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VŠĮ „PLAČIAJUOSTIS INTERNETAS“  

2019-2022 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

I. SANTRAUKA 

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis i ter etas“ toliau – Įstaiga  – viešoji įstaiga, įkurta  . 
Įstaigos steigėja ir vie i telė dali i kė savi i kė  – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. 

Įstaiga įgyve di o keturis plačiajuosčio ryšio i frastruktūros plėtros projektus: 
„Kai iškųjų vietovių i for a i ių te h ologijų plačiajuostis ti klas RAIN“, „Kai iškųjų vietovių 
i for a i ių te h ologijų plačiajuosčio ti klo RAIN plėtra“, „Plačiajuosčio ryšio i frastruktūros 
plėtra kai o vietovėse“ ir „Para a plačiajuosčio ryšio i frastruktūrai II etapas “, kurie uvo iš 
dalies fina suoja i Europos Sąju gos fo dų lėšo is, taip pat – e drojo fi a savi o lėšo is. 
Įstaigos valdo ai ir audoja ai plačiajuosčio ryšio i frastruktūrai įre gti uvo suteikta valsty ės 
pagalba, kuri buvo suderinta su Europos Komisija. Nuo 2018 . Įstaiga įgyve di a projektą 
„Naujos kartos i ter eto prieigos i frastruktūros plėtra“. Įgyve di i o laikotarpis: 8 – 2021 m. 

Projekto vertė: apie 49,5 mln. Eur. 

Įstaiga, audoda a projektų įgyve di i o etu sukurtą i frastruktūrą, teikia 
did e i es plačiajuosčio ryšio paslaugas elektro i ių ryšių paslaugų teikėja s operatoria s . 
Įstaigos ti klu teikia ų paslaugų tarifus įsaky u tvirti a susisieki o i istras. 

Įstaigos isija – sudaryti visuo e ei gali y es audotis šiuolaiki ių i for a i ių ir ryšių 
te h ologijų pasiekimais ir tokiu ūdu aži ti skait e i ę atskirtį. Būti patiki u i for a i ių ir 
ryšių te h ologijų part eriu klie ta s. Kurti pridėti ę vertę efektyviai audoja t valsty ės turtą ir 
kartu su dali i kais dalyvauti įgyve di a t i for a i ės visuo e ės plėtros politiką Lietuvoje. 
Kurti apli ką, kurioje ugdo i aukščiausios kvalifika ijos dar uotojai, kartu siekia tys e drų 
rezultatų. 

Įstaigos strategi ės kryptys:  
1. Teikti koky iškas did e i es plačiajuosčio ryšio paslaugas. 
2. Plėtoti oder ią, į ateitį orie tuotą elektro i ių ryšių i frastruktūrą, aži a čią 

skait e i ę atskirtį. 
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Įstaigos strategi is tikslas – sudaryti gali y es šalies vartotoja s Lietuvos teritorijoje 
audotis plačiajuosčio ryšio paslaugo is. 

Pajamos. 2019 m. planas – 4 251,4 tūkst. Eur, įskaitant 3 250,5 tūkst. Eur ti klo paslaugų 
pardavimo pajamas, 779,7 tūkst. Eur PRIP projektų asig avi us, ,  tūkst. Eur NKP projektų 
asignavimus ir 41,2 tūkst. Eur kt. veiklos paja as. 

Są audos. 9 m. planas – 4 043,4 tūkst. Eur, įskaita t 80,0 tūkst. Eur NKP ekspertų 
dar o už okestį.  

I vesti ijos. Iš viso 9 m. planuojama, kad investicijos sudarys 13 107,0 tūkst. Eur. 
Lyginant su 2018 . laukia u įvykdy u, 8 m. investicijos sudaro 415,0 pro . Šį padidėji ą 
įtakoja NKP projekto įgyve di i as. 

Veiklos rezultatas. PI yra pelno nesiekianti organizacija. Planuojamas 2019-2022 m. 

veiklos rezultatas sudaro po 170,8-176,8 tūkst. Eur kas et. Siekia a, kad Įstaigos są audos 
eksploatuojant RAIN, NKP, PRIP ir PRIP-2 i frastruktūras ir teikia t jo is plačiajuosčio ryšio 

paslaugas ūtų pil ai pade gtos gauto is paja o is, t. y. veiklos rezultatas ūtų teigia as. 

II. VEIKLOS APRAŠYMAS 

Įstaiga įkurta  .  
 rugsėjo  d. Lietuvos Respu likos Vyriausy ės utari u „Dėl lėšų skyri o ir 

valsty ės turto i vestavi o“ Nr. 0 buvo uspręsta skirti valsty ės lėšų Įstaigos steigi ui. 
2005 . rugsėjo  d. Lietuvos Respu likos susisieki o i istro įsaky u Nr. 3-  „Dėl viešosios 
įstaigos „Plačiajuostis i ter etas“ įsteigi o“ Įstaiga uvo įsteigta. Lietuvos Respu likos susisiekimo 

mi isterija Įstaigos vie i telio dali i ko savi i ko  fu k ijas įgyve di o iki  m. 

Lietuvos Respu likos Vyriausy ės  . spalio  d. utari u Nr.  „Dėl viešosios 
įstaigos „Plačiajuostis i ter etas“ savi i ko turti ių ir eturti ių teisių ir pareigų įgyve di i o“ 
Įstaigos vie i telio dali i ko savi i ko  fu k ijos uvo perduotos I for a i ės visuo e ės 
plėtros ko itetui prie Susisieki o i isterijos.  

Lietuvos Respu likos Vyriausy ės  . ala džio  d. utari u Nr.  „Dėl viešosios 

įstaigos „Plačiajuostis i ter etas“ savi i ko turti ių ir eturti ių teisių ir pareigų įgyve di i o“ 
Įstaigos vie i telio dali i ko savi i ko  fu k ijos uvo sugrąži tos Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministerijai. 

 

Įstaigos valdy o orga ai yra: visuotinis dali i kų susiri ki as; kolegialus valdy o 
organas – tary a, sudaro a iš 3 as e ų; vie as e is valdy o orga as – Įstaigos direktorius. 

 

Įstaigos tary os sudėtis yra tvirtinama Lietuvos Respu likos susisieki o i istro įsaky u. 
Šiuo etu Įstaigos tarybos sudėtis yra patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 

2018 m. gegužės 18 d. įsaky u Nr. 3-239 „Dėl viešosios įstaigos „Plačiajuostis i ter etas“ tary os: 
1. Kęstutis A drijauskas, I for a i ės visuo e ės plėtros ko iteto prie Susisiekimo 

ministerijos direktoriaus pavaduotojas, tarybos pirmininkas. 

2. Marty as Jokū auskas, I for a i ės visuo e ės plėtros ko iteto prie Susisiekimo 

ministerijos I for a i ių te h ologijų spre di ų skyriaus vedėjas , tarybos narys. 
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3. I drė Ber otaitė, Susisiekimo ministerijos Valsty ės turto ir į o ių valdy o skyriaus 
vyriausioji specialistė, tary os arė. 

 

Įstaigos direktorius Gytis Liaug i as uvo paskirtas vadovauti Įstaigai uo  m. sausio 

17 d. I for a i ės visuo e ės plėtros ko iteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. 

gruodžio  d. įsaky u Nr. T-  „Dėl viešosios įstaigos „Plačiajuostis i ter etas“ direktoriaus 

skyri o“. 
Lietuvos Respu likos elektro i ių ryšių įstaty o  str.  d. urodyta, kad „Valsty ė 

plėtoja plačiajuosčio ryšio i frastruktūrą vietovėse, kuriose jos ėra ar kuriose ėra ko kure ijos 
teikiant plačiajuosčio ryšio paslaugas. Viešosios plačiajuosčio ryšio i frastruktūros plėtrą 
koordi uoja ir įgyve di a Vyriausy ės įgaliota i stitu ija.“ 

Viešosios plačiajuosčio ryšio i frastruktūros plėtrą koordi uoja ir įgyve di a Vyriausy ės 
įgaliota i stitu ija LRV utari u įgaliota Susisieki o i isterija . Susisieki o i isterija i ėtą 
fu k iją įgyve di a per VšĮ „Plačiajuostis i ter etas“, kada gi jos įgyve di i as susijęs su 
ekonomine veikla.  

Istoriniai faktai, turėję įtakos įstaigos veiklai: 
• Lietuvos Respu likos Vyriausy ės  . kovo  d. nutarimu Nr. 244 patvirtinta 

I for a i ės visuo e ės plėtros –  etų progra a „Lietuvos Respu likos 
skait e i ė dar otvarkė“; 

• Lietuvos Respublikos susisieki o i istro  . spalio  d. įsaky u Nr. -410-(E) 

patvirtintas Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros –
2020 m. planas; 

• Europos Komisijos 2015 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. C(2015)842 patvirtinta 

Lietuvos kai o plėtros –  etų progra a; 
• Europos Ko isijos spre di ai dėl valsty ės pagal os Nr. /  – Lietuva, 

SA.34166, SA.36132, SA.46372 ir SA.49614. 

 

Įstaigos įgyve di ti plačiajuosčio ryšio i frastruktūros plėtros projektai: 
• Kai iškųjų vietovių i for a i ių te h ologijų plačiajuostis ti klas RAIN toliau – 

RAIN) 

Įgyvendinimo laikotarpis: 2005 – 2008; 

Projekto vertė: ,  l . Eur. 
• Kai iškųjų vietovių i for a i ių te h ologijų plačiajuosčio ti klo RAIN plėtra toliau 

– RAIN-2) 

Įgyve di i o laikotarpis: 2009 – 2015;  

Projekto vertė: ,  l . Eur. 
• Plačiajuosčio ryšio i frastruktūros plėtra kai o vietovėse toliau – PRIP) 

Įgyve di i o laikotarpis:  – 2015; 

Projekto vertė: ,  l . Eur. 
• Para a plačiajuosčio ryšio i frastruktūrai II etapas  (toliau – PRIP2) 

Įgyvendinimo laikotarpis: 2016 – 2018; 
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Projekto vertė: 4,4 mln. Eur. 

