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Juridinių asmenų registras  

 
SUTARTIS Nr. 

Vilnius, 201...  m. .........................d. 
 
 

Telia Lietuva, AB (toliau  - TELIA), atstovaujama  ........................................direktoriaus ........................................................ir  
UAB ”....................................................................................................” (toliau – Klientas), atstovaujama.............................. 
direktoriaus....................................................., 
 
kadangi, 

- 2005 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba TELIA išdavė leidimą Nr. (11.13)-9R-84 
naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose, taip pat, kitus susijusius leidimus, 
kuriais TELIA įgijo teisę naudoti šiame leidime paminėtus radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės 
televizijos tinkluose, skirtus steigti skaitmeninės antžeminės televizijos siuntimo tinklus bei teikti televizijos 
programų siuntimo ir kitas duomenų perdavimo paslaugas šiais tinklais; 

- vadovaudamasi leidimu Nr. (11.13)-9R-84 ir kitais susijusiais Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 
išduotais leidimais, TELIA nustatytose vietose įrengė skaitmeninės antžeminės televizijos radijo ryšio stotis; 

- Klientas, laimėjęs Lietuvos radijo ir televizijos komisijos paskelbtą konkursą, turi teisę naudotis TELIA įrengto 
skaitmeninės antžeminės televizijos tinklo paslaugomis tam, kad šiuo tinklu transliuotų ir (ar) retransliuotų 
atitinkamas televizijos programas pagal LRTK išduotos Licencijos Nr.:............... sąlygas; 

 
sudarė šią televizijos programų siuntimo TELIA skaitmeninės antžeminės televizijos siuntimo tinklais sutartį: 
 

I. SĄVOKOS 
 

1. Šioje sutartyje vartojamos sąvokos: 
1.1. Paslauga - Kliento transliuojamų ir (ar) retransliuojamu televizijos programų siuntimo TELIA skaitmeninės antžeminės 
televizijos tinklu paslauga; 
1.2. Paslaugos teikimo sąlygos – dokumentas, kuriame Šalys nustato Paslaugos teikimo technines sąlygas, Paslaugos 
teikimo kokybės reikalavimus, gedimų šalinimo sąlygas bei terminus ir kitas Paslaugos teikimo sąlygas. Šis dokumentas yra 
pateikiamas sutarties Priede Nr. 2 ir yra neatskiriama Sutarties dalis; 
1.3. Atsiskaitomasis laikotarpis - 1 mėnuo; 
1.4. Leidimai – 2005 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotas leidimas naudoti radijo 
dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose Nr. (11.13)-9R-84, taip pat kiti susiję Lietuvos Respublikos 
ryšių reguliavimo tarnybos išduoti leidimai; 
1.5. LRTK – Lietuvos radijo ir televizijos komisija; 
1.6 Licencija – Klientui LRTK išduota licencija transliuoti ir (ar) retransliuoti televizijos programas. 
1.7. Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros planas – Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros planas, patvirtintas 
2005 m. balandžio 25 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1V-419. 
2. Kitos sutartyje neapibrėžtos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių 
įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

 
II. SUTARTIES OBJEKTAS 

 
3. Vadovaudamasi šios sutarties, Leidimų ir atitinkamų teisės aktų nuostatomis, TELIA įsipareigoja teikti Klientui, o Klientas 
priimti televizijos programų siuntimo TELIA skaitmeninės antžeminės televizijos siuntimo tinklu paslaugas ir už jas sumokėti. 
 

III. PASLAUGOS TEIKIMAS 
 
4. TELIA teikia Paslaugą pagal šios sutarties ir jos priedų sąlygas. 
5. TELIA Klientui teikiamos Paslaugos techniniai ir kokybės parametrai nustatyti šios sutarties priede Nr. 2.  
6. Paslauga pradedama teikti nuo Šalių sutartos datos. Dėl to Šalys pasirašo atskirą Paslaugos  priėmimo-perdavimo aktą, 
jeigu nesusitariama kitaip. 
7. TELIA įsipareigoja teikti televizijos programų siuntimo TELIA priklausančiais skaitmeniniais antžeminiais tinklais 
paslaugas Kliento transliuojamoms ir (arba) retransliuojamoms programoms. 
 

