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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 2014 M. ĮVYKIAI 

2014 m. sausio 21 d. pasirašytas susitarimas su Susisiekimo ministerija, pagal kurį 

Įstaigai neatlygintinai naudotis buvo perduotas dalis projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių 

technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ (toliau – RAIN-2 projektas) metu sukurtas turto, 

kurio vertė – 23,79 mln. Lt. 
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2014 m. sausio 24 d. su ADB „Baltikums“ Lietuvos filialu pasirašyta sutartis dėl RAIN-2 

projekto metu sukurto turto draudimo, kuria buvo užbaigtos pirkimo supaprastinto atviro 

konkurso būdu „RAIN-2 draudimo paslaugos“ procedūros. 

2014 m. vasario 12 d. su UAB „Eltel Networks“ pasirašyta sutartis dėl RAIN tinklo 

eksploatavimo, kuria buvo užbaigtos pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu „RAIN tinklo 

operatyvinė priežiūra“ procedūros. 

2014 m. vasario 21 d. Susisiekimo ministerijoje vykusio susitikimo su Europos Komisijos 

atstovais metu Įstaiga pristatė RAIN-2 projekto įgyvendinimo eigą, pasiektus rezultatus. 

2014 m. kovo 14 d. Nacionalinės mokėjimų agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 

direktoriaus įsakymu Nr. BR1-197 patvirtintas Projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos 

kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra 

kaimo vietovėse“, sąrašas, kuriame numatomam įgyvendinti plačiajuosčio ryšio plėtros projektui 

skiriama 15,49 mln. Lt parama. Projekto įgyvendintoja numatyta Įstaiga. 

2014 m. kovo 14 d. raštu Nr. 01-1-02-42 TEO LT, AB kreipėsi į Lietuvos Respublikos 

Vyriausybę ir Finansų ministeriją dėl partnerystės sutarties su Europos Komisija, kuriame TEO LT, 

AB pareiškė mananti, kad Įstaigos įgyvendinami RAIN-2 ir PRIP projektai neva iškraipo 

konkurenciją ir mažina privačių investuotojų paskatas investuoti į plačiajuosčio ryšio 

technologijų plėtrą Lietuvoje. Įstaiga e. paštu yra pateikusi savo komentarus IVPK ir CPVA. 

2014 m. balandžio 24 d. su Nacionaline mokėjimų agentūra prie Žemės ūkio 

ministerijos pasirašyta paramos skyrimo projektui „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra 

kaimo vietovėse“ (toliau – PRIP projektas) sutartis, kuria iš Lietuvos 20072013 metų kaimo 

plėtros programos buvo skirta 17 214 127 Lt parama projektui įgyvendinti. Projekto metu 

planuojama įrengti apie 360 km šviesolaidinių kabelinių linijų kaimo vietovėse. 

2014 m. balandžio 28 d. CVP IS paskelbta apie pradėtą PRIP projektui įgyvendinti skirtą 

pirkimą supaprastinto atviro pirkimo būdu „Šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimas“.  

2014 m. gegužės 6 d. su ūkio subjektų grupe, sudaryta iš UAB „Alna Intelligence“ ir 

UAB „Blue Bridge“, pasirašyta techninės ir programinės įrangos pirkimo pardavimo sutartis, 

kuria buvo užbaigtos RAIN-2 projektui įgyvendinti reikalingo pirkimo atviro konkurso būdu 

„Tinklo valdymo ir pagalbinės sistemos, jų centrai“ procedūros. 
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2014 m. gegužės 28 d., gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, pradėtos RAIN-2 

projektui reikalingo GIS informacinės sistemos pirkimo neskelbiamų derybų būdu procedūros.  

2014 m. birželio 13 d. su UAB „InComSystems“ pasirašyta sutartis dėl RAIN-2 projekto 

informacinių stendų įrengimo, kuria buvo užbaigtos RAIN-2 projektui įgyvendinti reikalingo 

mažos vertės pirkimo „Informaciniai stendai ir jų įrengimas“ procedūros. 

2014 m. birželio 13 d. su UAB „InComSystems“ pasirašyta sutartis dėl PRIP projekto 

informacinių stendų įrengimo, kuria buvo užbaigtos PRIP projektui įgyvendinti reikalingo mažos 

vertės pirkimo „Informaciniai stendai ir jų įrengimas“ procedūros. 

2014 m. birželio 16 d. pasirašyta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis su AB Lietuvos 

radijo ir televizijos centru, kuria buvo išsinuomotos Įstaigos naujos buveinės patalpos. 

