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Didžioji dauguma pakeitimų yra susijusi su tuo, kad standartinės sutarties sąlygos galios tik tada, jei yra techninės galimybės teikti paslaugą. 
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Pakeitimo priežastis 

3.1. Telecentras įsipareigoja per 1 (vieną) 
mėn. nuo Kliento kreipimosi dienos 
patikrinti technines galimybes (TG) ir 
pranešti Klientui, ar TG yra. Tuo atveju, jei 
TG yra, ir Klientas pageidauja gauti 
pasiūlymą (Pasiūlymas), Telecentras per 1 
(vieną) mėnesį pateikia Pasiūlymą. Klientui 
sutikus su Pasiūlymu, kuris tampa 
neatsiejama Sutarties dalimi, Telecentras 
įsipareigoja įdiegti Paslaugą per Pasiūlyme 
nurodytą terminą ir ją pradėti teikti kitą 
dieną po įdiegimo. 
3.2.  Tuo atveju, jei Kliento kreipimosi 
metu TG yra, Paslaugas Telecentras 
pradeda teikti per Šalių atskirai suderintą 
laiką.  

 Naikinami 3.1. ir 3.2. punktai. 
 

Pertekliniai punktai, aprašantys ikisutartinius 
klausimus. 

 4.1.9. per 12 mėn. po Sutarties pasirašymo, 
pateikti veikiančių siųstuvų Kontrolinių signalų 
matavimo protokolus pagal Sutarties priedą Nr. 
5. 

Naujas punktas. Papildoma pareiga Telecentrui, 
susijusi su paslaugos kokybe. 

4.2.3. apmokėti visas Telecentro ir 
trečiosios šalies išlaidas susijusias su 

Naikinamas punktas. Perteklinė kliento pareiga. 



Kliento skolos išieškojimu. Šis Sutarties 
punktas taikomas tokiu atveju, jei 
Telecentras perduoda Kliento skolą skolų 
išieškojimo įmonei ar apsidraudžia nuo 
Kliento nemokumo, ar kitaip perleidžia 
Kliento skolą tretiesiems asmenims; 

4.2.7. Kiekvienų kalendorinių metų 

pabaigoje pranešti apie kitais 

kalendoriniais metais planuojamą siųsti 

programų skaičių ir formatą (SD, HD) 

(lieka tas pats, ketinama mažinti ar didinti 

programų skaičių). Jeigu Klientas planuoja 

keisti (mažinti arba didinti) siunčiamų 

programų skaičių metų eigoje, apie tai 

privalo informuoti Telecentrą ne vėliau 

kaip prieš 6 (šešis) mėnesius. Programų 

skaičiaus didinimo ir formato keitimo 

atvejais, taikoma TG tikrinimo tvarka, 

numatyta 3.1. punkte, ir nesant TG, naujų 

Paslaugų atžvilgiu ši Sutartis tampa 

terminuota.  

4.2.6. Kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje 

pranešti apie kitais kalendoriniais metais 

planuojamą siųsti programų skaičių ir formatą 

(SD, HD) (lieka tas pats, ketinama mažinti ar 

didinti programų skaičių). Jeigu Klientas 

planuoja keisti (mažinti arba didinti) siunčiamų 

programų skaičių metų eigoje, apie tai privalo 

informuoti Telecentrą ne vėliau kaip prieš 6 

(šešis) mėnesius. Programų skaičiaus didinimo 

ir formato keitimo atvejais, Telecentras 

neįsipareigoja atlikti šių pakeitimų, tačiau 

įsipareigoja per vieną mėnesį įvertinti ir pranešti 

Klientui apie techninių galimybių buvimą ir tokių 

pakeitimų įgyvendinimo sąlygas. Esant 

teigiamoms techninėms galimybėms ir Klientui 

pageidaujant Telecentras ne vėliau kaip per 1 

(vieną) mėnesį nuo 4.2.2. papunktyje apibrėžto 

signalo gavimo dienos suteikia Paslaugą; 

Kadangi nebelieka 3.1., reglamentuojančio TG 
tikrinimą, atitinkamai turi būti koreguojamas šis 
punktas. 

6.3.  Klientas apmoka Telecentro pateiktą 
PVM sąskaitą faktūrą pagal tiesioginio 
debeto sutartį su banku arba bankiniu 
pavedimu iki einamojo mėnesio 25 
(dvidešimt penktos) dienos. 

6.3.  Klientas apmoka Telecentro pateiktą PVM 
sąskaitą faktūrą bankiniu pavedimu iki einamojo 
mėnesio 25 (dvidešimt penktos) dienos. 
 

Tiesioginio debeto paslaugos nebėra. 

6.6. Jeigu  Klientas ginčija bet kokią 
Telecentro išrašytą sąskaitą, jis bet kokiu 

Naikinamas punktas. Nesutikdamas su sąskaitos dydžiu, klientas 
neprivalo jos apmokėti iki ginčo išsprendimo. 



atveju  įsipareigoja tą sąskaitą apmokėti. 
Tuo atveju, jeigu pagal šioje Sutartyje 
nustatytą ginčų sprendimo tvarką, 
išsprendus ginčą paaiškės, kad Klientas 
yra permokėjęs, Telecentras grąžins 
Klientui permokėtą sumą. 