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

8. TELIA įsipareigoja: 

8.1. teikti Klientui jo užsakytą Paslaugą pagal Priede Nr. 2 nustatytas Paslaugos teikimo sąlygas; 

8.2. imtis visų priemonių Paslaugos teikimo sutrikimams pašalinti per Paslaugos teikimo sąlygose nustatytą terminą. Kai 

Paslaugos teikimo sutrikimas įvyksta ne dėl TELIA, o trečiųjų šalių arba Kliento kaltės – TELIA imsis visų priemonių 

sutrikimams pašalinti per kuo trumpesnį laiką, tačiau šiuo atveju negalioja Priede Nr. 2 nustatyti gedimų šalinimo 

įsipareigojimai. Tuo atveju, kai sutrikimai įvyksta dėl Kliento kaltės, Klientas padengia gedimų pašalinimo sąnaudas; 

8.3. teikdama Klientui Paslaugą, laikytis šios sutarties, Paslaugos teikimo sąlygose nustatytų reikalavimų bei Lietuvos 
Respublikos norminių teisės aktų, reglamentuojančių elektroninių ryšių veiklą, reikalavimų; 
 
9. Klientas įsipareigoja: 
9.1. naudotis Paslauga ir atsiskaityti su TELIA už Paslaugą pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras šioje sutartyje nustatyta 
tvarka; 
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9.2. naudotis Paslauga nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisių bei teisėtų interesų, aukštos moralės bei viešosios tvarkos 
principų; 
9.3. apie savo rekvizitų pasikeitimą informuoti TELIA raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo 
pakeitimų atsiradimo dienos; 
9.4. laikytis visų šios sutarties sąlygų, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių transliavimo ir (ar) 
retransliavimo bei elektroninių ryšių veiklą, reikalavimų. 
 

V. ŠALIŲ TEISĖS 
 

10. TELIA turi teisę: 
10.1. kai Klientas yra įsiskolinęs TELIA už suteiktas Paslaugas ir nepadengia įsiskolinimo per vieną mėnesį,  TELIA turi teisę 
pareikalauti iš Kliento išankstinio mokesčio už Paslaugas, kuris yra lygus paskutinio mėnesio mokesčių už suteiktas 
Paslaugas sumai; 
10.2. pareikalauti iš Kliento atlyginti visas su skolos išieškojimu susijusias išlaidas; 
10.3. vykdyti planinius profilaktikos, remonto bei rekonstrukcijos darbus. Šių darbų metinis grafikas Klientui pateikiamas 
kiekvienų metų pirmąjį mėnesį. Vykdydama planinius profilaktikos, remonto bei rekonstrukcijos darbus ir atsižvelgdama į 
darbų specifiką, TELIA privalo maksimaliai užtikrinti Paslaugos teikimą. Šalys susitaria, kad visi planiniai darbai bus vykdomi 
mažiausio programų žiūrimumo valandomis; 
10.4. atšaukti planinę profilaktiką arba pakeisti jos datą, jei tai tampa neišvengiama dėl ne nuo TELIA priklausančių 
aplinkybių. Apie tai TELIA informuoja Klientą ne vėliau kaip prieš 7 dienas; 
10.6. keisti Paslaugos kainas ir kitas sąlygas, nurodytas šios sutarties Priede Nr. 1, jei toks keitimas neišvengiamas dėl nuo 
TELIA nepriklausančio teisinio reguliavimo, susijusio su Paslaugos teikimu, pasikeitimų ar valstybės institucijų privalomų 
nurodymų, susijusių su Paslaugos teikimu, arba pasikeitus Paslaugos sąnaudoms. Apie tokius pakeitimus TELIA raštu 
informuoja Klientą prieš 30 dienų. Jei šios sutarties Priede Nr. 1 numatytos kainos didinamos ar iš esmės bloginamos kitos 
sąlygos, Klientas įgyja teisę atsisakyti šios Sutarties įspėjęs apie tai TELIA raštu prieš 90 dienų, o TELIA atsisako 
reikalavimo teisės į bet kokias baudas, netesybas ir/ar tiesioginius/netiesioginius nuostolius, susijusius su Sutarties 
nutraukimu ar atsiradusius dėl teisinio reguliavimo, susijusio su Paslaugos teikimu, pasikeitimų ir/ar ar dėl valstybės 
institucijų privalomų nurodymų už laikotarpį iki tų sąlygų/nurodymų atsiradimo.  
 
