VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „PLAČIAJUOSTIS INTERNETAS“
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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 2017 M. ĮVYKIAI
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. rugsėjo 27 d. įsakymu
Nr. 3-319(1.5E) patvirtiną 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.1.1-CPVA-V-521 priemonės
„Naujos kartos prieigos plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, VšĮ „Plačiajuostis
internetas“ (toliau – Įstaiga) direktoriaus 2017 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-1 buvo sudarytas
naujos kartos interneto prieigos (toliau – NKP) infrastruktūros plėtros investicijų projekto
parengimo projekto priežiūros komitetas (toliau – NKP IP PK) ir patvirtintas jo darbo
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reglamentas. Į NKP IP PK sudėtį įtraukti suinteresuotų valdžios ir savivaldybių institucijų,
elektroninių ryšių paslaugų tiekėjų asociacijų, mokslo įstaigų atstovai.
2017 m. I ketvirtį Įstaiga ir pagal 2016 m. lapkričio 11 d., sutartį investicijų projekto
parengimo paslaugas teikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš UAB „Ernst & Young Baltic“ ir
UAB „InComSystems“, rengdamos NKP infrastruktūros plėtros investicijų projektą, aktyviai
bendradarbiavo su suinteresuotomis šalimis. Bendradarbiaujant su suinteresuotomis šalimis,
buvo suformuotas NKP tinklo žemėlapis, apjungiant fiksuotojo ir judriojo ryšio technologijų
padengimo duomenis. Prieš teikiant parengtą skaitmeninį NKP tinklo infrastruktūros žemėlapį
derinimui suinteresuotoms šalims, 2017 m. sausio 30 d. buvo suorganizuotas viešas NKP tinklo
infrastruktūros