2014 m. birželio 20 d. su UAB „BEN consulting“ pasirašyta sutartis dėl RAIN-2 viešinimo 

paslaugų, kuria buvo užbaigtos RAIN-2 projektui įgyvendinti reikalingo mažos vertės pirkimo  

„RAIN-2 viešinimo paslaugos“ procedūros. 

2014 m. birželio 23 d. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo 

ministerijos persiuntė Europos Komisijos paklausimą dėl atnaujintos RAIN-2 didelės apimties 

projekto paraiškos. Atsakymai į Europos Komisijos klausimus pateikti 2014 m. liepos 3 d. 

Įstaiga 2014 m. liepos 3 d. parengė ir pateikė Informacinės visuomenės plėtros 

komitetui prie Susisiekimo ministerijos atsakymus į Europos Komisijos paklausimą dėl 

atnaujintos RAIN-2 didelės apimties projekto paraiškos. 

Gavus Europos Komisijos prašymą, 2014 m. liepos 3 d. Įstaiga kreipėsi į Valstybinę 

saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos (toliau – VSTT), prašydama pateikti 

deklaraciją, patvirtinančią, kad RAIN-2 projekto metu planuojamos įrengti papildomos 

šviesolaidinės kabelinės linijos (apie 1000 km) neturės poveikio „Natura 2000“ teritorijoms. 

2014 m. liepos 11 d. minėta deklaracija buvo perduota Informacinės visuomenės plėtros 

komitetui prie Susisiekimo ministerijos (toliau – IVPK). 

2014 m. liepos 16 d. darbo tvarka įvyko Įstaigos, IVPK ir VšĮ Centrinės projektų valdymo 

agentūros (toliau – CPVA) atstovų susitikimas, skirtas aptarti RAIN-2 projekto įgyvendinimo eigą. 

Susitikimo metu buvo sutarta užsakyti atlikti RAIN-2 projekto apimtyje vykdomos rangos 

sutarties (rangovas UAB „FIMA“), pagal kurią užsakyta įrengti apie 1000 km RAIN-2 
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šviesolaidinių kabelinių linijų, rizikų analizę, kuria būtų įvertinta rangos sutarties pažanga ir 

galimos jos įgyvendinimo rizikos. 

2014 m. gegužės – liepos mėn. įvykdytos PRIP projektui įgyvendinti skirto viešojo 

pirkimo supaprastinto atviro pirkimo būdu „Šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimas“ procedūros 

(neskaitant pirkimo sutarties pasirašymo), kurių metu buvo priimtas sprendimas pirkimo 

nugalėtoja pripažinti ir sudaryti pirkimo sutartį su ūkio subjektų grupe, sudaryta iš UAB 

„Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“. 2014 m. liepos 22 d. tiekėjas UAB „KRS“ pateikė ieškinį 

Vilniaus apygardos teismui, kuriuo prašė pripažinti minėtą Įstaigos sprendimą panaikinti, kartu 

prašydama pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti Įstaigą nesudaryti pirkimo 

sutarties su ūkio subjektų grupe, sudaryta iš UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“. Vilniaus 

apygardos teismas 2014 m. liepos 29 d. nutartimi ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos 

priemones atmetė. 

Atsižvelgiant į Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 29 d. nutartį, kuria buvo 

atmestas UAB „KRS“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti Įstaigą 

nesudaryti pirkimo sutarties su ūkio subjektų grupe, sudaryta iš UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel 

Networks“, Įstaiga 2014 m. rugpjūčio 1 d. su ūkio subjektų grupe, sudaryta iš UAB „Legrana“ ir 

UAB „Eltel Networks“, pasirašė rangos sutartimi, pagal kurią tiekėjas įsipareigojo įrengti apie 

400 km PRIP projekto šviesolaidinių kabelinių linijų. 

2014 m. rugpjūčio 4 d. Įstaiga su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija pasirašė 

RAIN-2 projekto partnerystės sutarties pakeitimą, kuriuo buvo patikslintos RAIN-2 projekto 

administravimo komandos, sudarytos iš RAIN-2 projekto partnerių darbuotojų, funkcijos. 

2014 m. rugpjūčio 14 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kanclerio 

potvarkiu Nr. 4-35 buvo pakeistas RAIN-2 projekto procedūrų vadovas. Pakeitimai atlikti 

atsižvelgiant į 2014 m. rugpjūčio 4 d. RAIN-2 projekto partnerystės sutarties pakeitimą. 