11. Klientas turi teisę: 
11.1. reikalauti užtikrinti Paslaugos teikimo sąlygose nustatytos kokybės paslaugą; 
11.2. raštu per 1 (vieną) mėnesį nuo paskutinės atsiskaityti skirtos dienos pareikšti pretenzijas dėl, Kliento manymu, 
ginčytino pateiktoje sąskaitoje nurodyto mokesčio. 
 

VI. ATSISKAITYMAS 
 

12. Mokestį už per ataskaitinį laikotarpį suteiktas Paslaugas Klientas turi sumokėti iki mėnesio, einančio po ataskaitinio 
mėnesio paskutinės dienos, o jeigu sąskaitoje nurodyta vėlesnė diena – iki sąskaitoje nurodytos dienos. Paslaugos teikimo 
įkainiai pateikiami šios sutarties Priede Nr. 1.  13. PVM sąskaita faktūra už per atskaitinį  laikotarpį suteiktas Paslaugas 
Klientui išsiunčiama (pateikiama) šioje sutartyje ar kitu Kliento raštu nurodytu adresu ir būdu iki mėnesio, einančio po 
ataskaitinio mėnesio, 10 dienos. 
14. Klientas likus 10 (dešimt) dienų iki atsiskaitymo termino pabaigos negavęs PVM sąskaitos faktūros už ataskaitinį  
laikotarpį suteiktas Paslaugas, privalo pasiteirauti sąskaitos nurodytu TELIA telefonu. 
15. Negavęs PVM sąskaitos faktūros už ataskaitinį laikotarpį suteiktas Paslaugas, Klientas nedelsdamas kreipiasi į TELIA 
dėl sąskaitos kopijos ir pagal gautą PVM sąskaitos faktūros kopiją privalo atsiskaityti už suteiktas Paslaugas. 
16. Netikslumams PVM sąskaitoje faktūroje ištaisyti išrašoma kreditinė PVM sąskaita faktūra, kurią reglamentuoja Lietuvoje 
galiojantys įstatymai. 
17. Jeigu paslaugos pradėtos teikti ne pirmą atitinkamo ataskaitinio laikotarpio dieną, pirmo Ataskaitinio laikotarpio mokestis 
sumažinamas proporcingai dienų, praėjusių nuo Ataskaitinio laikotarpio pradžios iki paslaugų teikimo pradžios, skaičiui. 
Paslaugų teikimo pradžios diena yra įskaitoma į Ataskaitinį laikotarpį, už kurį turi būti mokama. Šios nuostatos (mutatis 
mutandis) taikomos ir nutraukiant Paslaugos teikimą ar pasibaigus Sutarčiai. 
18. Sutarties nutraukimas neatleidžia Kliento nuo pareigos atsiskaityti su TELIA už suteiktas Paslaugas. 
19. Klientui laiku neatsiskaičius už suteiktas Paslaugas, TELIA turi teisę pareikalauti sumokėti 0,04 procento dydžio 
delspinigius nuo visos laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. 
20. Nepaisant to, kaip bus nurodyta Kliento, visi Kliento mokėjimai pagal šią sutartį bus paskirstomi šia tvarka: TELIA 
pirmiausia Kliento mokėjimą skiria atlyginti turėtoms išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu, 
vėliau – sumokėti palūkanoms, paskaičiuotoms iki Kliento mokėjimo gavimo dienos, vėliau – pagrindinei prievolei įvykdyti. 