žemėlapio

ir

preliminarių

identifikuotų

„baltųjų“

sričių

pristatymas

suinteresuotoms šalims, kurio metu ne tik buvo pristatyti konkretūs rezultatai, bet ir išsamiai
pristatyta naudota metodika, atsakyta į kilusius suinteresuotų šalių klausimus. Papildomai
Įstaiga iš pagrindinių el. ryšių operatorių ir jiems atstovaujančių asociacijų atstovų sudarė
Neformalią konsultacinę grupę, kurioje buvo aptariami pagrindiniai NKP infrastruktūros plėtros
investicijų projekto aspektai („baltųjų“ sričių nustatymo metodika, surinktų duomenų tikslinimas
ir kt.). Siekiant įsitikinti skaitmeninio NKP tinklo infrastruktūros žemėlapio ir apibrėžtų „baltųjų“
sričių tikslumu, parengtas žemėlapis 2017 m. sausio 30 d. buvo viešai paskelbtas Įstaigos
interneto svetainėje.
2017 m. kovo 7 d. įvyko NKP IP PK posėdis, kuriame buvo pritarta parengtai ir posėdžio
metu pristatytai NKP infrastruktūros plėtros investicijų projekto parengimo paslaugų I tarpinei
ataskaitai (įskaitant parengtą NKP tinklo infrastruktūros žemėlapį su identifikuotomis
„baltosiomis“ sritimis).
2017 m. kovo 21 d. Įstaiga ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė projekto
„Naujos kartos prieigos plėtros investicijų projektas“, projekto kodas Nr. 02.1.l-CPVA-V-521-010001, sutartį, kuria NKP infrastruktūros plėtros investicijų projekto parengimui skirtas
finansavimas.
2017 m. birželio 17 d. įvykusiame 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdyje suinteresuotoms šalims buvo pristatytas
optimalaus „baltųjų dėmių“ parengimo naujos kartos prieigos tinklais sprendimo pristatymas
(priemonė Nr. 02.1.1-CPVA-V-521 „Naujos kartos prieigos plėtra“).
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2017 m. III ketvirtį Įstaiga ir pagal 2016 m. lapkričio 11 d., sutartį investicijų projekto
parengimo paslaugas teikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš UAB „Ernst & Young Baltic“ ir
UAB „InComSystems“, baigė rengti naujos kartos prieigos (toliau – NKP) infrastruktūros plėtros
investicijų projektą. Atsižvelgiant į 2017 m. II ketvirtį parengtą ir su suinteresuotomis šalimis
suderintą NKP infrastruktūros „baltųjų“ sričių žemėlapį ir parengtą optimalų „baltųjų“ sričių
padengimo NKP tinklais sprendimą, buvo atlikti NKP plėtros investicijų projekto finansinė ir
ekonominė analizė, parengta jautrumo analizė ir atliktas rizikų vertinimas, parengtas projekto
planas. Atlikus minėtas veiklas, buvo parengtas galutinis NKP plėtros investicijų projektas, kuris
buvo pristatytas naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros investicijų projekto
parengimo projekto priežiūros komiteto 2017 m. rugpjūčio 16 d. posėdyje, kuriame buvo
pritarta parengtam ir posėdžio metu pristatytam NKP investicijų projektui. Be tiesioginių NKP
plėtros skaičiavimų, į NKP plėtros investicijų projektą buvo įtraukti NKP plėtros projekto
įgyvendinimo metu sukurtos infrastruktūros tarifų nustatymo metodiniai principai ir
orientaciniai dydžiai.
2017 m. liepos 4 d. Europos Komisija sprendimu dėl valstybės pagalbos
SA.46372(2017/N) – Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai (II etapas) – PRIP-2 patvirtino,
kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos skirta valstybės pagalba pagal Lietuvos 20142020 kaimo plėtros programą Įstaigos įgyvendinamam projektui „Parama plačiajuosčio ryšio
infrastruktūrai (II etapas)“ (toliau – PRIP-2 projektas) yra suderinama su Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 107 (3) (c) straipsniu, t. y. kad skiriama valstybės pagalba teigiamas poveikis
bus reikšmingai didesnis už neigiamą.
2017 m. liepos 14 d. Valstybės kontrolė patvirtino valstybinio audito ataskaitą Nr. VA2017-P-900-1-15 „Valstybės elektroninių ryšių infrastruktūros plėtra“, kurioje, be kitų valstybės
elektroninių ryšių infrastruktūros klausimų, buvo išnagrinėta ir Įstaigos vykdoma elektroninių
ryšių infrastruktūros plėtros ir didmeninių paslaugų teikimo veikla. Ataskaitoje Valstybės
kontrolė rekomendavo: nustatyti nepriklausomą RAIN paslaugų kainų priežiūros mechanizmą;
dalyvaujant reguliavimo institucijai, nustatyti skaidrius ir patikimus didmeninio ryšio paslaugų
kainų apskaičiavimo kriterijus, taip užtikrinant periodinį kainų apskaičiavimo atnaujinimą, rinkos
analizės sistemišką atlikimą ir viešąsias konsultacijas; numatyti priemones, skatinančias kuo
didesnį duomenų perdavimo paslaugas visose vietovėse, kuriose yra sudarytos plačiajuosčio
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ryšio prisijungimo galimybės. Pilnai visos šios rekomendacijos bus įgyvendintos iki 2018 m.
gruodžio 31 d.
Įstaigos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-50 buvo patvirtinta
viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ skaidrumo politika, su kuria galima susipažinti
įstaigos tinklalapyje.
2017 m. rugsėjo 25 d. Įstaiga buvo pakviesta pristatyti savo įgyvendintus ir
įgyvendinamus plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros projektus Briuselyje (Belgijos
Karalystė) vykusioje konferencijoje „The Future of EU Finances“. Konferencija sutelkė daugiau
kaip 700 atstovų iš Europos Sąjungos valstybių narių, ekspertų grupių ir Europos Sąjungos
institucijų, siekiant aptarti būsimus Europos Sąjungos biudžeto iššūkius ir jų sprendimo
galimybes. Šis renginys – dar vienas žingsnis plėtoti idėjas išdėstytas Diskusijoms skirtame
dokumente dėl ES finansų ateities, siekiant sukurti ateities Europos biudžetą. Minėtas
dokumentas papildo 2017 m. kovo 1 d. Europos Komisijos paskelbtą Baltąją knygą dėl Europos
ateities, kuria pradėtos atviros ir plačios diskusijos apie rytdienos Europą. Konferencija
organizuota Komisijos narių Günther H. Oettinger, Corina Creţu ir Mariya Gabriel vardu.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras 2017 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3-427
„Dėl susisiekimo ministro 2017 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. 3-69 „Dėl finansavimo skyrimo
projektui Nr. 02.1.1-CPVA-V-521-01-0001 „Naujos kartos prieigos plėtros investicijų projektas“
pakeitimo“ pakeitė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. vasario 15 d. įsakymą Nr.
3-69 „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 02.1.1-CPVA-V-521-01-0001 „Naujos kartos prieigos
plėtros investicijų projektas“ ir 46 453,72 Eur sumažino NKP plėtros investicijų projekto
parengimo projektui įgyvendinti skiriamą finansavimą iki 200 000,00 Eur ir atitinkamai nurodė,
jog skiriamas finansavimas yra de minimis pagalba. 2017 m. rugsėjo 19 d. raštu Nr. 2017/2-5644
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra informavo, kad, atsižvelgdama į minėtus teisės aktų
pakeitimus, keičia projekto „Naujos kartos prieigos plėtros investicijų projektas“, projekto kodas
Nr. 02.1.1- CPVA-V-521-01-0001 sutartį.
2017 m. spalio 11–12 d. Lisabonoje įvykusioje tarptautinėje konferencijoje
„Connected Europe 2017“ Įstaiga pristatė Lietuvos patirtį ir viziją, mažinant skaitmeninę atskirtį
atokiose kaimo vietovėse.
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Įstaigos valdymas
Per 2017 m. įvyko šie reikšmingi Įstaigos valdymo įvykiai:
Susisiekimo ministro 2017 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 3-14 buvo patvirtintas
Susisiekimo viceministrų kuruojamų įstaigų prie Susisiekimo ministerijos, valstybės įmonių, kurių
savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, viešųjų įstaigų, kurių dalininko teises ir