2014 m. rugpjūčio 14 d. pasirašyta GIS informacinės sistemos pirkimo–pardavimo 

sutartis su ūkio subjektų grupe, sudaryta iš UAB „Alna Intelligence“, UAB „Hnit-Baltic“ ir UAB 

„Cellular Expert“. Šios sutarties pasirašymu buvo užbaigtos RAIN-2 projektui reikalingo GIS 

informacinės sistemos pirkimo neskelbiamų derybų būdu procedūros, vykdytos gavus Viešųjų 

pirkimų tarnybos sutikimą. 
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2014 m. rugsėjo 3 d. įvyko RAIN-2 projekto priežiūros komiteto (toliau – PK) posėdis, 

kurio metu pritarta PK pristatytai ataskaitai apie RAIN-2 projekto įgyvendinimo eigą bei rizikas, 

pritarta vykdyti RAIN-2 projekto termino pratęsimo procedūras, pritarta pristatytiems naujiems 

Įstaigos teikiamų RAIN tinklo paslaugų tarifams. PK taip pat įvertino kompetentingų valstybės 

institucijų atliktą TEO LT, AB skundo Lietuvos Respublikos Prezidentei dėl Įstaigos veiklos 

vertinimą – atsižvelgiant į tai, kad TEO LT, AB kreipimąsi išnagrinėjo kompetentingos institucijos 

(Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos) 

ir į tai, kad pagrindo abejoti minėtų institucijų pozicija nėra, PK šiai institucijų pateiktai pozicijai 

pritarė. 

UAB „OR consulting“ Įstaigos užsakymu atliko ir pateikė 2014 m. rugsėjo 10 d. projekto 

„Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio ryšio tinklo RAIN plėtra“ 

šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimo sutarties „Šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimo darbai“ 

vykdymo rizikų įvertinimą ir rekomendacijas, kuriose išsamiai įvertino minėtos rangos sutarties 

įgyvendinimo eigą ir rizikas. 

2014 m. rugsėjo 17-18 dienomis Lenkijoje vyko Lodzės technologijų universiteto ir 

Europos Komisijos organizuojama konferencija „Skaitmeninis augimas ir sumanioji 

specializacija“ (angl. – “Digital Growth and Smart Specialisation“). Tai vienas iš S3 platformos 

(angl. - Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3)) renginių, skirtų 

padėti Europos Sąjungos ir kaimyninėms šalims įgyvendinti inovacijų plėtros strategijas. Skaityti 

pranešimą šiame renginyje buvo pakviestas ir VšĮ „Plačiajuostis internetas“ atstovas – teisininkas 

Gediminas Šečkus kuris savo pranešime pristatė ne tik RAIN infrastruktūros plėtros projektų 

tikslus, įgyvendinimo eigą bei rezultatus, bet ir svarbiausius sėkmės veiksnius, leidusius tuos 

rezultatus pasiekti. 

Rugsėjo 19 d. Įstaigoje viešėjo delegacija iš Gruzijos technologijų ir inovacijų agentūros. 

Vizito tikslas – pasisemti gerosios praktikos plačiajuosčio ryšio plėtros įgyvendinimo klausimais. 

Įstaiga su svečiais iš Gruzijos pasidalino praktiniais RAIN, RAIN-2 ir PRIP projektų įgyvendinimo ir 

tinklo eksploatavimo aspektais. 
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2014 m. rugsėjo 29 d. Įstaiga su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio 

ministerijos (toliau – NMA) pasirašė paramos skyrimo PRIP projektui sutarties pakeitimą, kuriuo 

buvo patikslinta mokėjimo prašymų pateikimo NMA tvarka. 

2014 m. spalio – gruodžio mėn. įvykdytos PRIP projektui įgyvendinti skirto viešojo 

pirkimo supaprastinto atviro pirkimo būdu „Techninės pagalbos paslaugos“ procedūros, kurių 

metu buvo priimtas sprendimas pirkimo nugalėtoja pripažinti ir sudaryta pirkimo sutartis su UAB 

„Kelko“. 

2014 m. spalio 10 d. Susisiekimo ministerijoje įvyko posėdis, kuriame dalyvavo UAB 

„FIMA“, Įstaigos, Susisiekimo ministerijos, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie 

Susisiekimo ministerijos (toliau – IVPK) ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – 

CPVA) atstovai. UAB „FIMA“ prisiėmė atsakomybę dėl RAIN-2 projekto šviesolaidinių kabelinių 

linijų (toliau – ŠKL) įrengimo darbų rangos sutarties vykdymo vėlavimo, tačiau patikino, kad 

planuoja suspėti visus darbus atlikti iki 2015 m. birželio mėn. ir pateikė patikslintą darbų 

atlikimo grafiką. 