 
VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR APRIBOJIMAS 

 
21. TELIA atsakomybė: 
21.1. TELIA atsako už kokybišką Paslaugos teikimą Klientui pagal Paslaugos teikimo sąlygose nustatytus kokybės 
techninius parametrus. Paslaugai visa apimtimi ar iš dalies neveikiant, už visą laiką, kurį Klientas negalėjo naudotis užsakyta 
Paslauga, mokesčiai už Paslaugą ar jos dalį neimami; 
22. TELIA atsakomybės apribojimas: 
22.1. TELIA neatsako už Paslaugos teikimo nutraukimą ir (arba) Klientui tuo padarytą žalą, jeigu tai įvyko dėl Kliento ar 
trečiųjų asmenų kaltės, tačiau imsis visų priemonių, kad gedimas būtų pašalintas per terminus, nustatytus Paslaugos teikimo 
sąlygose; 
22.2. TELIA neatsako už bet kokios informacijos, kurią Klientas siunčia (persiunčia) TELIA skaitmeninės antžeminės 
televizijos siuntimo tinklais, naudodamasis Paslauga, turinį, įskaitant Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių 
intelektinę nuosavybę, asmens duomenų apsaugą, neteisėtą ir žalingą turinį, reklamos teikimą ir t.t., pažeidimus. 
22.3. Teikdama Paslaugą, TELIA neatsako ir neriboja galutinių skaitmeninės antžeminės televizijos paslaugos gavėjų teisės 
laikantis teisės aktų reikalavimų daryti asmenines TELIA skaitmeninės antžeminės televizijos siuntimo tinklu siunčiamo 
turinio kopijas. 
23. Kliento atsakomybė: 
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23.1. Klientas visiškai atsako už bet kokios informacijos, kurią jis siunčia (persiunčia) TELIA skaitmeninės antžeminės 
televizijos siuntimo tinklais, naudodamasis Paslauga, turinį, įskaitant Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių 
intelektinę nuosavybę, asmens duomenų apsaugą, neteisėtą ir žalingą turinį, reklamos teikimą ir t.t., pažeidimus; 
23.2. jei Klientas nevykdė šioje sutartyje nustatytų įpareigojimų sumokėti TELIA už teikiamą Paslaugą ir nesumokėjo 
išankstinio mokesčio, numatyto sutarties 10.1 punkte, ir yra pagrindo manyti, kad jis nevykdys šių įsipareigojimų ateityje − 
TELIA turi teisę Kliento pareikalauti pateikti galiojančią garantiją, sutarties įsipareigojimų įvykdymui užtikrinti.  Pateikus tokį 
reikalavimą, Klientas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 mėnesius, pateikti galiojančią banko garantiją arba TELIA priimtino 
ūkio subjekto ir priimtinos formos besąlyginę ir neatšaukiamą garantiją, arba sumokėti piniginį užstatą, kurių dydis yra lygus 
6 (šešių) mėnesių Kliento pagal šią sutartį mokamam siuntimo paslaugos mokesčiui. Jei pasibaigus 6 (šešių) mėnesių 
garantijai, Klientas nevykdė šioje sutartyje nustatytų įpareigojimų sumokėti TELIA už teikiamą Paslaugą, ir yra pagrindo 
manyti, kad jis nevykdys šių įsipareigojimų ateityje − TELIA turi teisę Kliento pareikalauti pateikti galiojančią garantiją, 
sutarties įsipareigojimų įvykdymui užtikrinti. Pateikus tokį reikalavimą, Klientas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 mėnesius, 
pateikti galiojančią banko garantiją arba TELIA priimtino ūkio subjekto garantiją, arba sumokėti piniginį užstatą, kurių dydis 
yra lygus 1 (vienerių) metų Kliento pagal šią sutartį mokamam siuntimo paslaugos mokesčiui.  Šiame punkte nustatytu laiku 
nepateikus sutarties įvykdymo užtikrinimo garantijos TELIA turi teisę, raštu įspėjusi prieš 2 darbo dienas, sustabdyti Klientui 
šioje sutartyje numatytos Paslaugos teikimą. Klientui pašalinus pažeidimus ar pateikus garantiją, Paslaugos teikimas 
nedelsiant atnaujinamas. 
 

VIII. ŽALOS ATLYGINIMAS 
 

24. Šalis, dėl kurios kaltų veiksmų kita Šalis patiria žalą, privalo atlyginti kitai Šaliai visus jos patirtus tiesioginius nuostolius, 
jei atskiruose sutarties punktuose nenustatyta kitaip. 
25. Jeigu šioje sutartyje aiškiai nėra nustatyta kitaip, nė viena iš Šalių neatsako už netiesioginių nuostolių atlyginimą kitai 
sutarties Šaliai, išskyrus atvejus, kai imperatyvios Lietuvos respublikos teisės aktų normos nustato kitaip. 
 