pareigas įgyvendina ministerija, akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise
priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija, sąrašas. Sąraše nustatyta, kad Įstaigą kuruoja
susisiekimo viceministras Paulius Martinkus.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 str. 1 d. 15 p. ir 8 d.,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 598 1.2 ir 1.3 papunkčiais,
susisiekimo ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 3-30 Įstaiga buvo priskirta I kategorijai.
Susisiekimo ministro 2017 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 3-91 buvo pakeisti ir nauja
redakcija išdėstyti Įstaigos įstatai.
Susisiekimo ministro 2016 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 3-99 buvo patvirtintas Įstaigos
2017-2020 metų strateginis veiklos planas, nustatyti Įstaigos 2017 m. ūkinės finansinės veiklos
vertinimo rodikliai, pagal kuriuos nustatoma įstaigos vadovo mėnesinės algos kintamoji dalis.
2017 m. kovo 13 d. UAB „Tezaurus auditas“ atliko nepriklausomą Įstaigos 2016 m.
finansinių ataskaitų auditą ir pateikė išvadą, kad finansinės ataskaitos visais reikšmingais
atžvilgiais teisingai pateikia Įstaigos 2016 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną
pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal Pelno nesiekiančių ribotos civilinės
atsakomybės juridinių asmenų Buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir
pateikimo taisykles.
Susisiekimo ministro 2017 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3-189 buvo patvirtintas
Įstaigos 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys.
Susisiekimo ministro 2017 m. balandžio 25. įsakymu Nr. 3-191 ketverių metų
laikotarpiui buvo sudaryta naujos sudėties Įstaigos taryba.
2017 m. rugpjūčio 17 d. įvyko Įstaigos tarybos posėdis. Šiame posėdyje taryba išrinko
naują pirmininką – juo tapo Ministro Pirmininko patarėjas ekonomikos ir strateginių pokyčių
valdymo klausimais Lukas Savickas. Šiame tarybos posėdyje buvo patvirtintas naujos redakcijos
tarybos darbo reglamentas, taip pat taryba patvirtino viešosios įstaigos „Plačiajuostis
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internetas“ 2017 metų 6 mėnesių strateginio veiklos plano ataskaitą (2017 m. II ketvirčio veiklos
ataskaitą).
2017 m. spalio 24 d. įvyko Įstaigos tarybos posėdis, kuriame buvo patvirtinta viešosios
įstaigos „Plačiajuostis internetas“ 2017 metų 9 mėnesių strateginio veiklos plano ataskaitos
(2017 m. III ketvirčio veiklos ataskaitos). Taryba taip pat pritarė siūlymui pakeisti šiuo metu
patvirtintą Įstaigos pareigybių sąrašą, nekeičiant patvirtinto pareigybių skaičiaus. Pakeitimu
siekiama supaprastinti įstaigos pareigybių sąrašą, sumažinti pareigybių pavadinimų įvairovę, taip
pat didinti įstaigos galimybę paskirstyti darbuotojų funkcijas pagal jų funkcijų atsakomybės ir
reikšmingumo laipsnį. Siūlomas pareigybių sąrašas aiškiau perteiktų darbuotojų vykdomas
funkcijas.
2017 m. gruodžio 11 d. įvyko Įstaigos tarybos posėdis, kuriame buvo apsvarstytas ir
visuotiniam dalininkų susirinkimui pasiūlytas patvirtinti Įstaigos 2018–2021 metų strateginis
veiklos planas. Posėdyje Tarybos nariai pasirašytinai susipažino su Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 3-550 „Dėl viešųjų ir privačiųjų interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi susisiekimo ministrui priskirtose
valdymo srityse tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu aprašu.
Siekiant sumažinti korupcijos apraiškų tikimybę 2017 m. gruodžio 11 d. direktoriaus
įsakymu Nr. V-76, įstaigoje patvirtinta topografinių nuotraukų ir projektų registravimo ir
derinimo tvarka.
PASLAUGŲ TEIKIMAS
Per 2017 m. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ projektų „Kaimiškųjų vietovių informacinių
technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“, „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų
plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“, „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse
PRIP“ bei „Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai (II etapas)“ (PRIP2) įgyvendinimo metu
sukurtu tinklu suteikė ryšio operatoriams 492 naujas ryšio paslaugas. Iš jų 63 ryšio paslaugas
šviesolaidinio kabelio skaidulomis (atstumas – 290,77 kilometro), 283 duomenų srauto
perdavimo iki 300 Mb/s sparta paslaugas, 68 duomenų srauto perdavimo paslaugas 1 Gb/s
sparta ir 70 prieigos prie tinklo galinių objektų 100Mb/s sparta paslaugas bei 8 įrangos talpinimo
paslaugas. Operatoriai baigė naudotis 252 ryšio paslaugomis (201 paslauga buvo modifikuota į
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didesnės greitaveikos paslaugas, kitą objektą ar paslaugą, 51 nutraukta paslauga). Įstaigos
teikiamų paslaugų skaičius išaugo 240 vnt.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaiga ryšio operatoriams iš viso teikė 3815 ryšio
paslaugų. Iš jų 792 ryšio paslaugų buvo teikiamos šviesolaidinio kabelio skaidulomis (atstumas –
3344,139 kilometro), 5 ryšio paslaugos sutankintomis šviesolaidinėmis skaidulomis (atstumas –
171 kilometras), 2866 duomenų srauto perdavimo paslauga ir 152 įrangos talpinimo paslaugos.
Didesnį operatorių poreikį didmeninėms paslaugoms lėmė keletas veiksnių.
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Vienas iš pagrindinių rinką pagyvinusių veiksnių – 2016 m. balandžio 25 d. Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro patvirtintas naujas VšĮ „Plačiajuostis internetas“ kainodaros
pakeitimas – duomenų srauto perdavimo 100 Mb/s sparta paslauga buvo pakeista į duomenų
srauto perdavimo iki 300 Mb/s sparta paslaugą nekeičiant jos kainos. Šis kainodaros pakeitimas
paskatino operatorius aktyviau naudotis teikiamomis duomenų perdavimo paslaugomis,
papildomai laikotarpio pabaigoje buvo teikiamos 306 naujos duomenų perdavimo iki 300 Mb/s
spartos paslaugos. Viso naujas paslaugas užsakė 17 operatorių.
Dar vienas veiksnys – operatorių plėtra ir konkurencijos didėjimas diegiant 4G (LTE)
paslaugas. Siekiant užtikrinti bazinėms stotims reikiamą greitaveiką operatoriai prie
plačiajuosčio tinklo prijungė daugiau infrastruktūrinių objektų.
Spartesnis nei planuota paslaugų augimas įtakojo ir naujai prijungtų gyvenviečių skaičių.
Laikotarpio pabaigoje buvo planuota paslaugas teikti 1500 gyvenviečių, tačiau šis skaičius buvo
viršytas ir pasiekė 1535. Prie šio skaičiaus augimo taip pat prisidėjo ir 2015 birželio 29 d.
ministro įsakymu „Dėl viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ teikiamų paslaugų tarifų“
patvirtinta per pusę mažesnė duomenų perdavimo 100 Mb/s sparta paslaugų kaina į
gyvenvietes, kuriose viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ 12 mėn. ar daugiau neteikė bent
vienos iš didmeninių paslaugų. Tokių gyvenviečių sąrašas yra atnaujinamas vieną kartą per
metus ne vėliau kaip iki kiekvienų metų sausio 31 d. ir viešai skelbiamas Įstaigos tinklalapyje
www.placiajuostis.lt. 2017 m. operatoriai pradėjo teikti paslaugas 28 tokiose gyvenvietėse
18 skirtingų rajonų: Plungės r., Vilniaus r., Varėnos r., Kalvarijos sav., Kupiškio r., Rokiškio r.,
Anykščių r., Visagino sav., Ignalinos r., Zarasų r., Trakų r., Kėdainių r., Marijampolės r., Panevėžio
r., Utenos r., Vilkaviškio r., Kaišiadorių r., Prienų r.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje VšĮ „Plačiajuostis internetas“ buvo sudariusi ryšio
paslaugų teikimo sutartis su 54 elektroninių ryšių operatoriais.