2014 m. spalio mėn. Juridinių asmenų registre įregistruota nauja Įstaigos buveinė, 

kurios adresas – Sausio 13-osios g. 10, Vilnius. 

2014 m. spalio 7 d. Vilniaus apygardos teismas atmetė UAB „KRS“ ieškinį, kuriuo 

UAB „KRS“ prašė pripažinti Įstaigos sprendimą pirkimo supaprastinto atviro pirkimo būdu 

„Šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimas“ nugalėtoja pripažinti ir sudaryti pirkimo sutartį su ūkio 

subjektų grupe, sudaryta iš UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“.  

2014 m. spalio mėn. pradėta viešoji konsultacija su rinkos dalyviais dėl siūlomų 

naujų RAIN tinklo paslaugų tarifų. 20 suinteresuotų dalyvių pateikė nuomonę, iš kurių 18 pritarė, 

TEO LT, AB ir Asociacija „Infobalt“ pareiškė abejones, kurias pateikė ir Ryšių reguliavimo tarnybai 

bei Konkurencijos tarybai. Ryšių reguliavimo tarnybos ir Konkurencijos tarybos atsakymuose į 

TEO LT, AB abejones nėra prieštaravimų siūlomiems naujiems RAIN tinklo paslaugų tarifams. 

2014 m. spalio 24 d. Susisiekimo ministerijoje įvyko posėdis, kuriame dalyvavo UAB 

„FIMA“, Įstaigos, Susisiekimo ministerijos, IVPK ir CPVA atstovai. posėdyje, kuriame dalyvavo 

rangovo, IVPK, CPVA ir PI atstovai. UAB „FIMA“ posėdyje nurodė, kad pagal 2014 m. spalio 10 d. 

posėdyje pristatytą darbų atlikimo grafiką darbų atlikti nesuspės. 
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2014 m. spalio 30 d. susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-410-(E) patvirtintas 

Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. planas, kuriame, 

tarp kitų priemonių, numatyta plėtoti naujos kartos interneto prieigos infrastruktūrą, statant 

bokštus ir tiesiant šviesolaidines kabelines linijas baltosiose šalies teritorijose, plėtoti sparčiojo 

plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą kaimo vietovėse, prijungiant prie šviesolaidinio tinklo žemės 

ūkio / kaimo subjektus, peržiūrėti Įstaigos teikiamų paslaugų kainodarą ir tarifus. 

2014 m. lapkričio 14 d. UAB „KRS“ Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė apeliacinį 

skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 7 d. nutartį atmesti 

UAB „KRS“ ieškinį, kuriuo UAB „KRS“ prašė pripažinti Įstaigos sprendimą pirkimo supaprastinto 

atviro pirkimo būdu „Šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimas“ nugalėtoja pripažinti ir sudaryti 

pirkimo sutartį su ūkio subjektų grupe, sudaryta iš UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“. Šiuo 

metu vyksta bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme. 

2014 m. lapkričio 17–20 d. Įstaigos atstovai Gruzijos inovacijų ir technologijų 

agentūros kvietimu lankėsi Gruzijoje, kur Įstaigos atstovai pasidalino RAIN ir RAIN-2 projektų 

gerąja praktika su agentūros ir Gruzijos ekonomikos ir darnios plėtros ministerijos atstovais, 

Gruzijai rengiantis įgyvendinti projektą „Plačiajuostis ryšys visiems“. 

2014 m. lapkričio 25 d. susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-450 patvirtintas naujos 

sudėties RAIN-2 priežiūros komitetas. 

2014 m. lapkričio 28 d. įvyko RAIN-2 projekto priežiūros komiteto posėdis, kuriame 

pritarta, kad būtų kreipiamasi į CPVA dėl RAIN-2 projekto termino pratęsimo ir kad Įstaiga 

parengtų ir su UAB „FIMA“, Susisiekimo ministerija ir Viešųjų pirkimų tarnyba suderintų ir 

pasirašytų papildomą susitarimą, kuriame būtų numatyta papildoma UAB „FIMA“ atsakomybė, 

apimanti visas negautas ES lėšas ir kt. dėl rangos sutarties nutraukimo galinčias atsirasti 

Susisiekimo ministerijos ir Įstaigos išlaidas. 