6.8. Jei Klientas nevykdė šioje Sutartyje 
nustatytų įpareigojimų laiku atsiskaityti už 
teikiamas Paslaugas ir/arba nesumokėjo 
išankstinio mokesčio, numatyto 5.1.1 arba 
5.1.2 punkte ir yra pagrindo manyti, kad jis 
nevykdys šių įsipareigojimų ateityje - 
Telecentras turi teisę Kliento pareikalauti 
pateikti galiojančią banko garantiją, 
Sutarties įsipareigojimų įvykdymui 
užtikrinti. Pateikus tokį reikalavimą, 
Klientas įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 
mėnesį, pateikti galiojančią banko garantiją 
arba Telecentrui 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 Paslaugų mokesčiui. Jei 
pasibaigus  garantijai, Klientas nevykdė 
šioje Sutartyje nustatytų įpareigojimų 
sumokėti Telecentrui už teikiamas 
Paslaugas, ir yra pagrindo manyti, kad jis 
nevykdys šių įsipareigojimų ateityje − 
Telecentras turi teisę Kliento pareikalauti 
pateikti naują galiojančią garantiją, 
Sutarties įsipareigojimų įvykdymui 
užtikrinti. Pateikus tokį reikalavimą, 

6.8. Jei Klientas nevykdė šioje Sutartyje 
nustatytų įpareigojimų laiku atsiskaityti už 
teikiamas Paslaugas ilgiau nei 2 (du) mėn. 
ir/arba nesumokėjo išankstinio mokesčio, 
numatyto 5.1.1 arba 5.1.2 punkte ir yra pagrindo 
manyti, kad jis nevykdys šių įsipareigojimų 
ateityje - Telecentras turi teisę Kliento 
pareikalauti pateikti galiojančią banko garantiją, 
Sutarties įsipareigojimų įvykdymui užtikrinti. 
Pateikus tokį reikalavimą, Klientas įsipareigoja ne 
vėliau kaip per 1 mėnesį, pateikti galiojančią 
banko garantiją arba Telecentrui 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 Paslaugų 
mokesčiui. Jei pasibaigus  garantijai, Klientas 
nevykdė šioje Sutartyje nustatytų įpareigojimų 
sumokėti Telecentrui už teikiamas Paslaugas, ir 
yra pagrindo manyti, kad jis nevykdys šių 
įsipareigojimų ateityje − Telecentras turi teisę 
Kliento pareikalauti pateikti naują galiojančią 
garantiją, Sutarties įsipareigojimų įvykdymui 
užtikrinti. Pateikus tokį reikalavimą, Klientas 
įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 mėnesį, pateikti 
galiojančią banko garantiją arba Telecentrui 
priimtino ūkio subjekto garantiją, arba sumokėti 

Banko garantijos Telecentras gali reikalauti, jei 
klientas nemoka ilgiau kaip 2 mėn. 



Klientas įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 
mėnesį, pateikti galiojančią banko garantiją 
arba Telecentrui priimtino ūkio subjekto 
garantiją, arba sumokėti piniginį užstatą, 
kurių dydis yra lygus 1 (vienerių) metų 
Kliento pagal šią Sutartį mokamam 
Paslaugų mokesčiui. Šiame punkte 
nustatytu laiku nepateikus Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo garantijos 
Telecentras turi teisę, raštu įspėjęs prieš 3 
(tris) darbo dienas, sustabdyti Klientui šioje 
Sutartyje numatytų Paslaugų teikimą. 
Klientui pašalinus pažeidimus ar pateikus 
garantiją, Paslaugų teikimas nedelsiant 
atnaujinamas. 

piniginį užstatą, kurių dydis yra lygus 1 (vienerių) 
metų Kliento pagal šią Sutartį mokamam 
Paslaugų mokesčiui. Šiame punkte nustatytu 
laiku nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo 
garantijos Telecentras turi teisę, raštu įspėjęs 
prieš 3 (tris) darbo dienas, sustabdyti Klientui 
šioje Sutartyje numatytų Paslaugų teikimą. 
Klientui pašalinus pažeidimus ar pateikus 
garantiją, Paslaugų teikimas nedelsiant 
atnaujinamas. 
 

9.1. Nesant TG, ši Sutartis nutrūksta 
Telecentro pranešimo Klientui apie TG 
nebuvimą dieną. Tuo atveju, kai TG yra, 
Sutartis įsigalioja pasirašymo dieną ir 
galioja neterminuotai.  

9.1. Sutartis įsigalioja pasirašymo dieną ir 
galioja neterminuotai. Įsigaliojus šiai sutarčiai, 
netenka galios kitos sutartys ar susitarimai, 
sudaryti tarp Šalių dėl to paties objekto (dalyko). 
 

Standartinės sutarties sąlygos galios tik tada, 
jei yra techninės galimybės teikti paslaugą. 
 