ĮGYVENDINAMI TINKLO PLĖTROS PROJEKTAI
Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai (II etapas)
Pagrindinis tikslas, kurio siekiama PRIP-2 projektu, yra nurodytas Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 metų programoje – IRT prieinamumo ir naudojimo didinimas bei kokybės gerinimas.
Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti apie 340 km šviesolaidinę infrastruktūrą, ja
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pasiekiant 400 žemės ūkio institucijų ir organizacijų, gamybos ir perdirbimo įmonių, kaimo
bendruomenių, stambesnių žemės ūkių ir kitų žemės ūkio sektoriaus objektų.
Projektas PRIP-2 finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis,
vykdomas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės
„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama
plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai“. Projektas PRIP-2 pradėtas įgyvendinti 2016 m. rugsėjį.
Projekto veiklų pabaigos terminas – 2018 m. rugsėjis. 2017 metais, įgyvendinant PRIP-2
projektą, buvo numatyta sukurti 250 km šviesolaidinių kabelių linijų infrastruktūros apimtį ir
prijungti 300 PRIP-2 tinklo objektų.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje suprojektuota ir išduoti leidimai įrengti 341 km linijų,
fiziškai įrengta 332 km šviesolaidinio kabelio, vykdomi darbų kokybės tikrinimo darbai. Įrengta
infrastruktūra jungia 368 žemės ūkio sektoriaus objektus. Linijų klojimo darbai buvo vykdomi 48
rajonuose Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos
ir Vilniaus apskrityse.
Projekto įgyvendinimo metu Nacionalinei mokėjimo agentūrai (toliau – NMA) pateikta
mokėjimo prašymų už 1,1 mln. Eur. (papildomai 2,2 mln. Eur – projekto avansas). 2017 m.
gruodžio 20 d. NMA informavo, kad 10 805,22 Eur paramos sumos laikoma netinkama
finansuoti dėl pažeidimų, nurodytų Projektų įgyvendinimo taisyklių 17.3 ir 20.3 punktuose ir šiai
sumai bus taikoma finansinė korekcija. Šis NMA sprendimas yra apskųstas Lietuvos Respublikos
Žemės ūkio ministerijai. Skundas 2018 m. sausio 26 d. buvo svarstytas Žemės ūkio ministerijos
probleminių klausimų nagrinėjimo komisijos (toliau – Komisija) posėdyje. Komisija,
atsižvelgdama į NMA direktoriaus 2013 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. BR1-83 „Dėl Sankcijų
paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodikos patvirtinimo“
patvirtintą metodiką, įvertinusi pateiktas aplinkybes ir teismų praktiką, priėmė sprendimą
prašyti NMA peržiūrėti sprendimą ir finansinės korekcijos netaikyti.
Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros investicijų projekto
parengimas
Projekto, skirto įgyvendinti Europos skaitmeninės darbotvarkės siekius Lietuvoje, tikslas
– įvertinti visas projekto „Naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros sukūrimas“ (toliau –
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NKPTI projektas) įgyvendinimo galimybes, parinkti optimalų įgyvendinimo sprendimą ir
visapusiškai pagrįsti projekto įgyvendinimo būdą, išlaidas, pasekmes ir pan.
Pagrindiniai projekto uždaviniai ir svarbiausi rezultatai:
1.