2014 m. gruodžio 10 d. Vyriausybės pasitarime buvo iš esmės pritarta siūlymui 

turėti papildomą optinio ryšio kabelio atšaką, nutiestą Baltijos jūros dugnu į Frankfurtą 

(Vokietija), dalyvaujant bendrame su Suomijos valstybės kapitalo įmone „Corenet Oy“ projekte, 

už derybas dėl prisijungimo prie projekto sąlygų paskiriant Įstaigą. 
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2014 m. gruodžio 31 d. Įstaiga su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio 

ministerijos (toliau – NMA) pasirašė paramos skyrimo PRIP projektui sutarties pakeitimą Nr. 2, 

kuriuo buvo patikslinta mokėjimo prašymų pateikimo NMA tvarka. 

 

Įstaigos valdymas 

Per 2014 m. įvyko šie reikšmingi Įstaigos valdymo įvykiai: 

IVPK įvykdė pirkimo procedūras ir atrinko Įstaigos audito įmonę UAB „Jungtinė 

auditorių kontora“, su kuria 2013 m. kovo 20 d. buvo pasirašyta pirkimo sutartis dėl Įstaigos 

2013 metų finansinės atskaitomybės audito paslaugos suteikimo. 

2014 m. balandžio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 305 „Dėl 

viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ savininko turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų 

įgyvendinimo“ Įstaigos savininko teises ir pareigas pavesta įgyvendinti Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministerijai. 

2014 m. balandžio 15 d. patvirtinta nepriklausomo auditoriaus išvada, kuria buvo 

patvirtinta, kad Įstaigos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atvejais teisingai pateikia 

Įstaigos 2013 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių finansinių metų 

rezultatus. 

2014 m. balandžio 24 d. įvyko Įstaigos tarybos posėdis, kurio metu buvo pritarta 

Įstaigos 2013 m. strateginio veiklos plano ataskaitai (2013 m. veiklos ataskaitai) ir pasiūlyta 

visuotiniam narių susirinkimui ją patvirtinti, taip pat patvirtinta Įstaigos 2014 m. 3 mėnesių 

strateginio veiklos plano ataskaita (2014 m. I ketvirčio veiklos ataskaita). 

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 

2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. T-63 patvirtinta Įstaigos 2013 m. finansinė atskaitomybė. 

2014 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Vidaus audito 

skyrius patvirtino vidaus audito ataskaitą Nr. VA/14-6, kuria buvo įformintos Įstaigos 

įgyvendinamo RAIN-2 projekto vidaus audito procedūros.  

IVPK įvykdė pirkimo procedūras ir atrinko Įstaigos audito įmonę UAB „Jungtinė 

auditorių kontora“, su kuria 2013 m. kovo 20 d. buvo pasirašyta pirkimo sutartis dėl Įstaigos 

2013 metų finansinės atskaitomybės audito paslaugos suteikimo. 
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2014 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir IVPK, vadovaudamosi 

2014 m. balandžio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 305 „Dėl viešosios 

įstaigos „Plačiajuostis internetas“ savininko turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų įgyvendinimo“, 

pasirašė Įstaigos savininko turtinių ir neturtinių teisių perdavimo ir priėmimo aktą, kuriuo 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija iš IVPK parėmė Įstaigos savininko teises ir pareigas. 

2014 m. spalio 2 d. susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-378 paskirta naujos sudėties 

Įstaigos taryba. 

2014 m. lapkričio 3 d. susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-415 pakeisti ir išdėstyti nauja 

redakcija Įstaigos įstatai (Juridinių asmenų registre registruoti 2014 m. lapkričio 17 d.). 

2014 m. lapkričio 7 d. įvyko įstaigos tarybos posėdis, kurio metu buvo pritarta Įstaigos 

2014 metų 9 mėnesių strateginio veiklos plano ataskaitai (2014 m. III ketvirčio veiklos 

ataskaitai). 

2014 m. gruodžio 31 d. susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-542-(E) Įstaigos teikiamų 

paslaugų tarifai nustatyti nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusia nacionaline valiuta – eurais. 

