9.6. Neleidžiamas  atskaityti PVM    0,0   0,0 
9.7. Kiti  mokesčiai, rinkliavos   0,0   0,0 
10. FINANSINĖS SĄNAUDOS 5,0 5,3 106,0 -0,3 
10.1. Palūkanos   0,0   0,0 
10.2. Valiutų kursų skirtumų sąnaudos   0,0   0,0 
10.3. Banko paslaugos 5,0 5,3 106,0 -0,3 
10.4. Lizingo palūkanos ir kitos su lizingu susijusios įmokos   0,0   0,0 
10.5. Delspinigiai   0,0   0,0 
11. NUSIDĖVĖJIMAS, AMORTIZACIJA 71,0 68,7 96,8 2,3 
11.1. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas 70,0 68,4 97,7 1,6 
11.2. Kelių amortizacija   0,0   0,0 
11.3. Nematerialaus turto amortizacija 1,0 0,3 30,0 0,7 
12. KITO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS 357,0 333,2 93,3 23,8 
12.1. Degalai 132,0 116,2 88,0 15,8 
12.2. Remonto paslaugos ir atsarginės dalys   0,0   0,0 
12.3. Nuoma 215,0 212,8 99,0 2,2 
12.4. Kitos transporto išlaikymo sąnaudos 10,0 4,2 42,0 5,8 

13. 
KITOS SĄNAUDOS (išvardyti priklausomai nuo 
veiklos)  4.681,7 5.017,5 107,2 -335,8 

13.1. RAIN projekto įgyvendinimui 15,0 15,0   0,0 
13.2. RAIN tinklo įvedimo į eksploataciją   0,0   0,0 
13.2.1 RAIN patalpų eksploatacinės ir remonto sąnaudos   0,0   0,0 
13.2.2 RAIN objektų elektros energija 140,0 302,3 215,9 -162,3 
13.2.3 RAIN objektų šiluminė energija 15,0 19,2 128,0 -4,2 
13.2.4 RAIN objektų vanduo, kanalizacija, komunalinės paslaugos 3,0 0,0   3,0 
13.2.5 RAIN turto draudimas 30,0 16,8 56,0 13,2 
13.2.6 Šviesolaidžio kabelio nuoma 2.690,0 2.595,5 96,5 94,5 
13.2.7 Ryšių kanalizacijos nuoma 675,0 1.092,8 161,9 -417,8 
13.2.8 Elektros linijų atramų nuoma 310,0 308,0 99,4 2,0 
13.2.9 RAIN tinklo priežiūra, eksploatacija, klientų pajungimas 748,7 613,6 82,0 135,1 
13.2.10 RAIN tinklo reklama 5,0 5,0 100,0 0,0 
13.2.11 RAIN reprezentacinės sąnaudos 0,0 0,0   0,0 
13.2.12 Kitos RAIN tinklo išlaidos 50,0 49,3 98,7 0,7 

14. 
KOVOS PRIEŠ TERORIZMĄ PRIEMONIŲ 
SĄNAUDOS   0     

15. IŠ VISO SĄNAUDŲ: 7.232,5 7.565,1 104,6 -332,6 
 

 

 



 

 

2 lentelė. Uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 
 

Uždaviniai Priemonės Vertinimo kriterijai 

Rodikliai 

2011 m. 
faktas 

2012 m. 
planas 

2012 m. 
I ketv. 
faktas 

2012 m. 
II ketv. 
faktas 

2012 m. 
III ketv. 
faktas 

2012 m. 
faktas 

Teikti didmenines 
paslaugas 

Teikti didmenines 
elektroninių ryšių paslaugas 
naudojant RAIN ir RAIN-2 
projektų metu sukurtą 
infrastruktūrą 

Suteiktų elektroninių 
ryšių paslaugų skaičius 
(augančiais sk.) 

1890 2280 1968 2182 2218 2281 

Užtikrinti teikiamų 
paslaugų kokybę 

Parengti ir įgyvendinti 
technines ir organizacines 
priemones, užtikrinančias 
tinkamą paslaugų 
pateikiamumą 

Vidutinis paslaugų 
pateikiamumas (%) 

99,5 98 99,5 99,5 99,5 99,5 

Sukurti RAIN-2 
projekto 
šviesolaidinę 
infrastruktūrą 

Kontroliuoti vykdomus 
infrastruktūros projektavimo, 
statybos ir diegimo darbus, 
derinti techninius sprendimus 
ir projektus 

Miestelių ir kaimų, 
prijungtų prie sukurto 
plačiajuosčio tinklo 
skaičius (augančiais sk.) 