IX. TEISIŲ IR ĮSIPAREIGOJIMŲ PERDAVIMAS 
 

26. Be kitos Šalies raštiško sutikimo nė viena iš Šalių negali perduoti savo teisių ar įsipareigojimų, atsiradusių vykdant 
sutartį, trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai TELIA perduoda savo teises ir (arba) įsipareigojimus savo įmonių grupės įmonei, 
perleisdama teisę naudoti Leidimuose nurodytus radijo dažnius (kanalus) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka 
arba kai „Klientas” perduoda savo teises ir įsipareigojimus su „Klientu” susijusiai įmonei, perleisdama Licenciją Lietuvos 
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Šiame punkte numatytas Šalių teisių ar įsipareigojimų perdavimas trečiajai šaliai 
bus laikomas tik Šalies pakeitimu prievolėje.   
27. Jeigu viena iš Šalių reorganizuojama, ši sutartis lieka galioti ir jos sąlygos yra privalomos tos Šalies teisių ir 
įsipareigojimų perėmėjams. 
28. Jeigu pasikeičia vienos iš Šalių teisinis statusas, ta Šalis privalo nedelsdama apie tai raštu informuoti kitą Šalį. 
 

X. PRANEŠIMAI (įskaitant pranešimus apie Paslaugos gedimus) 
 

29. Klientas apie Paslaugos gedimus privalo nedelsdamas pranešti Bendrovei tam skirtu, šioje sutartyje nurodytu, telefonu. 
30. Visi kiti pranešimai dėl sutarties vykdymo, nutraukimo, ir kitais šioje sutartyje nurodytais atvejais pateikiami raštu  šioje 
sutartyje nurodytais adresais. 
 

XI. NEĮVEIKIAMOS APLINKYBĖS (force majeure) 
 

31. Šalis nėra materialiai atsakinga už kokių nors įsipareigojimų vykdymą ar netinkamą įvykdymą, jeigu tai įvyko dėl 
neįveikiamų aplinkybių (force majeure). Šalys susitaria vadovautis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo atsakomybės esant 
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis. 
 
 

XII. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS IR KEITIMAS 
 

32. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos. Įsigaliojus šiai sutarčiai, netenka galios tarp šalių sudaryta _________ 

sutartis Nr. __, ir Paslaugos, teiktos pagal sutartį Nr. __, nenutrūkstamai toliau teikiamos pagal šią sutartį. 

33. Klientas gali nutraukti sutartį įspėjęs TELIA raštu prieš 180 dienų; tokiu atveju TELIA nereikalaus iš Kliento jokių 

netesybų ir/ar atlyginti jokių tiesioginių ir/ar netiesioginių nuostolių, susijusių su sutarties nutraukimu anksčiau nustatyto 

termino, įskaitant bet neapsiribojant negautas pajamas ir nuostolius dėl neatliktų investicijų. 

34. TELIA, raštu įspėjus Klientą prieš 30 dienų, gali vienašališkai nutraukti sutartį dėl Kliento kaltės, jei Klientas esminiai 

pažeidžia sutartį. Tais atvejais, kai sutartį TELIA nutraukia dėl Kliento kaltės, TELIA turi teisę reikalauti iš kliento atlyginti 

tokiu sutarties nutraukimu padarytus nuostolius. Šalys sutaria, kad sutarties nutraukimo atveju, nuostolius sudaro 75 proc. 

Paslaugos kainos, kurią Klientas būtų sumokėjęs TELIA nuo sutarties nutraukimo dienos iki Paslaugos teikimo trečiajai šaliai 

(naujam transliuotojui/retransliuotojui) pradžios, už laikotarpį ne ilgesnį nei 2 (dveji) metai. Atsiskaitymas vykdomas pagal VI 

skyriaus nuostatas. 

35. TELIA taip pat gali vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Klientas buvo raštiškai įspėtas dėl pavėluoto sąskaitos 

apmokėjimo ir per 2 mėnesius nuo rašto Klientui išsiuntimo įsiskolinimo nepadengė. Tokiu atveju laikoma, kad sutartis 

nutrūko dėl Kliento kaltės. 