 

PASLAUGŲ TEIKIMAS 

Per 2014 m. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ projektų „Kaimiškųjų vietovių informacinių 

technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“ ir „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų 

plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ įgyvendinimo metu sukurtu tinklu suteikė ryšio operatoriams 

408 naujas ryšio paslaugas. Iš jų 91 ryšio paslaugą šviesolaidinio kabelio skaidulomis (atstumas –  

297,480 kilometro), 298 duomenų srauto perdavimo 100 Mb/s sparta paslaugas, 15 duomenų 

srauto perdavimo 1 Gb/s sparta  paslaugų ir 4 ryšio paslaugas sutankintomis šviesolaidinėmis 

skaidulomis (atstumas –  169 kilometrai). 
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Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje VšĮ „Plačiajuostis internetas“ ryšio operatoriams iš 

viso teikė 2696 ryšio paslaugas. Iš jų 742 ryšio paslaugos buvo teikiamos šviesolaidinio kabelio 

skaidulomis (atstumas – 2955,746 kilometro), 3 ryšio paslaugos sutankintomis šviesolaidinėmis 

skaidulomis (atstumas –  155 kilometrai) ir 1951 duomenų srauto perdavimo paslaugos. 
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Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje VšĮ „Plačiajuostis internetas“ buvo sudariusi ryšio 

paslaugų teikimo sutartis su 47 elektroninių ryšių operatoriais. 

 

ŠVIESOLAIDINIŲ KABELINIŲ LINIJŲ STATYBA IR EKSPLOATAVIMAS 

Per 2014 metus eksploatavimo paslaugų teikėjams užsakyti vykdymui tinklo 

eksploatavimo operatyviniai veiksmai, gedimų šalinimas, infrastruktūros palaikymo ir plėtros 

darbai bei kitos veiklos  

Pašalinta 10 - I lygio, 16 - II lygio, 2 – III lygio ir 6 - IV lygio pasyvinės tinklo dalies avarijų. 

Iš viso per 2014 m. buvo pateikti ir vykdyti 159 užsakymai (pagal visas sutartis), vykdyta jų 

atlikimo kontrolė. Atlikta darbų pagal 139 užsakymus (pagal visas sutartis). 

2014 m. lapkričio 21 d. pasirašyta RAIN tinklo eksploatavimo sutartis infrastruktūros 

palaikymui ir plėtrai.  

Regionuose per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos darbuotojai vykdė tinklo eksploatavimo, 

tinklo sutrikimų priežasčių nustatymo ir pašalinimo, aktyvių ir pasyvių tinklo elementų 

perjungimo, kabelio trasų nužymėjimo statybinių organizacijų atstovams, statybinių organizacijų 

ruošiamų topografinių nuotraukų, projektų tikrinimo, monitoringo, įrangos remonto darbus. 

Siekiant užtikrinti kokybišką įrangos veikimą sutrikus elektros energijos perdavimui, buvo 

atliekami UPS perkėlimo, rezervinio maitinimo naudojant generatorius organizavimo ir vykdymo 

darbai. Taip pat vykdyti  naujai montuojamos įrangos įdiegimo priežiūros darbai. 

Vykdant projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo 

RAIN plėtra“ padidintos apimties šviesolaidinių kabelinių linijų statybos darbus buvo derinami 

rangovo siūlomi techniniai sprendimai bei projektai. Regionuose vykdyta techninė ŠKL įrengimo 

priežiūra, Rangovo prašymu atliktas objektų techninis patikrinimas Jurbarko, Tauragės, Šilalės, 

Biržų, Pasvalio, Rokiškio, Raseinių, Kauno, Švenčionių, Ukmergės, Molėtų, Ignalinos, Zarasų, 

Trakų, Šalčininkų, Kalvarijos Varėnos, Kazlų Rūdos, Kelmės, Šiaulių, Kupiškio savivaldybėse.  

Atliktas darbų užbaigimo priėmimas ir pasirašyti darbų užbaigimo aktai Pagėgių sav., Tauragės r., 

Zarasų r., Ignalinos r. Priimta 41,712 km. ŠKL. 
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Derinti rangovo siūlomi techniniai sprendimai pagal „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros 

plėtros kaimo vietovėse“ projektą, patikrinti 25 projektai, jiems pateiktos pastabos, vykdyta ŠKL 

įrengimo darbų techninė priežiūra. 

 

RAIN tinklo valdymas 

 

Gedimai 

2014 m. buvo užregistruoti 265 gedimai. Užregistruotų gedimų skaičių lyginant su 2013 

metais yra pastebimas ženklus gedimų sumažėjimas. 2013 m. buvo užregistruoti 368 gedimai.  