Atlikta naujos kartos prieigos tinklų infrastruktūros ir jos panaudojimo analizė,
apimanti tiek fiksuotojo, tiek belaidžio ryšio tinklus. Analizė apima jau esamą ir
per artimiausius 3 metus numatomą sukurti infrastruktūrą (valstybės institucijų ir
privačių operatorių).

2.

Naudojant specializuotą geografinės informacinės sistemos pagrindu veikiančią
programinę įrangą sumodeliuotas optimalus „baltųjų dėmių“ padengimo naujos
kartos prieigos tinklais sprendimas.

3.

Įvertinus anksčiau aprašytų uždavinių rezultatus, parengtas investicijų projektas.

4.

Parengti

NKPTI

projekto

įgyvendinimo

metu

sukurtos

infrastruktūros

panaudojimo tarifų nustatymo principai.
5.

Parengtas NKPTI projekto investicijų projektas pristatytas suinteresuotoms
šalims.

NKP investicijų projektas yra pilnai parengtas ir suderintas su suinteresuotoms šalimis.
Europos Komisijai pateikta paraiška dėl NKP projekto valstybės pagalbos suderinimo.

TINKLO EKSPLOATAVIMAS
Tinklo eksploatavimo darbai
1. Šviesolaidinio tinklo priežiūra – apima ŠKL (9 617 km) išorinių komponentų
atstatymą, nutrauktų kabelių avarijų metu remontą, skaidulų profilaktinius matavimus.
Atliekant šviesolaidinio tinklo priežiūrą per 2017 m., pašalintos 14 - I lygio, 7 – II lygio, 2
– III lygio ir 9 - IV lygio avarijos – iš viso 32, kurių metu dėl graužikų, įvairių kitų įmonių
atliekamų darbų keliuose buvo sugadinti Įstaigos šviesolaidiniai kabeliai. Avarijų kiekiai
ketvirčiais pateikiami lentelėje:
Avarijos lygis
I lygio avarija
II lygio avarija
III lygio avarija
IV lygio avarija
Iš viso

I ketv.
3
1

4

II ketv.
3
2
3
8
11

III ketv.
4
4

IV ketv.
4
2

4
12

2
8

Iš viso
14
7
2
9
32

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomi ŠKL atstatymo darbai, kabelio instaliavimo, kt.
ŠKL priežiūros darbai. Rizikoms, kad nebūtų nutrauktas kabelis, suvaldyti, buvo 196 kartus
vykstama į objektus ŠKL trasų žymėjimui atlikti:
ŠKL trasų žymėjimas

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

47

154

196

134

Iš viso
531

2. Aktyvinės įrangos priežiūra – (viso 5 387 įrenginių, tame tarpe 964 komutatorių, 50
maršrutizatorių, 506 WDM mazgų, 3 867 keitiklių) –– užtikrinamas įrenginių eksploatacinių
parametrų stebėjimas (įrenginių temperatūros stebėjimas, sugedusių prievadų identifikavimas),
sugedusių ir amortizavusių įrenginių bei jų dalių/modulių keitimas, garantinis remontas,
savalaikis programinių versijų atnaujinimas.
Per 2017 m. pašalinti 59 aktyvinės įrangos gedimai, kurių pasiskirstymas ketvirčiais
pateikiamas:
I ketv.
II ketv.
III ketv. IV ketv.
Iš viso
6
14
22
17
59
Aktyvinės įrangos gedimai
2017 m. perkelti RAIN mazgai – Birštono Vienkiemio, Kybartų, Pagėgių, Vidiškų, Kulvos
seniūnijose ir Druskininkų, Kauno, Lazdijų savivaldybėse į naujas patalpas, užtikrinant galimybes
tinklo plėtrai bei kokybiniam jo aptarnavimui 24 val. per parą visomis savaitės dienomis.
3. Pasyvinių tinklo elementų priežiūra (apie 19000 įrenginių) apima darbus
šviesolaidinio kabelio komutavimo panelėse, jungiamose movose, komutacinėse lauko ar vidaus
dėžutėse, sugedusių šviesolaidinių modulių keitimą. Per 2017 m. buvo atlikti 65 movų
modifikavimo darbai (30 atliko Įstaigos darbuotojai ir 35 – rangovas), vidaus ir lauko įrenginių
atstatymo darbai.
4. Topografinių nuotraukų, projektų ir planų derinimas apima darbą su išorinėmis
kompanijomis kabelių pažeidimų prevencijai ir avarijų rizikos sumažinimui, taip pat Lietuvos
Respublikos teisės aktuose numatytą atstovavimą įvairių objektų priėmimo komisijose.
Derinimas vykdomas elektroniniu paštu arba per informacines sistemas - Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės
priežiūros informacinę sistemą (TPDRIS) „Infoplanavimas“, Lietuvos Respublikos statybos
leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“.
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Per 2017 m. derinti 1789 projektai, 3377 topografinės nuotraukos, iš viso per 2017
metus derinti 5166 dokumentai. Kaip derinimo kiekiai pasiskirstė metų ketvirčiais pateikiama
lentelėje:
Derinta
Projektai
Toponuotraukos
Iš viso

