VĮ “INFOSTRUKTŪRA” 2011 metų PIRMO PUSMEČIO
VEIKLOS ATASKAITA
Pagrindin÷ įmon÷s veiklos strategija – kurti ir pl÷sti saugią viešojo administravimo
telematinių paslaugų tinklo infrastruktūrą Lietuvoje, užtikrinti valstyb÷s informacinių sistemų ir
registrų sąveikumą vystant elektronin÷s valdžios bendrą ir sklandų bendradarbiavimą su Europos
Sąjungos valstybių narių institucijomis.
Pagrindinis įmon÷s veiklos tikslas – Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo
(SVDPT ) ir duomenų perdavimo paslaugų bendro naudojimo tinklais teikimas. 2010 metais ir 2011
metų pirmą pusmetį paslaugos buvo teikiamos Prezidentūrai, Seimui, Vyriausyb÷s kanceliarijai,
visoms ministerijoms, Valstyb÷s saugumo departamentui, Specialiųjų tyrimų tarnybai, Valstybinei
mokesčių inspekcijai, Ligonių kasoms, teismams visoms savivaldyb÷ms, ir kitoms įstaigoms.
Bendras sutarčių skaičius sudar÷ 1 260.
Iš SVDPT sutarčių 2011 metais pirmą pusmetį gauta 7 885 tūkst. Lt pajamų ( 2010 metais
per pirmą pusmetį.– 4 604 tūkst. Lt), ir tai sudaro 97 procentus nuo 8 093 tūkst Lt visų įmon÷s
pajamų už duomenų perdavimą. Bendra pardavimų ir teikiamų paslaugų apimtis iš visų veiklų – 8
255 tūkst. Lt. (2010 metais per pirmą pusmetį – 6 622 tūkst. Lt). 2011 metais per pirmą pusmetį
įmon÷s pajamos išaugo 25 % palyginus su 2010 metų pirmu pusmečiu. Pagrindiniai įmon÷s
paslaugų gav÷jai Valstybin÷s institucijos jos sudaro 98 % , kitos įmon÷s – 2 %.
2011 metais pirmą pusmetį sudarytos svarbiausios sutartys:
– sudaryta 11 naujų sutarčių teikti paslaugas mokykloms ir bibliotekoms pagal Mažvydo
bibliotekos skelbtą konkursą. Vyksta paslaugų teikimas.
– Sudaryta 14 sutarčių su Kal÷jimų įstaigų SVDPT paslaugoms teikti.
–

Baigtas diegimas ir teikiamos paslaugos.paruošti projektai SVDPT paslaugoms teikti
trims finansų ministerijos sistemoms VSAKIS (asignavimų konsolidavimas), SIS
(steb÷senos sistema) ir SFMIS (struktūrinių fondų valdymas). VSAKIS ir SFMIS
projektai realizuoti, sudarytos sutartys ir prad÷tos teikti paslaugos. (SIS – baigiamojoje
stadijoje).

–

Pratęsta sutartis su Europos lyčių lygyb÷s institutu.

– Sudarytos sutartys (viso 7) su svarbiausiomis valstyb÷s institucijomis – LR Prezidentūra,
SST, FNTT, KAM, Valstyb÷s kontrole VATESI ir kitoms, suprojektuotas ir realizuo
paslaugų joms teikimas. Analogiškai realizuotas paslaugų teikimas kitoms valstybin÷ms
institucijoms – savivaldyb÷ms, Valstybinei vaistų kontrol÷s inspekcijai ir kt.
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– Atlikti matavimai visose krepšinio arenose, kuriose vyks „Eurobasket 2011“ varžybos.
Nustatytas būtinumas įrengti papildomas bazines stotis Kaune, Klaip÷doje ir Šiauliuose;
– Įrengtas ir prad÷tas eksploatuoti 10 GB didysis komunikacinis žiedas Vilnius – Kaunas –
Klaip÷da – Šiauliai – Panev÷žys – Vilnius. Atsisakyta iš TEO LT, AB nuomoto 1GB
žiedo, sumažintas mokestis 25 tūkst. Lt.;
– Atlikta esmin÷ SVDPT kamienin÷s dalies rekonstrukcija – žvaigždin÷ tinklo topologija
pakeista kokybiškesne ir patikimesne žiedine. Dabar visi tinklo mazgai sujungti 10GB/sek.
greitaveikos žiedais. Šešiasdešimt regioninių mazgų (savivaldybių) jungia septyni žiedai.
Pakeista Klaip÷dos vartotojų jungimo į SVDPT topologija, dabar paslaugos jiems
teikiamos dvejais žiedais – šiauriniu ir pietiniu. Ženkliai padid÷jo teikiamų paslaugų
patikimumas ir

teikimo greitis;

– Kalvarijų 125, Vilniuje įrengtas naujas optinių prieigų mazgas – sutrump÷jo linijų ilgiai ir
sumaž÷jo jų nuomos kaina;
– Sudarius sutartis su Motorola ir UAB „NT Service“ buvo užtikrintas SMRRS
nenutrūkstamas veikimas, stebimi ir dokumentuojami įvykiai tinkle, šalinami gedimai.
2010 metų vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 52, 2011 metais pirmame pumetyje – 59
žmon÷s. 2011 metais pirmame pusmetyje įmon÷s darbuotojų vidutinis m÷nesinis darbo užmokesčio
dydis – 4 279 Lt. Bendras darbo užmokesčio fondas 1 552 tūkst. Lt.
VĮ „Infostruktūra“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
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Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas
Departamento vadovas
Tarnybos vadovas
Sektoriaus vadovas
Vadybininkas
Vyresnysis inžinierius
Inžinierius
Sistemų programuotojas
Buhalterijos darbuotojas
Referent÷
Ekspertas

Darbo
užmokesčio
vidurkis Lt
5065
4471
5969
4185
4722
3388
4956
3667
3929
3558
1937
2082
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Įmon÷s nuosavo kapitalo dydis ataskaitinių metų pradžioje – 11 108 tūkst. Lt, pirmo
pusmečio pabaigoje – 12 746 tūkst. Lt. Turtas ataskaitinių metų pradžioje – 19 093 tūkst. Lt, pirmo
pusmečio pabaigoje – 20 178 tūkst. Lt., padid÷jo 1 085 tūkst.Lt.
2011metų per pirmą pusmetį įmon÷s investicijos į ilgalaikį turtą – 585 tūkst Lt.,
planuojamos 2011 metams – 600 tūkst. Lt.
Įmon÷ atstovybių ir filialų neturi. Reikšmingų pobalansinių įvykių nebuvo.

VĮ „Infostruktūra“ direktorius
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