Vertinant gedimų priežastingumą, daugiausiai – 46 proc. užregistruotų gedimų sudarė 

gedimai dėl elektros tiekimo sutrikimų, 13 proc. gedimų buvo užfiksuota klientų tinkluose, 3 

proc. gedimų buvo kitų operatorių tinkluose, 8 proc. gedimų be prastovų ir 30 proc. gedimų su 

prastovom dėl įvairių priežasčių (kabelių nutraukimai, aktyvinės įrangos gedimai ir pan.). 

Lyginant 2013 metų ir 2012 metų gedimų priežastingumą, pastebėtina, kad gedimų dėl elektros 

tiekimo sutrikimų procentas yra toks pat – 46. Tai rodo, kad tinklo patikimumo didinimui skirtos 

investicijos mažino bendrą gedimų skaičių, bet ne gedimų dėl elektros tiekimo sutrikimų 

procentą, nes lygiagrečiai buvo vykdomi prevenciniai veiksmai, kurie taip pat mažino ir gedimų, 

kylančių dėl kitų priežasčių, skaičių. Minimų priemonių dėka pavyko ženkliai sumažinti bendrą 

gedimų skaičių. Gedimų statistika pagal priežastingumą pateikiama grafike: 
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Absoliuti dauguma įvykusių gedimų neviršijo sutartyse su paslaugų gavėjais nustatytų 

gedimų atstatymo laikų. Pretenzijų iš paslaugų gavėjų dėl paslaugų teikimo neatitikimo 

sutartyse nustatytoms sąlygoms nebuvo gauta. 

 

Paslaugų diegimas 

Per 2014 metus iš viso gautos 537 paskyros, įdiegta 511 paskyrų. Likusios paskyros bus 

diegiamos 2015 metų pradžioje. 

 

Tinklo kokybė 

2014 m. įmonės teikiamų paslaugų vidutinis tinklo pateikiamumas buvo 99,64 proc. 

Lyginant su 2013 m. paslaugų pateikiamumas padidėjo 0,14 procentinio punkto. Nepaisant 

išaugusio tinklo ir teikiamų paslaugų skaičiaus pavyko padidinti tinklo pateikiamumo rodiklį 

nuosekliai diegiamų patobulinimų dėka. Toliau augant tinklui, atsirandant naujoms 

technologinėms platformoms ir sudėtingėjant tinklo struktūrai aukštą paslaugų pateikiamumo 

rodiklį planuojama išlaikyti naujų tobulesnių tinklo valdymo ir stebėjimo sistemų projektų 

įdiegimo išdavoje bei toliau diegiant į tinklo infrastruktūros patobulinimus orientuotus 
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sprendimus bei analizuojant ir tobulinant Tinklo valdymo tarnybos atliekamus prevencinius 

veiksmus, reaguojant į valdymo sistemų teikiamus pranešimus. 

 

ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI 

Viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ ataskaitinio laikotarpio pradžioje dirbo 26 

darbuotojai, pabaigoje – 25 darbuotojai.  

 

ĮSTAIGOS KAPITALAS 

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

ataskaitinius metus dalininko kapitalas nepasikeitė.  

 

ĮSTAIGOS FINANSINIAI RODIKLIAI 

2014 m.  įstaiga dirbo pelningai veiklos rezultatas prieš apmokestinimą 132,5 tūkst. Lt. 

 

Pajamos  

Įstaiga per 2014 m. iš viso gavo – 7 863,8 tūkst. Lt pajamų. Iš jų: – 269,5 tūkst. Lt gauta 

įgyvendinant projektą „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN 

plėtra“; 194,3 tūkst. Lt gauta įgyvendinant projektą „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra 

kaimo vietoviese“. (Šios pajamos gautos faktiškai patirtoms išlaidoms kompensuoti) ir – 7 336,5 

tūkst. Lt pajamų uždirbta už suteiktas paslaugas iš RAIN projekto metu sukurto tinklo. Per 2014 

m. įstaiga – 58,5 tūkst. Lt gavo kitos veiklos pajamų ir  – 5,0 tūkst. finansinės veiklos pajamų . 