36. Klientui iškėlus bankroto ar restruktūrizavimo bylą, priėmus nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka ar 

įgijus likviduojamos bendrovės statusą (apie tai jis turi raštu pranešti TELIA nedelsiant), TELIA gali vienašališkai nutraukti 

sutartį, apie tai pranešus Klientui. 

37. Sutartis bet kuriuo metu gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu. 
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38. Jei kuri nors šios sutarties nuostatų būtų pripažinta negaliojančia ar netaikytina, Šalys laikys kitas sutarties nuostatas 

galiojančiomis ir taikytinomis, jeigu tolesnis sutarties vykdymas yra įmanomas. 

39. Visi šios sutarties priedai, pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie yra raštu patvirtinti abiejų Šalių įgaliotų atstovų 

parašais, išskyrus šioje sutartyje nustatytus atvejus. 

40. Sutartis nutrūksta nedelsiant be pasekmių bet kuriai šaliai, jei LR teismo sprendimu ar pasikeitus LR teisės aktams 

Klientas privalo  sustabdyti visų šioje sutartyje nurodytų programų transliavimą ir (arba) retransliavimą. Šis punktas 

netaikomas Klientui grąžinus licenciją ar RTK panaikinus ją dėl Kliento kaltės. 

 
XIII. KONFIDENCIALI INFORMACIJA 

 
41. Šalys įsipareigoja išlaikyti visą informaciją ir dokumentus, susijusius su šia sutartimi, paslaptyje ir neperduoti tretiesiems 
asmenims be kitų sutarties Šalių raštiško sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytus 
atvejus. Šalys turi teisę nesilaikyti šio įsipareigojimo tokios informacijos ar dokumentų atžvilgiu, kuri buvo paskelbta viešai 
trečiųjų šalių iniciatyva 
 

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

42. Šiai sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 
43. Ginčai, kurių Šalims nepavyksta išspręsti savitarpio susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose. 
44. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. 
 

XV. SUTARTIES PRIEDAI 
45. Prie sutarties galioja šie priedai, kurie yra neatskiriama sutarties dalis: 
1 priedas. Paslaugos kainodara 
2 priedas. Paslaugos teikimo sąlygos 
 

ŠALIŲ JURIDINIAI REKVIZITAI IR PARAŠAI 
  

Telia Lietuva, AB UAB „“ 

Saltoniškių g. 7A, LT-03501 Vilnius Adresas:  
Kodas 1212 15434 Kodas  
PVM mokėtojo kodas  LT 212154314 PVM mokėtojo kodas  

Juridinių asmenų registras 
Atsiskaitomoji sąskaita (nurodoma sąskaitoje 
už telekomunikacijų paslaugas) 

Juridinių asmenų registras 
Atsiskaitomoji sąskaita: 

Nemokama informacijos linija 880028000 Tel. 
 
 
 
______________________________ 
                     (Parašas) 
 
A.V. 

 
Generalinis direktorius 
 
______________________________ 
                     (Parašas) 
 
A.V. 
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           1 priedas 

   prie Sutarties Nr. _________________ 

 

Paslaugos kainodara 

 

 

       Siuntimas, kai pilno paketo formavimas (TV signalo priėmimas iš optinio srauto, šio signalo išpakavimas, 

dekodavimas, konvertavimas į ASI, glaudinimas, statistinis sutankinimas, paketo suformavimas įterpiant papildomas 

paslaugas) atliekamas TELIA: 

      

1) TELIA 1-ajame (3-ajame) tinkle: 

 

Geografija (dengiama teritorija) Suma už vieną programą Eur be PVM per mėnesį 

 Visos RRT TELIA išduotuose leidimuose numatytos teritorijos 10 536.38 

 

2) TELIA 2-ajame (4-ajame) tinkle: 

 

Geografija (dengiama teritorija) Suma už vieną programą Eur be PVM per mėnesį 

 Visos RRT TELIA išduotuose leidimuose numatytos teritorijos 8 926.09 

 

 

PASTABA. PVM dydis taikomas pagal galiojančius LR mokesčių įstatymus. 

 

 