 

Įstaigos įgyve di ti projektai susilaukė tarptauti io pripaži i o: RAIN projektas įtrauktas 
į „GOLDEN BOOK of „World Su it o  the I for atio  So iety“ WSIS “, Europos Sąju gos 

ekspertų atri ktas ir pristatytas tarptauti ėje parodoje „Broad a d Gap “ kaip vie as iš  
sėk i giausių Europos Sąju goje vykdo ų projektų, RAIN projektas kaip pavyzdi is įtrauktas į 
leidi į „The Guide to Broad a d I vest e t “. 2015 m. Europos Komisija apdovanojo 5 

geriausius plačiajuosčio ryšio projektus. Pir ą kartą sure gtuose Plačiajuosčio ryšio 
apdova oji uose varžėsi 48 projektai. RAIN-  projektas, kurį Įstaiga įgyve di o kartu su projekto 
vykdytoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, buvo paskelbtas geriausiu projektu 

„So iali io-ekonominio poveikio ir priei a u o“ o i a ijoje. Projektas Para a plačiajuosčio 
ryšio i frastruktūrai II etapas  Plačiajuosčio ryšio apdova oji uose 2018 m. išri ktas vie u iš trijų 
fi alistų „So ialinio-ekonominio poveikio ir priei a u o“ o i a ijoje.  

Įstaigos įgyve di ti plačiajuosčio ryšio i frastruktūros plėtros projektai uvo iš dalies 
finansuojami Europos Sąju gos fo dų lėšo is, taip pat – e drojo fi a savi o lėšo is. Įstaigos 
valdomai ir naudoja ai plačiajuosčio ryšio i frastruktūrai įre gti uvo suteikta valsty ės pagalba, 

kuri su Europos Komisija buvo suderinta Europos Ko isijos spre di uose dėl valsty ės pagal os 
Nr. 183/2009 – Lietuva, SA.34166, SA.36132, SA.46372, SA.49614. Mi ėtuose spre di uose dėl 
valsty ės pagal os yra įtvirti tas ir pagri di is i ėtų projektų etu sukurtos elektro i ių ryšių 
i frastruktūros veiki o odelis: „ti klas uosavy ės teise priklausys valsty ei. Valdyti RAIN ti klą 
ir teikti didmenines paslaugas tretiesiems paslaugų teikėja s us patikėta viešaja  pel o 

esiekia čia  juridi ia  su jektui „Plačiajuostis i ter etas“. <...> Įdiegus aująjį ti klą, 
did e i ės agistrali ės prieigos paslaugos elektro i ių ryšių operatoria s, ori tie s teikti 
ryšio paslaugas galutiniams vartotoja s, us teikia os atviro is ir ediskri i uoja čio is 
sąlygo is. Did e i is ti klo operatorius, viešoji įstaiga „Plačiajuostis i ter etas“, až e i ių 
paslaugų eteiks.“ 

Įstaigos įstatų .  ir .  pu ktuose įtvirti ti šie veiklos tikslai, kuriuos atitinka i ėtuose 
Europos Komisijos sprendimuose nustatytą sukurtos i frastruktūros valdy o odelį: 

„8.1. te ki ti viešuosius i teresus, efektyviai ir ti ka ai pa audoja t savi i ko padarytus 
į ašus į Įstaigos kapitalą, valda t plačiajuosčio ryšio i frastruktūrą ir iš Įstaigos veiklos gautą pel ą, 
sukurti plačiajuosčio duo e ų perdavi o prieigą kai iškųjų se iū ijų viešojo sektoriaus 

i stitu ijo s ir sudaryti prielaidas teikti plačiajuosčio duo e ų perdavi o paslaugas kai iškųjų 
vietovių e druo e ių aria s.“ 

„ .7. orga izuoti i for a i ių ir ryšių te h ologijų ti klų eksploata iją, teikti paslaugas, 
pa audoja t sukurtą šviesolaidi ių ka eli ių li ijų ti klų i frastruktūrą.“ 

Mi ėtuose spre di uose dėl valsty ės pagal os Europos Ko isija ko statavo, kad 

„Gali y ė audotis plačiajuosčiu ryšiu yra svar iausias i for a ijos ir ryšių te h ologijų IRT  
plėtros, diegi o ir taiky o ūkyje ir visuo e ės gyve i e veiks ys. Plačiajuostis ryšys yra svar us 
strategi iu požiūriu, es jis leidžia greičiau pritaikyti šias te h ologijas visų eko o ikos sektorių 
augimui ir inovacijoms skatinti, taip pat socialinei ir regioninei sanglaudai didinti. Komisija aktyviai 

prisideda prie to, kad visi Europos piliečiai galėtų audotis plačiai priei a o is plačiajuosčio ryšio 
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paslaugomis, kaip nustatyta Lisabonos strategijoje ir paskesniuose komunikatuose. Didindama 

plačiajuosčio ryšio aprėptį Lietuvos vietovėse, kur tokio ryšio kol kas ėra, prie o ė padeda siekti 
geres ės sa glaudos ir todėl suderi a a su e dru i teresu.“ 

Įstaiga, naudodama projektų RAIN, RAIN-2, PRIP, PRIP-2 įgyve di i o etu sukurtą 
i frastruktūrą, teikia did e i es plačiajuosčio ryšio paslaugas elektro i ių ryšių paslaugų 
teikėja s operatoria s . Teikia os paslaugos: 

• ryšio paslauga dvie  šviesolaidi io ka elio skaidulomis; 

• ryšio paslauga vie a šviesolaidi io ka elio skaidula; 
• duo e ų srauto perdavi as iki  M /s sparta; 
• duo e ų srauto perdavi as  M /s sparta STM-1 technologija); 

• duo e ų srauto perdavi as 1 Gb/s sparta; 

• ryšio paslauga suta ki to is šviesolaidi ė is skaidulomis; 

• prieiga prie ti klo gali ių o jektų  M /s sparta; 

• įra gos talpi i as į ko uta i ę spi tą. 

Įstaigos uži a a pozi ija ri koje pateikia a šio strategi io veiklos pla o poskyryje 
„Išori ių veiks ių a alizė“. 

Įstaigos strateginiai tikslai ir jų atavimo rodikliai pateikia i šio strategi io veiklos pla o 
V skyriuje, strategi iai uždavi iai ir veiks ai – VI skyriuje. 

III. APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ 

VIDINIŲ VEIKSNIŲ ANALI)Ė 

Pagri di iai teisės aktai, regla e tuoja tys Įstaigos veiklą, yra Lietuvos Respu likos 
viešųjų įstaigų įstaty as, Lietuvos Respu likos viešųjų pirki ų įstaty as, Lietuvos Respu likos 
elektro i ių ryšių įstaty as. 

Įstaigoje taiko as strateginis planavi as, sudaro as detalus ko pleksi is veiks ų 
planas, padeda tis įgyve di ti užduotis u atytas įstaigos įstatuose ir vykdomuose projektuose. 

Lietuvos Respu likos susisieki o i isterija, įgyve di da a viešosios įstaigos „Plačiajuostis 
internetas“ savi i kės teises, tvirti a Įstaigos strategi ius veiklos pla us, Įstaiga kiekvie ą ketvirtį 
Įstaigos valdy o orga ui – tarybai – pateikia strategi io veiklos pla o vykdy o ketvirti ę 
ataskaitą, pasibaigus kiekvieniems kalendoriniams metams teikiama tvirtinti Įstaigos eti ė 
veiklos ataskaita. 

Pi igi ių lėšų ir ateriali ių išteklių, fi a si ių įsipareigoji ų apskaita vykdo a pagal 
ustatytas apskaitos taisykles ei reikalavi us. Įstaigos uhalteri ė apskaita ko piuterizuota, 

naudojamos apskaitos ir atlygi i ų siste os „Rivilė“. Įstaigoje uhalteri ė apskaita tvarko a 
vadovauja tis Lietuvos Respu likos uhalteri ės apskaitos įstaty u ir Pel o esiekia čių ri otos 
ivili ės atsako y ės juridi ių as e ų uhalteri ės apskaitos ir fi a si ės atskaito y ės 

sudarymo ir pateiki o taisyklė is, patvirti to is Lietuvos Respublikos fi a sų i istro  . 
lapkričio  d. įsaky u Nr. K-372 bei Įstaigos direktoriaus 2018 m. irželio 28 d. įsaky u Nr. V-60 

patvirti ta Įstaigos apskaitos politika. Įstaigoje apskaita tvarkoma pagal Įstaigos direktoriaus 
2018 m. irželio 29 d. įsaky u Nr. V-67 patvirti tą sąskaitų pla ą. Fi a sų ko trolės taisyklės 

auja redak ija išdėstytos Įstaigos direktorius 18 m. irželio 28 d. įsaky u Nr. V-62.  
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Įstaigos orga iza i ė struktūra: 

 
Įstaiga siekda a, kad aksi aliai efektyviai veiktų esa a Įstaigos valdymo sistema, t.y. 

Įstaigos turi i ištekliai ūtų iš audoti geriausiai, sukurti ir to uli a i visi reikali gi pro esai 
iškeltie s tiksla s pasiekti, o teikia ų paslaugų koky ė ūtų aukščiausia, įdiegė i tegruotą 
vady os siste ą IVS , kurią sudaro šie standartai: 

 did e i ių ryšio paslaugų teiki o koky ės vady os siste os, atiti ka čios LST 
EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus; 

 apli kos apsaugos vady os siste os, atiti ka čios LST EN ISO 14001:2015 

standarto reikalavimus; 

 dar uotojų sveikatos ir saugos, atiti ka čios LST ISO :  ir LST 1977:2008 

OHSAS :  sta dartų reikalavi us. 
IVS diegi o etu uvo patvirti ta Įstaigos IVS politika, kurioje ustatyta koky ės, 

aplinkos apsaugos, dar uotojų sveikatos ir saugos veiklos strategija ir pagri diniai principai. 