417 700 674 775 775 775 

Įrengti RAIN-2 
projekto 
plačiajuosčio tinklo 
objektus (įvadus) 

Kontroliuoti vykdomus 
tinklo objektų įrengimo 
darbus, funkcionalumo 
užtikrinimą, derinti 
techninius sprendimus ir 
projektus 

Įrengtų tinklo objektų 
(įvadų) skaičius 
(augančiais sk.) 

1289 2000 1940 2461 2461 2461 

Sukurti trūkstamą 
plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūrą 

Kontroliuoti vykdomus 
infrastruktūros projektavimo, 
statybos ir diegimo darbus, 
derinti techninius sprendimus 
ir projektus 

Sukurta infrastruktūra 
(proc.) (augančiais sk.) 

86* 90* 93,5* 100* 100* 100* 

Įrengti 
plačiajuosčio tinklo 
objektus 

Kontroliuoti vykdomus 
tinklo objektų įrengimo 
darbus, funkcionalumo 
užtikrinimą, derinti 
techninius sprendimus ir 
projektus 

Įrengti tinklo objektai 
(proc.) (augančiais sk.) 

52* 90* 77* 85* 85* 90* 

* - neįvertinant numatomo projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ apimčių padidinimo 
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3 lentelė. 2012-ųjų metų pareigybių skaičius pagal institucijas / įstaigas ir pareigybių grupes 

 

Eil. 
Nr. 

Institucijos / įstaigos pavadinimas 

Pareigybių skaičius 

Išlaidos darbo 
užmokesčiui, 

tūkst. litų 

institucijos / įstaigos 
vadovai ir pavaduotojai 

kitų padalinių vadovai ir 
pavaduotojai 

specialistai / pareigūnai, neturintys 
pavaldžių asmenų, ir kiti 

iš viso 
iš jų 

valstybės 
tarnautojai iš viso 

iš jų valstybės 
tarnautojai 

iš viso 
iš jų valstybės 

tarnautojai 
iš viso 

iš jų valstybės 
tarnautojai 

1. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 2 - 5 - 39 - 46 - 1310 

Iš viso pareigybių 2 - 5 - 39 - 46 - 1310 

Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui 131 - 381 - 798 - 1310 - 1310 

 



 

 

4 lentelė. 2012 m. investicijos, tūkst. Lt 

Eil.Nr. 
INVESTICIJOS / FINANSAVIMO 

ŠALTINIAI 
2012 m. 
planas 

2012 
m. 

faktas 

% 
2012 m. 
faktas 

su 2012 
m. 

planu 

2012 m. 
planas - 
2012 m. 
faktas 
tūkst. 

            

1. Nematerialusis turtas 2,0  18,7  935,0  -16,7  

1.1. Programinė įranga 2,0  10,7  535,0  -8,7  

1.2. Kitas nematerialus turtas   8,0    -8,0  

2. Materialusis turtas 69,0  150,7  218,4  -81,7  

2.1. Pastatai ir statiniai 28,0  22,2  79,3  5,8  

2.2. Mašinos ir įrenginiai         

2.3. Transporto priemonės         

2.4. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 30,0  113,5  378,3  -83,5  

2.5. Kitas materialus turtas 11,0  15,0  136,4  -4,0  

2.4. Nebaigta statyba         

3. Iš viso investicijų: 71,0  169,4  238,6  -98,4  

            

4. Finansavimo šaltiniai  iš viso: 71,0  169,4  238,6  -98,4  

4.1. Nuosavos lėšos iš viso: 71,0  169,4  238,6  -98,4  

4.1.1. iš jų:  pelno dalis 0,0  101,0  0,0  -101,0  

4.1.2.           turto nusidėvėjimas/amortizacija 71,0  68,4  96,3  2,6  

4.2. Paskolos iš viso:         

4.2.1. iš jų:   paskolos su valstybės garantija         

4.3.  Valstybės biudžetas         

4.4. ES lėšos(t.sk. biudž. ir projekto vykdyt. dalis)   0,0      
4.5. Kiti šaltiniai (išvardyti)         

5. Investicijos pagal atliktų darbų aktus 58,0  135,7  234,0  -77,7  

5.1. iš jų: finansuojamos ES lėšomis         

5.2.        finansuojamos kitomis lėšomis 58,0  135,7  234,0  -77,7  
 

 

 

 

 
Direktorius 

 
Gytis Liaugminas 

 


