VĮ “INFOSTRUKTŪRA” 2010 m.
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
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
metų pabaigoje sudar÷ 1 297.
Iš SVDPT sutarčių 2010 metais gauta 10 453 tūkst. Lt pajamų ( 2009 metais – 7 451 tūkst.
Lt), ir tai sudaro 72 procentus nuo 14 560 tūkst Lt visų įmon÷s pajamų už duomenų perdavimą
(2009 metais – 64 procento). Bendra pardavimų ir teikiamų paslaugų apimtis iš visų veiklų – 15
045 tūkst. Lt. (2009 metais – 12 274 tūkst. Lt). 2010 metais įmon÷s pajamos išaugo 23 % palyginus
su 2009 metais. Pagrindiniai įmon÷s paslaugų gav÷jai Valstybin÷s institucijos jos sudaro 97 % ,
kitos įmon÷s – 3 %.
2010 metais sudarytos svarbiausios sutartys:
– Sutartis Nr. VNT 9653/S su Informatikos ir ryšių departamentu prie LR VRM; įdiegta,
išbandyta ir nuo 2010-07-01 eksploatuojama VRTT Frame Relay dalis, apimanti 140 Policijos
departamento, Valstybin÷s sienos apsaugos tarnybos, Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo
departamento ir FNTT objektų, kuriems teikiamos duomenų perdavimo ir balso paslaugos. Tuo
būdu padidintas Vidaus reikalų sistemos duomenų perdavimo tinklo funkcionalumas, sumažintos
valstyb÷s biudžeto išlaidos, ženkliai padidinta tinklo greitaveika (4 kartus), pagerintas saugumas
(ryšio linijos tarp 140 VRM įstaigų visoje Lietuvoje 2010 metais tapo šifruojamos).
– Sutartis VNT 9652/S su Kal÷jimų departamentu, pagal kurią suprojektuotos, įrengtos,
išbandytos ir atiduotos eksploatavimui SVDPT duomenų perdavimo paslaugos sistemai „Prisonis“.
– Panaikinus apskritis, joms teiktos paslaugos, sudarius atitinkamas sutartis buvo prad÷tos
teikti naujai susikūrusioms institucijoms: LR Ministro pirmininko tarnybai, Valstybinei teritorijų
planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Nacionalinei žem÷s tarnybai (viso 54
objektai visoje Lietuvoje), VRM regionų pl÷tra departamentui.
– 2010 metais dalyvavome 21-ame skelbtame viešajame konkurse, iš kurių 9-iuose VĮ
“Infostruktūra” pripažinta laim÷toja ir sudarytos devynios sutartys. Pažym÷tina, kad didžiausia dalis
klientų (85 %) SVDPT paslaugų pirkimą 2010 metais vykd÷ vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų
įstatymo (VPĮ) 10 straipsnio 2 dalies 8 punktu (šis punktas deklaruoja, kad SVDPT paslaugų
pirkimui VPĮ netaikomas). Antroje pozicijoje pagal populiarumą (apie 12 %) buvo SVDPT
paslaugų pirkimas neskelbiamų derybų būdu. Mažiausia dalis klientų (apie 3 %) SVDPT paslaugų
pirkimus vykd÷ vadovaudamiesi VPĮ mažos vert÷s pirkimu apklausos būdu iš konkretaus tiek÷jo.
– Europos Sąjungos projektų srityje VĮ Infostruktūra 2010 metais įdieg÷ paslaugas
EUROPOS LYČIŲ LYGYBöS INSTITUTUI Vilniuje (European Institute for Gender Equality,
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EIGE), sudarydama galimybes institutui prisijungti prie Europos Komisijos finansin÷s sistemos
BUDG/ABAC Briuselyje (per SVDPT Lietuvos teritorijoje ir per S- TESTA tinklą už Lietuvos
ribų).
– Išbandyta ir įdiegta SVDPT elektroninio pašto paslauga, vadybos padalinys siūlo šią
paslaugą vartotojams.
2010 metais yra gautas tik vienas raštiškas nusiskundimas įmon÷s teikiamomis paslaugomis.
Lietuvai įstojus į ES konsorciumą tarpvalstybinei asmens tapatyb÷s liudijimo sistemai
sukurti, VRM paved÷ VĮ „Infostruktūra“ atlikti tos sistemos įdiegimą Lietuvoje. Tai nauja veiklos
sritis įmonei. Darbų kaštus dalinai padengs konsorciumas (kitą dalį – pati įmon÷) pagal ruošiamą
atitinkamą sutartį 2010 m. gruodžio 31-ai dienai atlikti šie darbai:
– paruoštas ir pateiktas ministerijai darbų planas;
– atlikta pad÷ties Lietuvoje šioje srityje analiz÷, kuri pateikta ministerijai ir konsorciumui;
– paruošta darbin÷ aplinka (vietų tarnybin÷ms stotims išskyrimas ir jų paleidimas, duomenų
perdavimo įrangos ir ugniasienių konfigūravimas, IP adresų skyrimas).
Rezultatas:
– veikia STORK- Lietuva informacinis tinklapis;
– veikia Lietuvos e.paslaugų testinis portalas.
2010-2011 m. didžiausias vykdomas projektas VRM telekomunikacinio tinklo integravimas
į SVDPT.
Parengta įmon÷s strategija 2011-2015 metams. Įmon÷s veiklos galimyb÷s – sukurta
infrastruktūra leidžia efektyviai diegti ir naudoti kolektyvines apsuagos priemones teikiant duomenų
perdavimo paslaugas. G÷sm÷s – SVDPT galimyb÷s išnaudojamos nepilnai d÷l nepakankamos
teisin÷s baz÷s, įpareigojančios viešojo administravimo įstaigas naudotis šiuo duomenų perdavimo
tinklu.
2009 metų vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 45, 2010 metais – 52 žmon÷s. 2010
metais įmon÷s darbuotojų vidutinis m÷nesinis darbo užmokesčio dydis – 3 693 Lt. Bendras darbo
užmokesčio fondas 2010 m. 3 042 tūkst. Lt.
VĮ „Infostruktūra“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
2010 m.
Eil.
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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
5220
4698
4948
4363
4434
3319
4712
3419
3419
2889
1873
1985
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Įmon÷s nuosavo kapitalo dydis ataskaitinių metų pradžioje – 11 108 tūkst. Lt, pabaigoje –
12 188 tūkst. Lt. Turtas ataskaitinių metų pradžioje – 19 093 tūkst. Lt, pabaigoje – 20 115 tūkst.
Lt., padid÷jo 1 022 tūkst.Lt.

2010 metais įmon÷s investicijos į ilgalaikį turtą – 4 350 tūkst Lt., planuojamos 2011 metams
– 600 tūkst. Lt.
Įmon÷ atstovybių ir filialų neturi. Reikšmingų pobalansinių įvykių nebuvo.

VĮ „Infostruktūra“ direktorius
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