Sta dartų siste os diegi o etu uvo pageri ti ir iš aujo patvirti ti kai kurie veiklos pro esai, 
to uli a a doku e tavi o siste a, atlikta pagri di ių padali ių veiklos išori ių ir vidi ių 
veiks ių a alizė ei ustatyti jų veiklos geri i o tikslai, ustatytos kai kurios Įstaigos veiklos 
neatitiktys reikalavi a s ir u atyti veiks ai jo s pašali ti, įdiegta visų išori ių ir vidi ių 
kyla čių klausi ų rizikos dydžio Įstaigos veiklai ir procesams vertinimo sistema, atlikta vadybos 

vertinamoji a alizė. Pla uoja a, kad Įstaiga kas et atliks vidi ius ir išori ius savo veiklos pagal 
įdiegtą i tegruotą vady os siste ą auditus, periodiškai atlieka t ir at auji a t vadybos 

verti a ąją a alizę.  

Siekia t užtikri ti opti alų įstaigos audoja os plačiajuosčio ryšio i frastruktūros 
eksploatavi ą, įstaiga plačiajuosčio ryšio i frastruktūrai valdyti audoja oder ius išplėsto 
fu k io alu o ti klo valdy o ir pagal i ių siste ų e trus, įdiegtas ir uolat atnaujinamas 

i for a i es siste as. Įdiegtos fizi ės ir priešgaisri ės saugos prie o ės, didi a čios ti klo 
azgų saugu ą ir trečiųjų šalių eteisėtų veiks ų poveikio preve iją.  

Įstaigos perso alas yra sudarytas iš aukštos kvalifika ijos įvairių sričių te h ologi ių, 
i ži eri ių, teisi ių, fi a si ių ir kt.  spe ialistų, kurių kvalifika ija uosekliai kelia a ir pritaikoma 

Įstaigos veiklos spe ifikai. Įstaigos spe ialistai yra atestuoti sertifikuoti  atestatais sertifikatais , 
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kurie pažy i, kad šie spe ialistai turi aukštą kvalifika iją atiti ka ose srityse. Atsižvelgia t į tai, 
kad Įstaiga dir a i for a i ių te h ologijų ir teleko u ika ijų srityje, Įstaigai te ka ko kuruoti su 
privačiu sektoriu i, kuris vykdo sparčią plėtrą Lietuvoje ir kurio poreikiai uolatos auga, todėl 
privatus sektorius sukuria savo dar uotoja s geres es, ei viduti ės, dar o sąlygas: siūlo didelį, 

uolatos auga tį dar o už okestį, oky us ir stažuotes užsie io valsty ėse, papildo as 
motyvacijos priemones (sveikatos draudimas, sporto ir rekrea ijos užsiė i ai ir pa . . 

Įstaigos personalas nuolatos yra aprūpi tas šiuolaikiška ko piuteri e, orga iza i e ir kt. 
te h i e įra ga, leidžia čia efektyviai vykdyti dar i es fu k ijas.  

 

Pagri di ės eti ės Įstaigos vadovo veiklos užduotys 2019 metais: 

1. Užtikri ti ti ka ą sukurtos plačiajuosčio ryšio i frastruktūros pa audoji ą. 

Ti ka as i frastruktūros pa audoji as verti a as skaičiuoja t suteiktų elektro i ių 
ryšio paslaugų skaičių, kada gi tai parodo paslaugų gali ą pateiki ą įvairiose vietovėse. Ši 
užduotis įpareigoja užtikri ti ti ka ą paslaugų koky ę, vykdyti paslaugų sutriki ų preve iją, 
įgyve di ti ir ko troliuoti skla džius paslaugų diegi o ir gedi ų šali i o pro esus ir pa . Šios 
užduoties vertinimo kriterijus yra „Suteiktų elektro i ių ryšių paslaugų skaičius“, kurio siektinas 

rodiklis yra suteiktų elektro i ių ryšių paslaugų skaičiaus augi as. 

2. Užtikri ti gali y es ti klu teikti koky iškas ryšio paslaugas. 
Koky iškas ryšio paslaugų teiki as verti a as viduti iu ė esiniu tinklo paslaugų 

pateikiamumo rodikliu – tai laiko intervalas, per kurį klie tai gali audotis paslauga, ir išreiškia as 
procenti iu sa tykiu uo paslaugų teiki o vie o ė esio laikotarpiui. 

Įstaiga šiuo rodikliu siekia užtikri ti ypač aukštą teikia ų tinklo paslaugų koky ę. 
Paslaugų pateikia u ui užtikri ti yra reikali ga uolati ė efektyvi ti klo priežiūra, i vesti ijos į 
įre gi ių at auji i ą, aktyvūs preve i iai veiks ai riziko s suvaldyti.  

3. Užtikri ti eko o iškai sta ilią Įstaigos veiklą. 

Įstaigos veiklai fina suoti valsty ės iudžeto lėšos e audoja os. Kaip u atyta 

Europos Ko isijos spre di uose dėl valsty ės pagal os, ti klas turi ūti išlaiko as lėšo is, 
gauto is iš ti klu teikia ų elektro i ių ryšių paslaugų. Šios užduoties verti i o kriterijus yra 

„Metinis veiklos rezultatas“, kurio siekti as rodiklis yra Įstaigos teigiamas finansinis rezultatas. 

 

Įstaigos vadovauja tie s dar uotoja s direktoriui  dar o už okestis ustato as 
vadovauja tis Lietuvos Respu likos Vyriausy ės  . rugpjūčio 1 d. nutarimu Nr.  „Dėl 
viešųjų įstaigų, kurių savi i kė yra valsty ė ar a kai valsty ė turi daugu ą alsų visuoti ia e 
dali i kų susiri ki e, vadovų dar o ap okėji o“. Rodiklių, pagal kuriuos ustato as viešosios 
įstaigos „Plačiajuostis i ter etas“ direktoriaus ė esi ės algos ki ta osios dalies dydis, reikš ės: 

 

Eilės Nr. Vertinimo kriterijai 
Rodikliai 

2018 m. 2019 m. 

1. Suteiktų elektro i ių ryšių paslaugų skaičius auga čiais sk.  4325 4565 

2. Viduti is ė esi is ti klo paslaugų pateikia u as proc.) 99,98 99,98 

3. Metinis veiklos rezultatas (Eur) ≥  ≥  
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IŠORINIŲ VEIKSNIŲ ANALI)Ė 

Įstaigos strategi is veiklos pla as pare gtas atsižvelgus į Lietuvos Respu likos Sei o 
 . gegužės  d. utari u patvirti tą Valsty ės paža gos strategiją „Lietuvos paža gos 

strategija „Lietuva “, Lietuvos Respu likos Vyriausy ės  . lapkričio  d. utari u 
Nr.  patvirti tą –  etų a io ali ės paža gos progra ą, Lietuvos Respu likos 
Vyriausy ės  . kovo  d. utari u Nr.  patvirti tą I for a i ės visuo e ės plėtros 
2014–  etų progra ą „Lietuvos Respu likos skait e i ė dar otvarkė“, Lietuvos Respu likos 
susisiekimo i istro  . spalio  d. įsaky u Nr. -410- E  patvirti tą Lietuvos Respu likos 

aujos kartos i ter eto prieigos plėtros 2014–20  . pla ą, Lietuvos 14-2020 etų kai o 
plėtros progra ą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 . gruodžio  d. 

įsaky u Nr. 3-  „Dėl Lietuvos Respu likos susisieki o i istro  . irželio  d. įsaky o 
Nr. 3-208 „Dėl Susisieki o i isterijos reguliavi o sričiai priskirtų valsty ės į o ių, viešųjų 
įstaigų ir ak i ių ei uždarųjų ak i ių e drovių strategi ių veiklos pla ų re gi o ir įgyve di i o 
ste ėse os tvarkos“ pakeiti o“. 

 . Europos strategijoje pa rėžiama, kad, siekia t ES didi ti so iali ę įtrauktį ir 
ko kure i gu ą, svar u diegti plačiajuostį ryšį. Toje strategijoje dar kartą urodytas tikslas – iki 

 . visie s europiečia s sudaryti sąlygas audotis azi iu plačiajuosčiu ryšiu; e to, ja 
siekiama užtikri ti, kad iki  . visi europiečiai turėtų gali y ę audotis gerokai spartesniu – 

dides ės kaip  M ps spartos – internetu ir kad  pro . ar daugiau Europos a ų ūkių 
užsisakytų spartes io kaip  M ps i ter eto ryšio paslaugą. Mi ėtie s strategijoje tikslams 

įgyve di ti Europos skait e i ėje dar otvarkėje ustatytas tikslas sudaryti daugiau gali y ių 
europiečia s audotis sparčiuoju ir iti  sparčiu i ter etu. Ta  reikali ga išplėsti plačiajuosčio 
ryšio i frastruktūrą Lietuvoje. Siekia t sudaryti informacinės visuo e ės plėtros gali y es 
kai iškose vietovėse, yra įgyvendinti RAIN, RAIN-2, PRIP ir PRIP-2 projektai, kurių įgyve di i o 

etu sukurta šviesolaidi ė i frastruktūra šalies kai iškosiose vietovėse. Šiuo etu i frastruktūrą 
ryšio operatoriai audoja plačiajuosčio ryšio paslaugų galuti ia s vartotoja s teiki ui. 
Plačiajuosčio ryšio i frastruktūros plėtra vykdo a NKP projektu.  