 

Valdymo išlaidos 

Įstaigos planuotos sąnaudos per 2014 m. – 8 358,6 tūkst. Lt. Įstaigos sąnaudos per 2014 

m.  sudaro 7 731,3 tūkst. Lt arba 92,5 % planuotųjų. Iš jų: – 269,5 tūkst. Lt patirta išlaidų 

įgyvendinant projektą „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN 

plėtra“ ir – 194,3 tūkst. Lt patirta išlaidų įgyvendinant projektą „Plačiajuosčio ryšio 

infrastruktūros plėtra kaimo vietoviese“ (išlaidos yra kompensuotos iš projekto.  Per 2014 m. 
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Įstaiga padengė 7 119,3 tūkst. Lt, RAIN tinklo eksploatacinių sąnaudų. Per 2014 m.  Įstaigos 

ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija sudarė 134,4 tūkst. Lt. 

 

E
il

. 
N

r
. Sąnaudų straipsniai 2014 m.          

planas 
2014 m.         
faktas 

% 2014 m.        
faktas su 2014 

m.   planu   

1. PERSONALO IŠLAIKYMAS 1 878,7 1 591,8 84,7 

2. BIURO  IŠLAIKYMAS 25,0 29,0 116,0 

3. TARNYBINIO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS 0,0 0,0                   0,0 

4. RYŠIŲ PASLAUGOS 109,5 84,7 77,4 

5. ENERGIJA IR KOMUNALINĖS PASLAUGOS 172,0 146,1 84,9 

6. REKLAMA,  LABDARA 20,0 11,3 56,5 

7. KONSULTACINĖS IR KITOS PASLAUGOS 40,5 48,4 119,5 

8. DRAUDIMAS 3,0 2,4 80,0 

9. MOKESČIAI 2,9 2,4 82,8 

10. FINANSINĖS SĄNAUDOS 6,0 3,9 65,0 

11. NUSIDĖVĖJIMAS, AMORTIZACIJA 129,0 134,4 104,2 

12. KITO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS 360,0 318,9 88,6 

13. KITOS SĄNAUDOS 5 610,0 5 358,1 95,5 

15. IŠ VISO SĄNAUDŲ: 8 356,6 7 731,3 92,5 

 

Įstaiga ilgalaikių kreditorinių įsiskolinimų neturi.  

 

Investicijos 

Įstaigos 2014 m. strateginiame veiklos plane buvo numatytos Įstaigos investicijos – 

200,0 tūkst. Per 2014 m. viso investicijų – 271,8 tūkst. Lt. Iš jų: – Įstaigos investicijos 194,6 tūkst. 

Lt ir 77,2 tūkst. Lt PRIP nebaigtos statybos investicijų. 

 

Kitos išlaidos 

Viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ valdymo išlaidos sudarė 3 487,1 tūkst. Lt. 

Viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ 2014 m. vadovavo direktorius Gytis 

Liaugminas, per ataskaitinį laikotarpį įstaigos vadovo darbo užmokesčio ir su juo susijusios 

sąnaudos per finansinius metus 131,8 tūkst. Lt. 
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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 



 

 

1 lentelė. Uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 
 

Eil. 
Nr. 

Uždaviniai Priemonės Vertinimo kriterijai 

Rodikliai 

2013 m. 
faktas 

2014 m. 
planas 

2014 m. 
faktas 

1. Teikti didmenines 
paslaugas 

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

Suteiktų elektroninių ryšių paslaugų skaičius 
(augančiais sk.) 

2552 2690 2696 

2. Užtikrinti teikiamų 
paslaugų kokybę 

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

Vidutinis paslaugų pateikiamumas (proc.) 99,5 99,2 99,6 

3. Optimaliai panaudoti 
sukurtą plačiajuosčio 
ryšio infrastruktūrą 

Parengti ir įgyvendinti priemones, 
užtikrinančias optimalų sukurtos 
plačiajuosčio ryšio infrastruktūros 
panaudojimą 

Miestelių ir kaimų, kuriuose teikiamos 
plačiajuosčio tinklo paslaugos santykis su 
visais prie plačiajuosčio tinklo prijungtų 
miestelių ir kaimų skaičiumi (proc.) 

72,8 70 74 

4. Sukurti RAIN-2 
projekto 
šviesolaidinę 
infrastruktūrą 

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

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

775 950 784 

5. Įrengti RAIN-2 
projekto 
plačiajuosčio tinklo 
objektus (įvadus) 

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

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

2461 3300 2480 

6. Sukurti PRIP 
projekto 
šviesolaidinę 
infrastruktūrą 

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

Sukurtos šviesolaidinių kabelių linijų 
infrastruktūros apimtis (km, augančiais sk.) 

- 50 50,3 

7. Įrengti PRIP projekto 
plačiajuosčio tinklo 
objektus (įvadus) 

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

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

- 20 44 

 


