
 

  

Informuojame, kad yra atlikti šie esminiai pakeitimai: 
 
 

2 priedas. Nuomotini ir nuomojami infrastruktūros o bjektai. 

II 

punktas 

Buvo Pakeista į 

 4 priedėlis. Fizinė bendro naudojimo vieta 
technologinėse patalpose 

4 priedėlis. Fizinė ir virtuali bendro naudojimo vieta 
technologinėse patalpose 

 5 priedėlis. Virtuali bendro naudojimo vieta 

technologinėse patalpose 

Naikinamas (4 ir 5 priedėliai apjungiami į vieną 4 

priedėlį) 
 6 priedelis. Lentynos nuoma technologinėse 

patalpose. 

5 priedelis. Lentynos nuoma technologinėse 

patalpose. 
 7 priedėlis. Laidų lovelio nuoma technologinėse 

patalpose. 
6 priedėlis. Laidų lovelio nuoma technologinėse 
patalpose. 

2 priedo 2 priedėlis. Technologinė patalpa. 

2 priedo 3 priedėlis. Vieta technologinėse patalpose. 

2 priedo 4 priedėlis. Fizinės ir virtualios bendro naudojimo vietos suteikimo technologinėse patalpose 

nuomos mokesčiai 

2 priedo 5 priedėlis. Lentynos nuoma technologinėse patalpose 

1.3. 
(4 
priedėlyje 
1.3. p.) 

Nuomos terminas - laikotarpis, kuris baigiasi 
2017 m. kovo mėn. 31 d. Jeigu Objektas bus 
nuomojamas, ne vėliau kaip prieš 2 (du) mėnesius 
iki Nuomos termino pabaigos Nuomotojas praneš 
Nuomininkui apie teisę sudaryti sutartį dėl Objekto 
nuomos naujam terminui. 

Nuomos terminas - laikotarpis, kuris baigiasi 2021 
m. kovo mėn. 31 d. Jeigu Objektas bus 
nuomojamas, ne vėliau kaip prieš 2 (du) mėnesius 
iki Nuomos termino pabaigos Nuomotojas praneš 
Nuomininkui apie teisę sudaryti sutartį dėl Objekto 
nuomos naujam terminui. 

1 lentelė Atnaujintas techninis aprašas 

3.1. Kiekvienai Patalpai/Vietai/lentynai nuomoti 
pildomas atskiras techninių sąlygų tyrimo 
užsakvmas. 

Kiekvienai Patalpai/Vietai/lentynai nuomoti pildoma 
atskira techninių sąlygų tyrimo/užsakymo anketa. 

2 priedo 2 priedėlio 1 papildymas. Technologinės patalpos nuomos mokesčiai 2 priedo 3 priedėlio 1 

papildymas. Vietos technologinėse patalpose nuomos mokesčiai 2 priedo 4 priedėlio 1 papildymas. 

Fizinės ir virtualios bendro naudojimo vietos suteikimo technologinėse patalpose nuomos mokesčiai 

2 priedo 5 priedėlio 1 papildymas. Lentynos nuomos technologinėse patalpose nuomos mokesčiai 

 Buvo Pakeista j 

1.2. Už suvartotą elektros energiją mokestis einamąjį 
mėnesį apskaičiuojamas pagal Valstybinės kainų 
komisijos patvirtintus elektros tarifus pridėjus 
papildomą 10% vidaus tinklo aptarnavimo mokesti. 

Nuomininkas privalo mokėti už jo 
veikiančių/pajungtų elektroninių įrenginių suvartotą 
elektros energiją. Nuomininkas apmokestinamas 
pagal Nuomininkų suvartotos elektros eneraiios 
apskaičiavimo metodika. 
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1.3. Pasikeitus Nuomotojo mokėjimo planui 
Nuomotojas neįsipareigoja informuoti Nuomininko 
apie mokėjimo plano pasikeitimą. 

Naikinamas 

2.1. Nuomotojas turi teisę vienašališkai keisti šiame 
papildyme nurodytus mokesčius, pasikeitus 
nuomos sąnaudoms, Telia Lietuva, AB 
apskaičiuotoms ir pateiktoms Ryšių reguliavimo 
tarnybai teisės aktų nustatyta tvarka. Apie 
mokesčių pasikeitimą Nuomininkui pranešama 
raštu ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki jų 
pasikeitimo dienos. 