 . rugsėjo  d. EK ko u ikatu patvirti o i i iatyvą „Ju glu as – bendrosios 

skait e i ės ri kos pagri das. Kelias į Europos giga iti ę visuo e ę“ ustato dar a i i ges ius 
naujos karto prieigos plėtros ateities tikslus:  

• Iki  . visose pagri di ėse visuo e i ės ir ūki ės veiklos erdvėse 
pavyzdžiui, okyklose, u iversitetuose, oksli ių tyri ų e truose, tra sporto 

mazguose), visuose viešųjų paslaugų teikėjų ligo i ių ir viešojo administravimo 

įstaigų  pastatuose, ir uo skait e i ių te h ologijų priklauso ose į o ėse 
turėtų ūti priei a as iti  spartus – giga iti is  G /s duo e ų perdavi o 
spartos ryšys  – internetas; 

• Iki  . visuose Europos a ų ūkiuose, kai o ir iesto, turėtų ūti gali y ė 
jungtis prie interneto, kurio duomenų atsisiu ti o sparta e ažes ė kaip  
M /s ir gali ūti padidi ta iki  G /s; 

• Iki  . visose iestų teritorijose, pagrindiniuose keliuose ir geleži keliuose 
turėtų e utrūksta ai veikti pe ktos kartos judrusis G  ryšys. 
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Nors aujoji EK i i iatyva plačiajuosčio ryšio plėtros srityje uvo patvirti ta praėjus  
metams po Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros –2020 m. plano 

patvirti i o, tačiau ja e u atytos prie o ės išlieka aktualios ir  . tikslų pasieki o 
kontekste: vykdomas aujos kartos i ter eto prieigos i frastruktūros plėtros projektas sukurs 
prielaidas ir aukščiau i ėtų tikslų pasiekimui. 

Projektai, kuriuos įgyve di a t dalyvavo Įstaiga, yra įverti ti tarptautiniu mastu: RAIN 

projektas uvo įtrauktas į „GOLDEN BOOK of „World Su it o  the I for atio  So iety“ WSIS  – 

Europos sąju gos ekspertų atri ktas ir pristatytas parodoje „Broad a d Gap “ kaip vie as iš 
 sėk i giausių Europos Sąju goje vykdo ų projektų. RAIN-  projektas tapo vie u iš  Europos 

Komisijos  . orga izuoto ko kurso Europos plačiajuosčio i ter eto apdova oji a s 
ugalėtojų. Tarptauti iai ekspertai RAIN-2 projektą įverti o geriausiu „So iali io ir eko o i io 

poveikio bei prieinamu o“ o i a ijoje. Iš viso ko kurse dalyvavo  Europos valsty ių, o į  
nominacijas kandidatavo 48 projektai. Projektas Para a plačiajuosčio ryšio i frastruktūrai II 
etapas) Plačiajuosčio ryšio apdovanojimuose 2018 m. išri ktas vie u iš trijų fi alistų „Socialinio-

ekonominio poveikio ir priei a u o“ o i a ijoje. Lyginant su kitais vertintais projektais, tiek 

RAIN, tiek RAIN-  įgyve di i o odeliai, ors ir ypač sėk i gi, laikyti i pakankamai unikaliais, 

kitose valstybėse retai pritaikyti, todėl gali y ės pasise ti šio odelio realizavi o patirties iš kitų 
valsty ių yra ri otos. 

Plačiajuosčio ryšio i frastruktūros plėtros projektų gerąja praktika dalinamasi su kitomis 

šali is iš viso pasaulio: Gruzija, Slovakija, Slovė ija, Le kija, Kroatija, Pietų Afrikos Respublika, 

Omano Sultonatu ir kt. 

Įgyve di da a RAIN, RAIN-2, PRIP ir PRIP-2, NKP projektus, Įstaiga e dradar iavo su 
įvairio is valsty ės ir vietos savivaldos i stitu ijo is: Že ės ūkio i isterija, Krašto apsaugos 

i isterija, Švieti o ir okslo i isterija, Kultūros i isterija, Valsty i e saugo ų teritorijų 
tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Na io ali e že ės tar y a prie Že ės ūkio i isterijos, visų 
savivaldybių ad i istra ijo is, kai iškųjų vietovių se iū ijo is, ryšio operatoriais ir t. t.  

Pagri di ė Įstaigos vykdo a veikla yra susijusi su projektų RAIN, RAIN-2, PRIP ir PRIP-2 

etu sukurtos ir kuria os i frastruktūros valdy u ir audoji u ei plačiajuosčio ryšio 
i frastruktūros plėtros projektų įgyve di i u, sukurtos i frastruktūros palaiky u ir ja teikia ų 
paslaugų valdy u.  

Įstaigos vykdo i projektai yra fi a suoja i viešosio is lėšo is ES para a, valsty ės 
lėšos . Projektų pare gi o ir įgyve di i o pradžia priklauso nuo i stitu ijų, deri a čių ir 
skiria čių viešąjį fi a savi ą, spre di ų. 

 

Konkure i ė apli ka.  
Įstaiga, teikda a plačiajuosčio ryšio paslaugas, pagal Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos identifikuotas rinkas veikia did e i ėse e audoja ų fizi ių šviesolaidi ių 
(opti ių  li ijų teiki o ir kitų duo e ų perdavi o paslaugų did e i ių  rinkose.  

 

Did e i ė e audoja ų fizi ių šviesolaidi ių opti ių  li ijų teiki o ri ka. 
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Įstaiga teikia did e i es plačiajuosčio ryšio paslaugas, audodama RAIN ir PRIP 

i frastruktūrą, t. y. ko er iškai epatraukliose vietovėse. Viso Lietuvoje yra apie 24 000 km 

agistrali ės šviesolaidi ės i frastruktūros. VšĮ „Plačiajuostis i ter etas“ iš jų valdo ir naudoja 

beveik 10 000 km ir naudojasi ~2 800 km. kitiems operatoriams priklausa čių šviesolaidi ių 
ka eli ių li ijų kai iškosiose Lietuvos vietovėse. Kiti pagri di iai operatoriai veikia tys šioje 
rinkoje yra Telia Lietuva, AB, UAB „Skaidula“ ir UAB „Duo e ų logistikos e tras“. Kadangi 

VšĮ „Plačiajuostis i ter etas“ vykdo ų šviesolaidi ių li ijų plėtros projektų etu ti klas kloja as 
tik tose vietovėse, kur esa os šviesolaidi ės i frastruktūros ėra, ko kure ija su kitais ryšio 
operatoriais yra i i ali ir daugu oje atvejų ko kuruoja a tik technologiniais sprendimais. 

Svar u tai, kad, VšĮ „Plačiajuostis i ter etas“ valdo a ir audoja a i frastruktūra tiesiogiai 
skati a ko kure i ę apli ką až e i ėje elektro i ių ryšių paslaugų ri koje tose vietovėse, 
kuriose ši i frastruktūra yra įre gta. Verti a t didėja čius poreikius paslaugų pralaidu ui 
šviesolaidi ės ka eli ės įgyja didžiulį te h ologi į pra ašu ą, todėl konkurencijos augimas 

nenumatomas.  

Įstaigos ti klu teikia ų paslaugų tarifus įsaky u tvirti a susisieki o i istras, todėl 
kainos rinkos dalyviams yra iš a ksto ži omos. Įstaigos teikia ų ryšio skaidulo is paslaugų tarifai 
yra a alogiški esantiems rinkoje. 

Didmenines prieigos paslaugas 2018 . II ketvirtį teikė  paslaugų teikėjų,  iš jų teikė 
prieigos prie e audoja ų fizi ių šviesolaidi ių opti ių  li ijų skaidulų angl. Dark Fiber) 

paslaugas. Paja os, gautos už did e i es prieigos prie e audoja ų fizi ių šviesolaidi ių 
opti ių  li ijų skaidulų a gl. Dark Fi er  paslaugas, 2018 . II ketvirtį siekė ,33 mln. Eur., ir 

palyginti su ankstesniu ketvirčiu, išaugo 6,41 proc. 

 

 

 

Paskuti ių trijų etų laikotarpiu VšĮ „Plačiajuostis i ter etas“ paja os už prieigos prie 
e audoja ų fizi ių šviesolaidi ių opti ių  li ijų skaidulų a gl. Dark Fi er  paslaugas kito 
ežy iai. 
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Paskuti ių trijų etų laikotarpiu VšĮ „Plačiajuostis internetas“ ri kos dalis prieigos prie 
e audoja ų fizi ių šviesolaidi ių opti ių  li ijų skaidulų a gl. Dark Fi er  ri koje buvo stabili, 

nuo 2016 m. II ketv. 15,51%, 2017 m. II ketv. 16,34%, 2018 m. II ketv. 16,26%.  

 

Kitų duo e ų perdavi o paslaugų ri ka. 
Įstaiga teikia did e i es duo e ų perdavi o plačiajuosčio ryšio paslaugas duo e ų 

srauto perdavimas iki 300 Mb/s,  155 Mb/s (STM-1 technologija), 1 Gb/s sparta, sutankintomis 

šviesolaidi ė is skaidulo is, prieiga prie ti klo gali ių o jektų  M /s sparta), naudodama 

RAIN ir PRIP i frastruktūrą. Visos šios paslaugos yra teikia os per turi as šviesolaidi es ka eli es 
linijas, t. y. ko er iškai epatraukliose vietovėse ir yra skirtos ažiau pralaidu o reikalauja čio s 

až e i ė s elektro i ių ryšių paslaugoms. Šioje ri koje ko kure ija yra šiek tiek dides ė, 
kadangi į kai kurias vietoves yra galimi kiti technologiniai sprendimai naudojant alternatyvius 

kelius, ei operatoriai jau esi audoja tys Įstaigos teikia o is paslaugo is jų pagri du gali kurti 
analogiškas paslaugas ri koje ir pasiekti kai iškąsias vietoves. Kiti pagrindiniai operatoriai 

veikia tys šioje ri koje yra Telia Lietuva, AB, UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Duo e ų logistikos 
e tras“. 