9.2. Tuo atveju, kai TG nėra, bet Paslauga 
gali būti įdiegta, minimalus Paslaugomis 
naudojimosi terminas (t.y. minimalus 
Sutarties terminas) – nurodomas 
Pasiūlyme ir skaičiuojamas nuo Paslaugos 
teikimo pradžios. 

Naikinamas punktas. Standartinės sutarties sąlygos galios tik tada, 
jei yra techninės galimybės teikti paslaugą. 
 

9.5. Be kitos Šalies raštiško sutikimo nei 
viena iš Šalių negali perduoti savo teisių ar 
įsipareigojimų, atsiradus vykdant šią 
Sutartį, trečiajai šaliai. 
 

9.5. Be kitos Šalies raštiško sutikimo nei 
viena iš Šalių negali perduoti savo teisių ar 
įsipareigojimų, atsiradus vykdant šią Sutartį, 
trečiajai šaliai, išskyrus Telecentro teisę be 
Kliento sutikimo perleisti Kliento įsiskolinimą 
tretiesiems asmenims, kuri galioja pilna 
apimtimi. 

Aiškumo dėlei numatoma, jog kliento sutikimo 
nereikia tuo atveju, kai Telecentras skolą 
perleidžia tretiesiems asmenims. 



9.8. Tais atvejais, kai Telecentras 
nutraukia Sutartį dėl Kliento kaltės arba 
Klientui netekus Licencijos (Kliento 
iniciatyva ir/ar valstybės institucijai 
priėmus sprendimą), ar kai Sutartis 
nutraukiama (arba atsisakoma dalies 
Paslaugų) Kliento iniciatyva, nepraėjus 
minimaliam Sutarties terminui, tai Klientas 
privalo per 30 kalendorinių dienų ne ginčo 
tvarka sumokėti netesybas, kurios yra 
lygios 80% Transliacijų perdavimo 
Paslaugų (ar jų dalies) kainos, už laikotarpį, 
kuris yra lygus skirtumui tarp laikotarpio, 
kuriuo buvo naudojamasi Paslaugomis, ir 
minimalaus Sutarties termino. Šios 
netesybos yra laikomos minimaliais 
Telecentro nuostoliais, kurių įrodinėti 
nereikia. 

Naikinamas punktas. Kadangi standartinė sutartis yra neterminuota, 
todėl ir netesybos negali būti numatomos už 
sutarties nutraukimą prieš terminą. 

9.7. Tuo atveju, kai Sutartis nutraukiama 
(arba atsisakoma dalies Paslaugų) Kliento 
iniciatyva, nepraėjus 9.7 punkte 
numatytam pranešimo terminui, tai 
Klientas privalo per 30 kalendorinių dienų 
ne ginčo tvarka sumokėti netesybas, kurios 
yra lygios 80% Transliacijų perdavimo 
Paslaugų (ar jų dalies) kainos, už laikotarpį, 
kurio trūksta skaičiuojant nuo Sutarties 
nutraukimo ar Paslaugų atsisakymo dienos 
iki 6 mėn. Šios netesybos yra laikomos 
minimaliais Telecentro nuostoliais, kurių 
įrodinėti nereikia. 

9.7. Tuo atveju, kai Sutartis nutraukiama (arba 
atsisakoma dalies Paslaugų) Kliento iniciatyva, 
nepraėjus 9.6 punkte numatytam pranešimo 
terminui, tai Klientas privalo per 30 kalendorinių 
dienų ne ginčo tvarka sumokėti netesybas, 
kurios yra lygios Transliacijų perdavimo 
Paslaugų (ar jų dalies) kainai, už laikotarpį, kurio 
trūksta skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo ar 
Paslaugų atsisakymo dienos iki 6 mėn. Šios 
netesybos yra laikomos minimaliais Telecentro 
nuostoliais, kurių įrodinėti nereikia. 
 

Netesybos negali būti mažinamos 20 % už 
pranešimo termino pareigos pažeidimą. 

2 Priedo 7 punktas. Apie kainų 
pasikeitimą Telecentras privalo informuoti 

2 Priedo 7 punktas. Apie kainų pasikeitimą 
Telecentras privalo informuoti Klientą raštu prieš  

Ilginamas pranešimo apie kainų pasikeitimą 
terminas. 



Klientą raštu prieš 60 (šešiasdešimt) 
kalendorinių dienų iki naujų kainų 
įsigaliojimo. Naujos kainos įsigalioja  61 
(šešiasdešimt pirmą) kalendorinę dieną nuo 
Telecentro pranešimo apie kainų 
pasikeitimą išsiuntimo Klientui dienos. 
Sutarties pakeitimas dėl kainų 
nesudaromas.  

180 (šimtą aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų 
iki naujų kainų įsigaliojimo. Naujos kainos 
įsigalioja  181 (šimtas aštuoniasdešimt pirmą) 
kalendorinę dieną nuo Telecentro pranešimo 
apie kainų pasikeitimą išsiuntimo Klientui dienos. 
Sutarties pakeitimas dėl kainų nesudaromas.  

 