I ketv.
398
1206
1604

II ketv.
518
788
1306

III ketv.
412
674
1086

IV ketv.
461
709
1170

Iš viso
1789
3377
5166

5. Elektros tiekimo užtikrinimo darbai – akumuliatorių baterijų atnaujinimas, sugedusių
UPS keitimas, generatorių krovimo taškų įrengimas lauke, užtikrinant nenutrūkstamą elektros
tiekimą kilnojamu generatoriumi, esant elektros gedimams nakties ar nedarbo metu patalpose,
įvadinių elektros skydelių įrengimas patalpose, perkeliant iš spintų ant patalpų sienų.
Per 2017 m. buvo atnaujintos 900 EATON tipo akumuliatorių baterijos 122 seniūnijose,
700 APC tipo baterijų 25 savivaldybėse UPS ir AKU įrenginiuose.
Elektros tiekimo užtikrinimui 228 kartus buvo nuvykta į objektus pajungti
kilnojamuosius elektros generatorius ir elektros tiekimas aktyvinei įrangai paslaugoms teikti
užtikrintas ~496 val. Veiksmai pagal ketvirčius pateikti lentelėje:
Veiksmai
Vykta į objektą, kartai
Užtikrintas elektros tiekimas kilnojamu
el. generatoriumi, val.

I ketv.
33

II ketv.
52

III ketv.
85

IV ketv.
58

Iš viso
228

94

112

215

75

496

6. Panaudos teise naudojamų patalpų eksploatavimas apima 464 patalpų einamąjį arba
kapitalinį remontą, elektros, kondicionavimo, apsauginių sistemų, patalpų profilaktinį tvarkymą,
sutarčių su savivaldybėmis ir seniūnijomis atnaujinimą pasibaigus panaudos terminams. 2017 m.
atlikti remonto darbai Kybartų, Molėtų, Ukmergės, Širvintų, Lazdijų, Kazlų Rūdos, Švenčionių
savivaldybėse, Kulvos (Jonavos r.), Vidiškių (Ukmergės r.), Naujojo Daugėliškio (Ignalinos r.),
Debeikių (Anykščių r.) seniūnijose.
2017 m. buvo pasirašyta 22 patalpų panaudos sutartys ir 7 sutarčių pakeitimai ar
papildymai.
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RAIN tinklo valdymas
Tinklo gedimai ir prevenciniai darbai
Tinklo gedimai pagal priežastingumą skirstomi į šias gedimų kategorijas:
1. Gedimai su prastova apima gedimus, kurie įtakojo klientams teikiamų paslaugų
sustojimą. Šie gedimai susiję su kabelių pažeidimais, aktyvinės ar pasyvinės įrangos – tinklo
tankinimo

įrangos,

komutatorių,

maršrutizatorių,

nepertraukiamo

maitinimo

šaltinių,

šviesolaidinių modulių, šviesolaidinio kabelio komutavimo panelių (daugiau kaip 25 tūkst.
elementų) gedimais.
2. Gedimai dėl elektros, su prastova – tai gedimai, kurių priežastis elektros maitinimo
tinklo pažeidimai, kai nėra užtikrinamas elektros tiekimas ilgą laiką, nebeužtenka priemonių ar
laiko elektros tiekimui atstatyti ir palaikyti. Dėl šios priežasties sustoja aktyvinės įrangos (tinklo
tankinimo įrangos, komutatorių, keitiklių ir kita) maitinimas, išsikrauna tinkle pajungtos
akumuliatorių baterijos, nustojamos teikti paslaugos;
3. Gedimai be prastovos – gedimai, kai atliekant profilaktinius matavimus, aptinkamos
sugadintos šviesolaidinio tinklo skaidulos ir kitos tinklo vietos, kur dar neteikiamos paslaugos.
Taip pat priskiriami tie gedimai, kai klientams nėra tiesioginio fizinio trūkio paslaugų teikime,
paslaugos teikiamos, tačiau realizuojamos rezerviniais keliais ar pan.
4. Gedimai kito operatoriaus tinkle – gedimai, susiję su iš kitų operatorių
nuomojamomis šviesolaidinėmis linijomis. 2017 m. buvo nuomojamos 2826,138 km
šviesolaidinių linijų iš 4 operatorių, kas sudarytų apie 23% paslaugų teikime dalyvaujančių linijų
ilgio. Įvykus gedimui šiose linijose, Įstaiga neužtikrina paslaugų teikimo kitiems operatoriams.
5. Gedimai kliento tinkle – gedimai, kai paslaugos teikimas klientui sutrinka dėl kliento
įrangos ar kitų jo tinklo elementų gedimų.
Iš viso per 2017 m įvyko 301 gedimai. Vertinant gedimų priežastingumą per 2017
metus, daugiausiai užregistruotų gedimų sudarė gedimai su prastovomis dėl elektros tiekimo
sutrikimų - 41%, gedimų su prastova - 30%, gedimai klientų tinkluose -21%, gedimai be
prastovos - 5%, gedimai kitų operatorių tinkluose – 3%.
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Gedimų statistika pagal priežastingumą per 2017 m. pateikiama grafike:

Lyginant 2017 ir 2016 metų gedimų priežastingumą, pastebima, kad išaugo kabelio
nutraukimo atvejų (avarijų), t. y. jaučiamas didesnis Lietuvoje vykdomų statybų aktyvumas
(elektros kabelinių linijų klojimas, kelių platinimo ir nuovažų įrengimas, operatorių naujų ŠKL
klojimas). Taip pat, augant aktyvinės įrangos apimčiai, didėja sutrikimų, susijusių su įranga – SFP,
keitiklių, komutatorių ar WDM įrangos maitinimo blokų, ventiliatorių, ir kt. Per 2017 m. išaugo
gedimų klientų tinkle skaičius, ir kartu su gedimais operatoriaus tinkle sudarė 71, kai per
2016 m. laikotarpį tokių atvejų buvo 49.
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2017 m. siekiant sumažinti gedimų tinkle skaičių buvo imtasi 832 prevenciniai veiksmai,
lyginant su 2016 m - 112 daugiau veiksmų. Prevencinių priemonių augimas vasarą ir rudenį buvo
žymiai padidėjęs dėl padidėjusio audrų ir liūčių kiekio, kai nutraukiamas elektros tiekimas ir teko
darbuotojams bei rangovams vykti į objektus užtikrinti nenutrūkstamą

tinklo veikimą.

Prevencinių darbų augimą lėmė ir įdiegti tinklo valdymo ir stebėjimo sistemų sprendimai,
leidžiantys anksčiau identifikuoti galimus tinklo gedimus ir imtis savalaikių priemonių, o taip pat
24 val. per savaitę nenutrūkstamas tinklo valdymo pamainos darbas, užtikrinantis savalaikį
gedimų šalinimą ir operatyvumą.
Paslaugų kokybė
Paslaugų teikimo kokybė vertinama, skaičiuojant, kiek paslaugų operatoriams buvo
teikiama be jokių sutrikimų, skaičiuojamas santykis su visomis paslaugomis. 2017 m. įmonės
teikiamų ir be sutrikimų veikusių paslaugų dalis sudarė 83,59 proc., planuota – 83,50 proc.
Absoliuti dauguma įvykusių gedimų neviršijo sutartyse su paslaugų gavėjais nustatytų
gedimų atstatymo laikų.
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Lyginant 2017 ir 2016 metų gedimų kiekius, pastebima, kad, augant paslaugų kiekiui,
sutrikusių paslaugų kiekis, tenkantis visoms teikiamoms paslaugoms, mažėja. Tai atvaizduota
šiame grafike:

Įstaiga paslaugų kokybei ir veiklos efektyvumui vertinti nuo 2018 m. įveda vidutinį
mėnesinį tinklo paslaugų pateikiamumo kokybės rodiklį – tai laiko intervalas, per kurį klientai
gali naudotis paslauga, ir išreiškiamas procentiniu santykiu nuo paslaugų teikimo vieno mėnesio
laikotarpiui. Siekiama vidutinė paslaugų pateikiamumo reikšmė - 99,98% per mėnesį. Šis rodiklis
buvo išlaikytas, pasiektas 99,98% per mėnesį vidutinis paslaugų pateikiamumas.
ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI
Viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ ataskaitinio laikotarpio pradžioje dirbo 30
darbuotojų, pabaigoje – 33 darbuotojai.
ĮSTAIGOS KAPITALAS
Įstaigos kapitalas (dalininko įnašas) metų pradžioje sudarė 46,1 tūkst. Eur. Per
ataskaitinius metus dalininko kapitalas nepasikeitė.
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ĮSTAIGOS FINANSINIAI RODIKLIAI
2017 m. įstaiga dirbo pelningai, veiklos rezultatas prieš apmokestinimą 357,9 tūkst. Eur.
Pajamos
Įstaigos planuotos pajamos per 2017 m. – 3 391,3 tūkst. Eur. Įstaiga per 2017 m. iš viso
gavo – 3 429,3 tūkst. Eur arba 101,1 % planuotųjų pajamų. Iš jų: – 457,0 tūkst. Eur gauta
įgyvendinant projektą „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse“ ir – 2 921,7
tūkst. Eur pajamų uždirbta už suteiktas paslaugas projektų metu sukurto tinklo. Per 2017 m.
įstaiga – 49,2 tūkst. Eur gavo kitos veiklos pajamų ir 1,4 tūkst. Eur finansinės veiklos pajamų.
Valdymo išlaidos
Įstaigos planuotos sąnaudos per 2017 m. – 3 383,5 tūkst. Eur. Įstaigos sąnaudos per
2017 m. sudaro 3 071,4 tūkst. Eur arba 90,8 % planuotųjų. Iš jų, per 2017 m. Įstaiga padengė
1 612,5 tūkst. Eur, tinklo eksploatacinių sąnaudų. Per 2017 m. Įstaigos ilgalaikio turto
nusidėvėjimas ir amortizacija sudarė 527,4 tūkst. Eur. Iš jų: – 457,0 tūkst. Eur projekto
„Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse“ metu sukurto ilgalaikio turto

Eil. Nr.

nusidėvėjimas. Per 2017 m. įstaigos kitos veiklos sąnaudos sudaro – 37,9 tūkst. Eur.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sąnaudų straipsniai