Įstaigos ti klu teikia ų paslaugų tarifus įsaky u tvirti a susisieki o i istras, todėl 
kai os ri kos dalyvia s yra iš a ksto ži o os.  

Kitas duo e ų perdavi o paslaugas sudaro až e i ės ir did e i ės duo e ų 
perdavimo paslaugos, kurias 2018 . II ketvirtį teikė  paslaugų teikėjų (Ryšių reguliavi o 
tar y a eišskiria až e i ių ir did e i ių paslaugų teikėjų . 2018 m. II  ketvirtį duo e ų 
perdavi o paslaugos uvo teikia os, audoja t šias te h ologijas: virtualaus privataus tinklo 

(VPN), Frame Relay, Ethernet, MPLS ir kitas technologijas. Paja os, gautos už did e i es 

duo e ų perdavi o paslaugas, 8 . II ketvirtį siekė 2,35 mln. Eur, ir palyginti su ankstesniu 

ketvirčiu, išaugo ,9 proc.  
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Paskuti ių trijų etų laikotarpiu VšĮ „Plačiajuostis i ter etas“ paja os už did e i ių kitų 

duo e ų perdavi o paslaugas sta iliai augo. 

 

 

Paskuti ių trijų etų laikotarpiu VšĮ „Plačiajuostis i ter etas“ ri kos dalis kitų did e i ių 
duo e ų perdavi o paslaugų ri koje kito, proc., nuo 2016 m. II ketv. 30,96 %, 2017 m. II ketv. 

32,66 %, 2018 m. II ketv. 23,07 %.  

 

SSGG ANALI)Ė 

Stipry ės: 
• aukštos kvalifika ijos ir gerus profesi ius įgūdžius turi tis perso alas; 
• sukurti geri sa tykiai ei dalyki iai ir e dradar iavi o ryšiai su valsty i ė is ir 

kitomis institucijomis bei organizacijomis; 

• Įstaigos vykdomi projektai vertinami Europos Sąju gos i stitu ijų ir šalių arių; 
• geros dar o sąlygos, paka ka as te h i is aprūpi i as. 
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Šios stipry ės 2019–2022 etais galėtų ūti iš audotos įgyve di a t Įstaigos strategi es 
kryptis. Aukštos kvalifika ijos perso alas ir geros dar o sąlygos Įstaigoje ei aprūpi i as gera, 
modernia technine ir programine įra ga leis užtikri ti aukštos koky ės paslaugų teiki ą, 
operatyvų reagavi ą į iškilusius paslaugų pateikia u o trikdžius, palaikyti gerus sa tykius ir 
ilgalaikį e dradar iavi ą su ryšio operatoriais. Aukštos kvalifika ijos perso alo ištekliais Įstaiga 
galės pasi audoti, taikyda a la ksčias reikali go perso alo priė i o į dar ą sąlygas ir 
aprūpi da a gera, oder ia te h i e įra ga, uolat peržiūrėda a ir, esa t reikalui, 

atnaujindama savo turimus tech i ius išteklius. Įstaiga šiuo etu yra sukūrusi gerus sa tykius ei 
dalyki ius ir e dradar iavi o ryšius su valsty i ė is ir kito is i stitu ijo is ei orga iza ijo is, 
kurie Įstaigai padės deri a t NKP projekto techninius, organizacinius, finansinius ir teisinius 

spre di ius. Įstaigos įgyve di ti RAIN, RAIN-2, PRIP, PRIP-2 projektai jau yra įverti ti Europos 
Sąju gos astu, todėl i ėtų projektų įgyve di i o patirti i us pasi audoja a ruošia t ir 
įgyve di a t NKP (pritaiko as projekto įgyve di i o ir jo metu sukurto rezultato panaudojimo 

modelis ir pan.). 

 

Silp y ės: 
• Įstaigos tikslų ir uždavi ių įgyve di i as ir veikla tiesiogiai priklauso uo vykdo ų 

projektų įgyve di i o; 
• epaka ka a kitų valsty ių a alogiškų projektų ir veiklos patirtis; 

• ribotos gali y ės skati ti ir otyvuoti perso alą, kelti dar uotojų kvalifika iją, įgyti 
patirties užsie io valsty ėse. 

 

Siekda a i i izuoti Įstaigos tikslų ir uždavi ių įgyve di i o priklauso y ę uo 
vykdo ų projektų, pasitelkda a aukštos kvalifika ijos perso alą ir gerus santykius bei dalykinius ir 

e dradar iavi o ryšius su valsty i ė is ir kito is i stitu ijo is ei orga iza ijo is, Įstaiga jau 
2017 etais pradėjo pare gia uosius NKP projekto paruoši o veiks us, 2018 metais iki NKP 

projekto finansavimo sutarties pasirašy o, pare gė te h i ius spre di us, įvykdė dalį projektui 
reikali gų viešųjų pirki ų. Pasirašius fi a savi o sutartį edelsia t pasirašytos pagri di ės ra gos 
dar ų ir įra gos tiekimo sutartys ir atlikti kiti projekto įgyve di i ui reikalingi veiksmai, kurie 

2019–2022 etais padės įgyve di ti ustatytus tikslus ir uždavi ius laiku. Nepaka ka os kitų 
valstybių a alogiškų projektų ir veiklos patirties veiks ys us su aži tas Įstaigos atstova s 
dalinantis patirtimi tarptautiniuose renginiuose ir konferen ijose. Ri otų gali y ių skati ti ir 

otyvuoti perso alą, kelti dar uotojų kvalifika iją, įgyti patirties užsie io valsty ėse veiks ys us 
aži a as didi a t fi a savi ą perso alo oky a s, taip pat kuriant geresnes darbo sąlygas. 

 

Gali y ės: 
• rengti projektus ir juos sėk i gai įgyve di ti; 
• užtikri ti aukštes ę teikia ų plačiajuosčio ryšio paslaugų koky ę; 
• užtikri ti dides į sukurto ti klo resursų apkrovi ą; 
• pasitelkti tarptautines vadybos sistemas veiklos optimizavimui; 
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• efektyviau pa audoti aukštos kvalifika ijos ž o iškuosius resursus prisideda t prie 
kitų projektų įgyve di i o, tuo užtikri a t reikia os kvalifika ijos palaiky ą ei 
papildo ų paja ų gavi ą. 

 

Siekda a efektyviau pa audoti ir la iau otyvuoti turi us aukštos kvalifikacijos 

ž o iškuosius resursus bei iš audoti turi ą patirtį, Įstaiga turi gali y es prisidėti prie aujų 
projektų re gi o ir įgyve di i o. Verti a t tai, kad VšĮ „Plačiajuostis i ter etas“ valdo a 
i frastruktūra yra kai iškosiose Lietuvos vietovėse, kur kiti operatoriai a alogiškos i frastruktūros 

eturi ir ko kure ija yra ri ota, yra gali y ė užtikri ti dides į sukurto ti klo resursų apkrovi ą. 
Įdiegus IVS ir įgyve di a t joje u atytas prie o es, nuolat tobulinama Įstaigos veikla ir procesai, 

užtikrinamas veiklos optimizavimas bei aukštes ė teikia ų ryšio paslaugų koky ė.  
 

Grės ės: 
• derinant investicinius planus su operatoriais egzistuoja projektų vėlavi o ar 

sta dy o grės ė; 
• eopti alus sukurtos i frastruktūros iš audoji as dėl kitų operatorių atlieka ų 

i vesti ijų RAIN, RAIN-2, PRIP ir PRIP-2 projektais sukurtos i frastruktūros vietose; 
• su ku ų siekia t pritraukti ir išlaikyti aukštos kvalifika ijos perso alą atsiradi as. 
 

Pasitaiko atvejų, kuo et kiti operatoriai dėl te h ologi ių ar eko o i ių priežasčių 
dubliuoja ar naikina savo esa ą i frastruktūrą vietose, kuriose jau įre gta RAIN, RAIN-2, PRIP ir 

PRIP-2 projektais sukurta i frastruktūra. Šiose vietose gali as ažes is i frastruktūros 
panaudojimas. Taip pat planuojant naujų o jektų priju gi ą, operatoriai siekdami apsaugoti savo 

pla uoja ą ri ką atskirose teritorijose deklaruoja turi tys i frastruktūrą, kurios iš tiesų ėra. 
Siekia t išve gti šios grės ės vykdo os viešosios ko sultacijos ir re gia i ekspertų grupės 
dalyvauja visų gali ų ryšių paslaugų teikėjų atstovai  pasitarimai, kuriuose agri ėja i esamos ir 

planuojamos plačiajuosčio ryšio i frastuktūros aprėpties klausi ai. 
Dėl ri koje kyla čio aukštos kvalifika ijos perso alo dar o už okesčio gali atsirasti 

ke lu ų įdar i ti ir išlaikyti aukštos kvalifika ijos dar uotojus. 

 

IV. MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS IR STRATEGINĖS KRYPTYS 

MISIJA 

Sudaryti visuo e ei gali y es audotis šiuolaiki ių i for a i ių te h ologijų 
pasieki ais ir tokiu ūdu aži ti skait e i ę atskirtį. Būti patiki u i for a i ių ir ryšių 
te h ologijų part eriu klie ta s. Kurti pridėti ę vertę efektyviai audoja t valsty ės turtą ir kartu 
su dali i kais dalyvauti įgyve di a t i for a i ės visuo e ės plėtros politiką Lietuvoje. Kurti 
apli ką, kurioje ugdo i aukščiausios kvalifika ijos darbuotojai, kartu siekiantys bendrų rezultatų. 
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VIZIJA 

Tapti geriausiu partneriu elektro i ių ryšių operatoria s teikia t plačiajuosčio duo e ų 
perdavi o paslaugas kai iškosiose šalies vietovėse. 

 

VERTYBĖS 

Atsako y ė, profesio alu as, i ovatyvu as, e dradarbiavimas. 