Nuomotojas turi teisę pranešęs apie tai 
Nuomininkui raštu ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) 
mėnesį, vienašališkai vieną kartą per metus 
peržiūrėti ir apmokestinti Nuomininką naujais 
šiame papildyme nurodytais mokesčiais, pasikeitus 
nuomos sąnaudoms, Nuomotojo apskaičiuotoms ir 
pateiktoms Ryšių reguliavimo tarnybai teisės aktų 
nustatyta tvarka. Šiuo atveju Nuomininkas negali 
atsisakyti pakeisti Sutartyje nustatytų mokesčių bei 
mokėti naujus pakeistus mokesčius. 

2.2. Nuomotojas kartu su pranešimu apie numatomą 
mokesčių keitimą pateikia Nuomotojui ir tokio 
keitimo pagrindimą 

Naikinamas 

2.3. Nuomininkas negali atsisakyti pakeisti Sutartyje 
nustatytų tarifų ir mokesčių, jei Nuomotojo pakeisti 
mokesčiai yra pagrįsti sąnaudomis 

Naikinamas 

2 priedo 3 priedėlio 1 papildymas. Vietos technologinėse patalpose nuomos mokesčiai 2 priedo 4 

priedėlio 1 papildymas. Fizinės ir virtualios bendro naudojimo vietos suteikimo technologinėse patalpose 

nuomos mokesčiai 

2 priedo 5 priedėlio 1 papildymas. Lentynos nuomos technologinėse patalpose nuomos mokesčiai 

 Buvo Pakeista j 

2.4. Mokesčiai ir Sutarties sąlygos gali pasikeisti, jei 
kompetentinga valstybės institucija įpareigoja 
pakeisti. 

Naikinamas 

2 priedo 6 priedėlis. Laidu lovelio nuoma technologinėse patalpose 

1.3. Nuomos terminas - laikotarpis, kuris baigiasi 
2017 m. kovo mėn. 31 d. Jeigu Objektas bus 
nuomojamas, ne vėliau kaip prieš 2 (du) mėnesius 
iki Nuomos termino pabaigos Nuomotojas praneš 
Nuomininkui apie teisę sudaryti sutartį dėl Objekto 
nuomos naujam terminui. 

Nuomos terminas - laikotarpis, kuris baigiasi 2021 
m. kovo mėn. 31 d. Jeigu Objektas bus 
nuomojamas, ne vėliau kaip prieš 2 (du) mėnesius 
iki Nuomos termino pabaigos Nuomotojas praneš 
Nuomininkui apie teisę sudaryti sutartį dėl Objekto 
nuomos naujam terminui. 

2 priedo 6 priedėlio 1 papildymas. Laidų lovelio nuomos mokesčiai 

2.1. Nuomotojas turi teisę vienašališkai keisti šiame 
papildyme nurodytus mokesčius, pasikeitus 
nuomos sąnaudoms, Telia Lietuva, AB 
apskaičiuotoms ir pateiktoms Ryšių reguliavimo 
tarnybai teisės aktų nustatyta tvarka. Apie 
mokesčių pasikeitimą Nuomininkui pranešama 
raštu ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki jų 
pasikeitimo dienos. 

Nuomotojas turi teisę pranešęs apie tai 
Nuomininkui raštu ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) 
mėnesį, vienašališkai vieną kartą per metus 
peržiūrėti ir apmokestinti Nuomininką naujais 
šiame papildyme nurodytais mokesčiais, pasikeitus 
nuomos sąnaudoms, Nuomotojo apskaičiuotoms ir 
pateiktoms Ryšių reguliavimo tarnybai teisės aktų 
nustatyta tvarka. Šiuo atveju Nuomininkas negali 
atsisakyti pakeisti Sutartyje nustatytų mokesčių bei 
mokėti naujus pakeistus mokesčius. 

2.2. Nuomotojas kartu su pranešimu apie numatomą 
mokesčių keitimą pateikia Nuomotojui ir tokio 
keitimo pagrindimą 

Naikinamas 

2.3. Nuomininkas negali atsisakyti pakeisti Sutartyje 
nustatytų tarifų ir mokesčių, jei Nuomotojo pakeisti 
mokesčiai yra pagrįsti sąnaudomis 

Naikinamas 