2017 m.
planas

PERSONALO IŠLAIKYMAS
BIURO IŠLAIKYMAS
TARNYBINIO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS
RYŠIŲ PASLAUGOS
ENERGIJA IR KOMUNALINĖS PASLAUGOS
REKLAMA, LABDARA
KONSULTACINĖS IR KITOS PASLAUGOS
DRAUDIMAS
MOKESČIAI
FINANSINĖS SĄNAUDOS
NUSIDĖVĖJIMAS, AMORTIZACIJA
KITOS SĄNAUDOS
IŠ VISO SĄNAUDŲ:

696,5
8,5
112,0
50,8
65,2
12,5
47,0
1,0
1,1
4,0
556,0
1 829,9
3 383,5
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2017 m.
faktas
653,2
6,7
95,3
46,1
59,4
16,6
52,0
0,0
1,0
1,2
527,4
1 612,5
3 071,4

% 2017 m.
faktas su
2017 m.
planu
93,8
78,8
85,1
90,7
91,1
132,8
110,6
0,0
90,9
30,0
94,9
88,1
90,8

Įstaiga ilgalaikių kreditorinių įsiskolinimų neturi.
Investicijos
Įstaigos 2017 m. strateginiame veiklos plane buvo numatytos Įstaigos investicijos –
3 269,6 tūkst. Eur. Per 2017 m. viso investicijų – 2 868,7 tūkst. Eur. Iš jų: – Įstaigos investicijos
150,4 tūkst. Eur; 2 470,4 tūkst. Eur PRIP investicijų ir 247,9 Eur NKP investicijų.
Kitos išlaidos
Viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ valdymo išlaidos sudarė 1 458,9 tūkst. Eur.
Viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ 2017 m. vadovavo direktorius Gytis
Liaugminas, per ataskaitinį laikotarpį įstaigos vadovo darbo užmokesčio ir su juo susijusios
sąnaudos per finansinius metus – 41,0 tūkst. Eur.
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.

Direktorius

Gytis Liaugminas
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1 lentelė. Uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Eilės
Nr.

Strateginiai uždaviniai

Priemonės

1.

Teikti didmenines paslaugas
(atsakingas asmuo – Tinklo technologijų ir
plėtros vadovas)

2.

Užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę
(atsakingas asmuo – Tinklo valdymo
vadovas)

3.

Užtikrinti tinkamą teikiamų paslaugų
valdymą
(atsakingas asmuo – Tinklo valdymo
vadovas)
Optimaliai panaudoti sukurtą plačiajuosčio
ryšio infrastruktūrą
(atsakingas asmuo – Tinklo technologijų ir
plėtros vadovas)
Sukurti PRIP-2 projekto šviesolaidinę
infrastruktūrą
(atsakingas asmuo – Tinklo technologijų ir
plėtros vadovas)
Prijungti PRIP-2 projekto plačiajuosčio
tinklo objektus
(atsakingas asmuo – Tinklo technologijų ir
plėtros vadovas)
Viešosiomis investicijomis sukurti pažangią
ir patikimą naujos kartos interneto prieigos
infrastruktūrą,
užtikrinančią
visuotinį
sparčiojo interneto prieinamumą visoje
šalyje
(atsakingas asmuo – Tinklo technologijų ir
plėtros vadovas)

Teikti didmenines elektroninių
ryšių paslaugas naudojant RAIN,
RAIN-2 ir PRIP projektų metu
sukurtą infrastruktūrą
Parengti ir įgyvendinti technines ir
organizacines
priemones,
užtikrinančias tinkamą paslaugų
pateikiamumą
Užtikrinti
tinklo
gedimų
prevencijos veiksmus

4.

5.

6.

7.

Parengti ir įgyvendinti priemones,
užtikrinančias optimalų sukurtos
plačiajuosčio ryšio infrastruktūros
panaudojimą
Kontroliuoti
vykdomus
infrastruktūros
projektavimo,
statybos ir diegimo darbus, derinti
techninius sprendimus ir projektus
Kontroliuoti
vykdomus
tinklo
objektų
įrengimo
darbus,
funkcionalumo užtikrinimą, derinti
techninius sprendimus ir projektus
Parengti NKP projekto investicinį
projektą

Strateginio uždavinio
matavimo rodiklis
Suteiktų elektroninių ryšių
paslaugų
skaičius
(augančiais sk.)
Tinkle be sutrikimų veikusių
paslaugų santykis su visomis
teikiamomis
paslaugomis
(proc.)
Prevencinių veiksmų, skirtų
paslaugų
teikimo
sutrikimams
išvengti,
skaičius (vnt.)
Miestelių ir kaimų, kuriuose
teikiamos
plačiajuosčio
tinklo paslaugos (augančiais
sk.)
Sukurtos
PRIP-2
šviesolaidinių kabelių linijų
infrastruktūros apimtis (km,
augančiais sk.)
Prijungtų
PRIP-2
tinklo
objektų skaičius (augančiais
sk.)
Parengtas NKP investicijų
projektas (vnt.)

Vertės
2016 m.
faktas
3575

2017 m.
planas
3800

2017 m.
faktas
3815

82,2

83,5

83,59

720

780

832

1483

1500

1535

0

250

332

0

300

368

0

1

1