 

STRATEGINĖS KRYPTYS 

1. Teikti kokybiškas did e i es plačiajuosčio ryšio paslaugas: 
1.1. Įstaiga teiks did e i es elektro i ių ryšių paslaugas audoja t RAIN projekto, RAIN-2 

projekto, PRIP projekto ir PRIP-2 projekto įgyve di i o etu sukurtą infrastruktūrą; 
1.2. Įstaiga pare gs ir įgyve di s te h i es ir orga iza i es prie o es, užtikri a čias ti ka ą 

paslaugų koky ę. 

2. Plėtoti oder ią, į ateitį orie tuotą elektro i ių ryšių i frastruktūrą: 

2.1. Įstaiga įgyve di s oder ios, į ateitį orie tuotos naujos kartos elektro i ių ryšių 
i frastruktūros kūri o projektus: 

2.1.1. Įstaiga organizuos ir koordinuos vykdo us i frastruktūros projektavi o, staty os ir 
diegimo darbus, derins techninius sprendimus ir projektus; 

2.1.2. Įstaiga organizuos ir koordinuos vykdo us ti klo o jektų įre gimo darbus, 

fu k io alu o užtikri i ą, derins techninius sprendimus ir projektus. 

 

V. STRATEGINIAI TIKSLAI IR JŲ MATAVIMO RODIKLIAI 

ĮSTAIGOS STRATEGINIS TIKSLAS – sudaryti gali y es šalies vartotoja s Lietuvos teritorijoje 
audotis plačiajuosčio ryšio paslaugomis. 

 

 

Efekto 

vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Efekto vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

2015-ųjų 
etų 

2016-ųjų 
etų 

2017-ųjų 
etų 

2018-ųjų 
etų 

2019-ųjų 
etų 

E-01-01 Na ų ūkiai, turi tys 
ko piuterį ir 
plačiajuosčio 
i ter eto prieigą 
(procentais) 

66,1 69,5 72,1 74,0 75,5 

 

VI. STRATEGINIAI UŽDAVINIAI IR VEIKSMAI 

Įstaiga kiekvie o uždavi io įgyve di i ą priskiria ko krečia  Įstaigos struktūri ia  padali iui. 
Atiti ka ų padali ių vadovai yra atsaki gi už jų padali ia s priskirtų uždavi ių įgyve di i ą ir jų 
vertinimo kriterijų rodiklių pasieki ą. 
 



Eilės 
Nr. 

Strategi iai uždavi iai Prie o ės 

Strateginio 

uždavi io 
matavimo 

rodiklis 

Vertės 

2017 m. 2018 m. 

planas 

2018 m. 

laukiamas 

faktas 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 

1. Teikti didmenines 

paslaugas 

(atsakingas asmuo – 

tinklo technologijų ir 
plėtros vadovas) 

Teikti didmenines 

elektro i ių ryšių 
paslaugas 

naudojant RAIN, 

RAIN-2, PRIP ir 

PRIP-  projektų 
etu sukurtą 

i frastruktūrą 

Suteiktų 
elektro i ių 
ryšių paslaugų 
skaičius 
auga čiais sk.  

3815 4000 4325 4565 4805 5045 5285 

2. Užtikri ti teikia ų 

paslaugų koky ę 

(atsakingas asmuo – 

tinklo valdymo 

vadovas) 

Parengti ir 

įgyve di ti 
technines ir 

organizacines 

priemones, 

užtikri a čias 
ti ka ą paslaugų 
pateikia u ą 

Vidutinis 

ė esi is ti klo 
paslaugų 
pateikiamumas 

(proc.) 

83,59 99,98 99,98 99,98 99,98 99,98 99,98 

 Užtikri ti ti ka ą 
teikia ų paslaugų 
valdy ą 

(atsakingas asmuo – 

tinklo valdymo 

vadovas) 

Užtikri ti ti klo 
gedi ų 
prevencijos 

veiksmus  

Preve i ių 
veiks ų, skirtų 
paslaugų teiki o 
sutrikimams 

išve gti, skaičius 

(vnt.) 

832 860 875 - - - - 

3. Optimaliai panaudoti 

sukurtą plačiajuosčio 
ryšio i frastruktūrą 

(atsakingas asmuo – 

tinklo technologijų ir 
plėtros vadovas) 

Parengti ir 

įgyve di ti 
priemones, 

užtikri a čias 
opti alų sukurtos 
plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūros 
pa audoji ą 

 

Miestelių ir 
kai ų, kuriuose 
teikiamos 

plačiajuosčio 
tinklo paslaugos 

auga čiais sk.  

 

1535 1565 1570 1620 1695 1770 1845 
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 Sukurti PRIP-2 projekto 

šviesolaidi ę 
i frastruktūrą 

(atsakingas asmuo – 

tinklo technologijų ir 
plėtros vadovas) 

Kontroliuoti 

vykdomus 

infrastruktūros 
projektavimo, 

statybos ir 

diegimo darbus, 

derinti techninius 

sprendimus ir 

projektus 

Sukurtos PRIP-2 

šviesolaidi ių 
ka elių li ijų 
i frastruktūros 
apimtis (km, 

auga čiais sk.  

332 340 342,661 

 

- - - - 

 Prijungti PRIP-2 

projekto plačiajuosčio 
tinklo objektus 

(atsakingas asmuo – 

tinklo technologijų ir 
plėtros vadovas) 

Kontroliuoti 

vykdomus tinklo 

o jektų įre gi o 
darbus, 

funkcionalumo 

užtikri i ą, 
derinti techninius 

sprendimus ir 

projektus 

Priju gtų PRIP-2 

tinklo objektų 
skaičius 
auga čiais sk.  

368 400 400 - - - - 

 Sukurti NKP projekto 

i frastruktūrą 

(atsakingas asmuo – 

tinklo technologijų ir 
plėtros vadovas) 

Parengti 

šviesolaidi ės 
i frastruktūros, 

elaidžio ryšio 
okštų ir 

teleko u ika ijų 
įra gos įre gi o 
technines 

užduotis 

 

Parengtos 

šviesolaidi ės 
i frastruktūros, 

elaidžio ryšio 
okštų ir 

teleko u ika ijų 
įra gos įre gi o 
te h i ės 
užduotys v t.  

 

- 3 5 - - - - 

4. Sukurti NKP projekto 

šviesolaidi ę 
i frastruktūrą 

(atsakingas asmuo – 

tinklo technologijų ir 
plėtros vadovas) 

Kontroliuoti 

vykdomus 

i frastruktūros 
projektavimo, 

statybos ir 

diegimo darbus, 

derinti techninius 

Sukurtos NKP 

šviesolaidi ių 
ka elių li ijų 
i frastruktūros 
apimtis (km, 

auga čiais sk.  

- - - 50 958 1465 - 
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sprendimus ir 

projektus 

5. Prijungti NKP projekto 

plačiajuosčio ti klo 

objektus 

(atsakingas asmuo – 

tinklo technologijų ir 
plėtros vadovas) 

Kontroliuoti 

vykdomus tinklo 

o jektų įre gi o 
darbus, 

funkcionalumo 

užtikri i ą, 
derinti techninius 

sprendimus ir 

projektus 

Priju gtų NKP 

ti klo o jektų 

skaičius 
auga čiais sk.  

- - - 25 433 613 - 
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Įstaigos pla uojami 2019 m. veiklos rodikliai ketvirčiais 

 

Eilės 
Nr. 

Uždavi iai Prie o ės Vertinimo kriterijai 
2019 m. 

I ketv. 

2019 m. 

II ketv. 

2019 m. 

III ketv. 

2019 m. 

IV ketv. 
2019 m. 

1. Teikti didmenines 

paslaugas 

(atsakingas asmuo – 

tinklo technologijų ir 
plėtros vadovas) 

Teikti didmenines 

elektro i ių ryšių 
paslaugas naudojant 

RAIN, RAIN-2, PRIP ir 

PRIP-  projektų etu 
sukurtą i frastruktūrą 

Suteiktų elektro i ių 
ryšių paslaugų skaičius 
auga čiais sk.  

4385 4445 4505 4565 4565 

2. Užtikri ti teikia ų 
paslaugų koky ę 

(atsakingas asmuo – 

tinklo valdymo 

vadovas) 

Pare gti ir įgyve di ti 
technines ir 

organizacines 

priemones, 

užtikri a čias ti ka ą 
paslaugų pateikia u ą 

Vidutinis ė esi is 
ti klo paslaugų 
pateikiamumas (proc.) 

99,98 99,98 99,98 99,98 99,98 

3. Optimaliai panaudoti 

sukurtą plačiajuosčio 
ryšio i frastruktūrą 

(atsakingas asmuo – 

tinklo technologijų ir 
plėtros vadovas) 

Pare gti ir įgyve di ti 
priemones, 

užtikri a čias opti alų 
sukurtos plačiajuosčio 

ryšio i frastruktūros 
panaudoji ą 

Miestelių ir kai ų, 
kuriuose teikiamos 

plačiajuosčio ti klo 
paslaugos auga čiais 
sk.) 

1580 1590 1605 1620 1620 

4. Sukurti NKP projekto 

šviesolaidi ę 
i frastruktūrą 

(atsakingas asmuo – 

tinklo technologijų ir 
plėtros vadovas) 

Kontroliuoti vykdomus 

infrastruktūros 
projektavimo, statybos ir 

diegimo darbus, derinti 

techninius sprendimus ir 

projektus 

Sukurtos NKP 

šviesolaidi ių ka elių 
li ijų i frastruktūros 
api tis k , auga čiais 
sk.) 

- - - 50 50 

5. Prijungti NKP projekto 

plačiajuosčio ti klo 
objektus 

(atsakingas asmuo – 

tinklo technologijų ir 
plėtros vadovas) 

Kontroliuoti vykdomus 

ti klo o jektų įre gi o 
darbus, funkcionalumo 

užtikri i ą, deri ti 
techninius sprendimus ir 

projektus 

Priju gtų NKP tinklo 

o jektų skaičius 
(auga čiais sk.  

- - - 25 25 

 



1. Suteiktų elektro i ių ryšių paslaugų skaičius 

Paslaugų augi ui daugiausiai įtakos turi PRIP ir PRIP-  projektų etu sukurtos 
i frastruktūros pa audoji as ei o iliųjų operatorių LTE te h ologijos plėtra pa audoja t 
RAIN-2 projekto etu paklotą šviesolaidi ę i frastruktūrą į teleko u ika i ius okštus. 

Po projekto įgyve di i o, paslaugos sukurtu ti klu pradeda os teikti per aždaug 
5 etų laikotarpį. RAIN, RAIN-2 ir PRIP projektų etu sukurta i frastruktūra paslaugos jau yra 
teikiamos operatoriams patraukliose vietovėse, todėl spartaus augi o iš šios i frastruktūros ėra 
tikimasi. PRIP-2 projekto metu paklotomis linijomis jau teikiamos paslaugos daugiau kaip 60 proc.  

Planuojama, kad 2019 . ir vėlesniais laikotarpiais VšĮ „Plačiajuostis i ter etas“ valdo a 
ir naudojama infrastruktūra us apkrau a a tolygiai – aždaug po 4  aujų did e i ių ryšio 
paslaugų kas et. 

 

2. Viduti is ė esi is ti klo paslaugų pateikia u as 

Įstaiga paslaugų koky ei ir veiklos efektyvumui vertinti naudoja viduti į ė esi į ti klo 
paslaugų pateikia u o koky ės rodiklį – tai laiko i tervalas, per kurį klie tai gali audotis 
paslauga, ir išreiškia as pro e ti iu sa tykiu uo paslaugų teiki o vie o ė esio laikotarpiui. 

Įstaiga šiuo rodikliu sieks užtikri ti ypač aukštą teikia ų ti klo paslaugų koky ę. Svar u 
tai, kad Įstaigos teikia os ti klo paslaugos yra did e i ės, todėl jų sutriki as le ia didelio 
Įstaigos klie tų teikia ų až e i ių paslaugų skaičiaus sutriki us. Rodiklis pasirinktas pagal 

teleko u ika i ių ti klų did e i ių operatorių audoja ą užtikri a ą paslaugų koky ės 
para etrą - paslaugos pateikia u ą. Operatoriai ko krečiai paslaugai pasiūlo skirtingus SLA 

(Service level agreement) lygius. Rinkoje didmeninių elektro i ių ryšių paslaugų, teikia ų 
duome ų perdavi o ir plačiajuosčio opti io ryšio te h ologijų pagri du, pateikia u as (SLA) 

siūlo as uo 99,3% iki , %. Skaičiuoja t pateikia u ą, eįskaito i paslaugos teiki o 
sutriki ų, kurie įvyko dėl klie to įra gos ar veiks ų, trečiųjų šalių kaltės ar a e ugali os jėgos 
(force majeure), laikotarpiai. Verti a t šio rodiklio vertes, skaičiuoja as einamojo laikotarpio 

ė esių rodiklių vidurkis. Siekia a viduti ė paslaugų pateikia u o reikš ė - 99, % per ė esį 
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- tai labai aukštas rodiklis, kurį užtikri ti yra reikali ga uolati ė efektyvi ti klo priežiūra, 
i vesti ijos į įre gi ių at auji i ą, aktyvūs preve i iai veiks ai riziko s suvaldyti. Siekia t 
padidi ti pasiri ktą viduti į paslaugų pateikia u o rodiklį, reikali ga i vestuoti papildo ai į visų 
paslaugų teiki o rezervavi ą, papildo us įre gi ius, didi ti dar uotojų skaičių aptar avi ui, ir 
didi ti įstaigos kaštus, kas išaugi tų galuti ę paslaugų teiki o kai ą operatoria s. 

Koky ės rodikliui išlaikyti us skiria as didelis dė esys Įstaigos audoja o tinklo 

e tri ių azgų e utrūksta ai ir koky iškai veiklai užtikri ti. 

3. Miestelių ir kai ų, kuriuose teikia os plačiajuosčio ti klo paslaugos 

Šis rodiklis leidžia įverti ti Įstaigos audoja o ti klo aprėptį. RAIN, RAIN-2, PRIP ir PRIP-2 

infrastruktūra uvo sukurta až e i ių paslaugų operatoria s ko er iškai epatraukliose 
vietovėse. Per 2018 m. paslaugos uvo pradėtos teikti 43 aujose gyve vietėse. Šio rodiklio 
augi as us uoseklus, kada gi až e i ių paslaugų operatoriai pir iausia audoja Įstaigos 

ti klą labiausiai jiems patraukliose vietovėse, kuriose uvo sukurtas Įstaigos i frastruktūra. 
2019 m. pla uoja a paslaugas pradėti teikti dar 40 naujų gyvenviečių. Tai daugiausiai lems 

did e i ių ryšio paslaugų teiki as PRIP-2 projekto metu paklotomis linijomis. 

2019 m. us peržiūrėti ko er iškai epatraukliausiose vietovėse teikia ų paslaugų 
tarifai ir ar  jų teiki o sąlygos vadovaujantis VšĮ „Plačiajuostis i ter etas“ teikia ų paslaugų kai ų 
apskaičiavi o etodika, kurioje us u atytos prie o ės, užtikri a čios kuo dides į duo e ų 
perdavimo paslaugų teiki ą visose vietovėse, kuriose yra sudarytos plačiajuosčio ryšio 
prisiju gi o gali y ės. 

 

4. Sukurtos NKP šviesolaidi ių kabelių li ijų i frastruktūros api tis 

2019 m. bus pradėtos kloti pirmosios  . pradėto įgyve di ti NKP projekto linijos. 

Viso projekto metu pagal skirtą fi a savi ą pla uoja a įre gti 1465 k  šviesolaidi ių ka eli ių 
li ijų, iš kurių  k . pla uoja a įre gti  .  

5. Priju gtų NKP ti klo objektų skaičius (auga čiais sk.) 

NKP tinklo objektai us ju gia i per įre gtas NKP šviesolaidines kabelines linijas. 

Atsižvelgia t į pla uoja as NKP šviesolaidi ių ka eli ių li ijų įre gi o api tis, atiti ka ai 
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suplanuotas ir NKP ti klo o jektų priju gi as. NKP ti klo o jektų priju gi as reiškia, kad 
atsiranda galimybė teikti Įstaigos paslaugas NKP i frastruktūra. 2019 . pagal skirtą fi a savi ą 
planuojama prijungti 25 objektus, viso projektu planuojama prijungti 613 o jektų. 

VII. IŠTEKLIAI 

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 
 2018 m.  2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 

Pareigy ių skaičius, v t. 53 53 53 53 53 

Viduti is dar uotojų skaičius, 
vnt. 

37 40 41 42 
43 

Pla uoja os išlaidos dar o 
už okesčiui, tūkst. eurų 540 785 817 856 878 

 

Pla uoja a, kad pareigy ių skaičius įstaigoje us koreguoja as pagal vykdomas naujas 

įstaigos fu k ijas ir jų api tis. Atskirie s projekti ia s ar api rėžtie s laike dar a s dar uotojai 
turėtų ūti prii a i pagal ter i uotas dar o sutartis ir u atytus fi a savi o šalti ius šio s 
fu k ijo s atlikti ar a pasire ka t kitas teisės aktuose numatytas formas. 2019 m. planuojama, 

kad viduti is dar uotojų skaičius išaugs, es augs eksploatuoja o ti klo api tys ir bus didinamas 

te h i ių dar uotojų, prižiūri čių ti klą, skaičius, us įgyve di a as NKP projektas. 

Įstaigos darbuotojai kelia kvalifika iją įvairiose konferencijose, parodose, seminaruose. 

Kvalifika ijos kėli o poreikis verti a as uolatos, priklauso ai uo atlieka ų dar ų, audoja os 
progra i ės įra gos, reikali gų įgūdžių. Pla uoja a ir toliau uosekliai for uoti dar uotojų 
profesi ius įgūdžius, 2019 . daug dė esio skirti oky ui ir kvalifikacijos tobulinimui. 

 

FINANSINIAI IR MATERIALINIAI IŠTEKLIAI 
Įstaigos fi a si ės prog ozės pateikia os šio strategi io veiklos pla o IX skyriuje. 

VIII. GALIMI PAVOJAI IR JŲ VALDYMAS 

Tikėti as Įstaigos veiklos planams pavojus – galimas planuojamo projekto NKP 

įgyve di i o vėli i as, sui teresuotų šalių trukdy ai. 
Mi ėtą pavojų us siekia a suvaldyti pritraukia t sui teresuotų šalių elektro i ių ryšių 

operatorių  atstovus į tinklo plėtros etapą, eigą ir ko trolę, sudara t gali y es dalyvauti ekspertų 
grupės ir projekto priežiūros ko iteto veikloje. Kilus gi čyti ie s klausi a s pla uoja a kviesti 
Ryšių reguliavi o tar y os ar kitų ko pete ti gų i stitu ijų atstovus. 

IX. FINANSINĖS PROGNOZĖS 

Pajamos 

2018 m. pajamų pla as uvo  3 637,6 tūkst. Eur., laukia as 8 . įvykdy as – 

3 710,0 tūkst. Eur. 
2018 m. paja ų struktūra: 
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• tinklo pajamos: planas 3 059,7 tūkst. Eur, laukia as įvykdy as – 3 076,3 tūkst. 
Eur (100,5%); 

• projekto PRIP asignavimai: planas 536,7 tūkst. Eur, laukia as įvykdy as – 537,8 

tūkst. Eur 100,2%). įskaita t finansavimo pajamos priskaitytos PRIP projekto 

usidėvėji o są audo s ko pe suoti ,  tūkst.; 
• kitos pajamos: planas 40,0 tūkst. Eur, laukia as įvykdy as 62,2 tūkst. Eur 

(155,5%). Kitų paja ų api tis išaugo dėl gautų iš draudi o žalos atlygi i o 
paja ų. 

2019 m. planuojamos pajamos 4 251,4 tūkst. Eur. Tai sudaro 14,6 proc. nuo laukiamo 

įvykdy o 8 m.  

Pla uoja a paja ų struktūra 2019 m.: 

• tinklo pajamos: 3 250,5 tūkst. Eur. Paja os, gautos iš ti klu teikia ų paslaugų, 
sudaro 105,7 proc. nuo laukiamo 2018 . įvykdy o. Augi as u ato as dėl 
pla uoja o išaugusio teikia ų paslaugų skaičiaus; 

• projekto PRIP asignavimai: 779,7 tūkst. Eur, t. y. 145,0 proc. nuo laukiamo 

įvykdymo 2018 m. Asig avi ų padidėjimas u ato as dėl PRIP-2 projekto, 

finansavi o paja ų skirtų PRIP-2 projekto usidėvėji o są audo s 
kompensuoti; 

• kitos pajamos: 41,2 tūkst. Eur, t. y. 62,5 pro . uo pla uoja o įvykdy o 8 m.  

 

Paja os, gau a os iš ti klu teikia ų paslaugų: 

 

2019 – 2022 m. planuojamas tinklo paja ų augi as po 5-5,7 proc. kasmet. Augimas yra 

pla uoja as dėl RAIN, RAIN-2, PRIP, PRIP-2 ir NKP i frastruktūros apkrovi o didėji o tūkst. Eur . 

Bendras pajamų augi as 2019 – 2022 m. planuojamas po 3,8 – 70,9 proc. kasmet. Didelis 

augimas planuojamas dėl NKP projekto fi a savi o paja ų ( usidėvėjimui kompensuoti).  
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Atkreipti as dė esys, kad Įstaigos veiklos prioritetas teikiamas kuo didesniam 

i frastruktūros apkrovi ui, atsižvelgia t į tai u ato a pagal poreikį koreguoti esa us Įstaigos 
teikia ų paslaugų tarifus. 

Są audos 

2018 . są audų pla as uvo   584,0 tūkst. Eur., laukia as 8 . įvykdy as –
3 416,8 tūkst. Eur. 

2018 m. są audų struktūra: 
Eil. 

Nr. 
Są audų straips iai 2018 m. 

planas 

2018 m. 

faktas 

% 2018 m. faktas su 

2018 m. planu 

1. PERSONALO IŠLAIKYMAS 788,6 728,4 92,4 

2. BIURO IŠLAIKYMAS 9,1 6,9 75,8 

3. TARNYBINIO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS 113,0 87,5 77,4 

4. RYŠIŲ PASLAUGOS 61,3 62,8 101,8 

5. ENERGIJA IR KOMUNALINĖS PASLAUGOS 65,4 62,3 95,3 

6. REKLAMA, LABDARA 20,0 11,7 58,5 

7. KONSULTACINĖS IR KITOS PASLAUGOS 76,5 77,0 100,7 

8. DRAUDIMAS 0 0 0 

9. MOKESČIAI 1,2 1,1 91,7 

10. FINANSINĖS SĄNAUDOS 4,5 1,6 35,6 

11. NUSIDĖVĖJIMAS, AMORTI)ACIJA 621,0 611,2 98,4 

12. KITOS SĄNAUDOS TINKLO są audos   1 823,4 1 766,7 96,9 

IŠ VISO SĄNAUDŲ: 3 584,0 3 113,8 95,3 

 

2018 . są audų sutaupymui daugiausiai reikš ės turėjo ti klo są audų ažėji as, kurį 
lė ė ti klo valdy o siste ų plates is pritaiky as ti klo ste ėji ui, preve i ia s dar a s, 
gedi ų šali i ui ir dalies fizi ių dar ų atlikimas Įstaigos dar uotojų jėgo is. 

Įstaigos pla uoja os są audos 9 m. sudarys 4 043,4 tūkst. Eur, įskaita t 
180,0 tūkst. Eur projekto NKP ekspertų dar o už okesčio. Lygi a t su 8 m. laukiamu 

įvykdymu, 2019 m. są audos sudaro 8,3 pro . tūkst. Eur): 
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Planuojamas są audas le s padidėjusios eksploatuoja o ti klo api tys ir teikia ų 
paslaugų skaičius. 

Planuojama, kad 2019 m. perso alo išlaiky o są audos us 836,5 tūkst. Eur 8 m. 

planas – 788,6 Eur). Planuoja a, kad perso alo išlaiky o są audos didės dėl padidėjusio 
dar uotojų skaičiaus: 

• išaugusios Įstaigos eksploatuoja o ti klo apimtys, reikalauja čios papildo ų 
ž ogiškųjų išteklių, skirtų ti klui eksploatuoti; 

• uolatos auga tis ti klo paslaugų skaičius reikalauja uolatos didėja čių te h i ių 

ž ogiškųjų išteklių, reikali gų paslaugo s įdiegti, prižiūrėti, administruoti; 

• pradėjus vykdyti NKP projektą reikali gi papildo i ž ogiškieji ištekliai projekto 
veikloms atlikti.  

Veiklos rezultatai 

Įstaiga yra pel o esiekianti organizacija. Planuojamas 2019-2022 m. veiklos rezultatas 

sudaro po 170,8-176,8 tūkst. Eur kasmet. Siekia a, kad Įstaigos są audos, eksploatuojant RAIN ir 

PRIP i frastruktūras ir teikia t jo is plačiajuosčio ryšio paslaugas, ūtų pil ai pade gtos gautomis 

pajamomis, t. y. veiklos rezultatas ūtų teigia as. Taip pat reikalingos investicijos nusidėvėjusiai 
tinklo infrastruktūrai atnaujinti.  

Investicijos 

Pagri di iai Įstaigos i vesti ijų šalti iai yra šie:  
- Nuosavos Įstaigos lėšos 

- Įstaigos įgyve di a ų projektų fi a savi o lėšos. 
2018 . i vesti ijų planas buvo 4 846,2 tūkst. Eur. 228 tūkst. Eur uosavų lėšų ir 4 511,2 

ES lėšų), laukiamas 2018 . įvykdy as – 3 158,2 tūkst. Eur 230 tūkst. Eur uosavų lėšų ir 2 928,2 

tūkst. Eur ES lėšų . Mažes į i vesti ijų pa audoji ą lė ė sparčiau negu planuota įgyve di tos 

PRIP-2 projekto veiklos 2017 m. pabaigoje. 

Iš viso 9 m. planuojama, kad investicijos sudarys 13 107,0 tūkst. Eur. Lyginant su 

2018 . laukia u įvykdy u, 9 m. investicijos sudaro 415,0 proc. Šį padidėji ą įtakoja NKP 
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projekto įgyve di i as. 12 700,0 tūkst. Eur us fi a suoti ES lėšo is ir 407,  tūkst. Eur - 

uosavo is lėšo is. ES lėšo is fi a suoja o NKP projekto investicijos sudarys 12 700,0 tūkst. 
Eur. 

Įstaigos planuojamas gauti pelnas ir a ortiza i ės lėšos us i vestuojamos. Pagrindinis 

dė esys us skiria as aujų paslaugų diegi ui. Taip pat bus atnaujina i ir praplečia i esami 

ti klo azgai, juose užtikri a os gali y ės audotis e utrūksta a elektros e ergija, 

tobulinamos tinklo valdymo sistemos. Pla uoja a įsigyti ti klo įra gos ko po e tų už – 100,0 

tūkst. Eur; kito aterialaus turto už ,  tūkst. Eur; šviesolaidi ių ka elių li ijų ir įvadų staty os 
dar ų už 300,0 tūkst. Eur.  

Įstaigos fi a si iai rodikliai, prog ozės pateikia i veiklos finansinio plano formose FP-1–
FP-7 (pridedama). 

X. STRATEGIJOS VERTINIMO, TOBULINIMO IR PALAIKYMO PRINCIPAI 

Įstaiga uolatos vertins strategijos vykdy ą ir u atytų tikslų įgyve di i ą. Ir esant 

uokrypia s sku iai i sis prie o ių jie s valdyti. Strateginio plano vykdymo ataskaitos yra 

rengia os kiekvie ą ketvirtį, verti a t pasiektus rezultatus, bei numatant priemones nuokrypiams 

valdyti. 

Įstaiga uolatos stebi elektro i ių ryšių paslaugų ri ką ir jos poreikius, esa t reikalui 
Įstaiga sieks pakeisti teikia ų paslaugų te h i ius para etrus ir ar  pasiūlyti aujas did e i es 
elektro i ių ryšių paslaugas, kurios atitiktų ri kos poreikius ir aukštos paslaugų koky ės 
reikalavimus. 

Įstaiga įgyve di da a NKP projektą nuolat vertins projekto veiklų atitiki ą 
suplanuotoms, bei esant poreikiui numatys priemones rizikoms valdyti.  

Įstaigoje diegus IVS, nuolat peržiūrimi ir optimizuojami vidiniai Įstaigos procesai ir veiklos, 

i a asi prie o ių jie s to uli ti.  
Dė esys us skiria as Įstaigos valdy o siste ų to uli i ui, kuris leistų pasiekti 

efektyvesnį ti klo gedi ų ide tifikavi ą, vietos, priežasties ir pa . ustaty ą. 
Daug dė esio us skiria a viešu ui ir skaidru ui užtikri ti. 

 

XI. PRIEDAI 

Įstaigos fi a si iai rodikliai, prog ozės pateikia i veiklos fi a si io pla o for ose FP-1–
FP-7. 






























