
 

 

                                                                                                                          Sutarties Nr. ______________________ 
                                                                                                                          pasirašytos 20_ m. _______mėn. ___ d. 
                                                                                                                          3 priedas 

 
 

DIDMENINĖS PLAČIAJUOSČIO RYŠIO PRIEIGOS ADSL, FTTX, VDSL PASLAUGŲ MOKESČIAI SU 
DINAMINIU IP ADRESU 

 
 

ŠIAME PRIEDE PATEIKIAMI DIDMENINĖS PLAČIAJUOSČIO RYŠIO PRIEIGOS ADSL, FTTX, VDSL 
PASLAUGŲ SU DINAMINIU IP ADRESU MOKESČIAI BEI ATSISKAITYMO UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKA. 

 

1. Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos ADSL, FTTx, VDSL paslaugos mokesčiai: 
  1 lentelė 

Vienkartiniai mokesčiai Mokesčio dydis Eur be PVM 

ADSL, VDSL paslaugos įrengimo mokestis  6.66 

FTTx paslaugos įrengimo mokestis 5.00 

Atvykimo ir diagnostikos (gedimo šalinimo) 
mokestis*  

mokestis taikomas pagal Telia galiojančius tarifus 

Galinio vartotojo identifikavimo vienkartinis 
mokestis** 

6.50 

Paslaugos perjungimo mokestis*** 12.00 

Projektavimo sąlygų parengimo mokestis**** 20.00 

 Pakartotinio Paklausimo mokestis***** 10.00 

*Už gedimų, įvykusių Telia tinkle dėl Operatoriaus kaltės šalinimą ir atvykimo mokestis gali būti taikomas jeigu Operatorius atšaukia 
Paslaugos įrengimo laiką likus mažiau nei 1 val. iki suderinto įrengimo laiko.   
** Papildomas vienkartinis mokestis taikomas kai Operatorius pasirinkęs dinaminį IP adresavimą pageidauja turėti galimybę identifikuoti 
galinius paslaugų vartotojus; 
*** Mokestis taikomas kai prieiga, kuria yra teikiama Telia paslauga perjungiama kito operatoriaus vardu, nekeičiant teikiamos paslaugos 
parametrų.  
**** Mokestis taikomas kai Operatorius, gavęs neigiamą techninių galimybių tyrimo atsakymą, užsako projektavimo sąlygas, tačiau 
neužsako Paslaugos įrengimo. 
*****Mokestis taikomas kai Operatorius teikia pakartotinį Paklausimą dėl techninių galimybių tyrimo tuo pačiu adresu tam pačiam 
Galutiniam paslaugų gavėjui, tai pačiai technologijai nepraėjus 30 kalendorinių dienų nuo jau pateikto Paklausimo. 

 
  2 lentelė 

Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų kainos su dinaminiu IP adresu taikomos 

nuo 2020 m. spalio 1 d. 

Mėnesio mokestis Sparta, Mbps 
Mokesčio dydis,  

Eur/mėn. be PVM 

Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos FTTx 

paslaugos su dinaminiu IP adresu mokestis 

100 7.16 

300 9.29 

1000 11.65 

Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos ADSL 

paslaugos, su dinaminiu IP adresu mokestis 
Iki TG ribos (iki 20 Mbps) 7.85 

Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos VDSL 

paslaugos su dinaminiu IP adresu mokestis 
Iki TG ribos (iki 250 Mbps) 10.00 

 Duomenų srauto perdavimas pagrindiniu tinklu* - 0.85 
* mokestis taikomas kiekvienai prieigai kuomet Operatorius prisijungęs prie Telia tinklo ne visuose prisijungimo taškuose, kurie nurodyti 
sutarties 1 priede nori pasiekti galutinį paslaugu gavėją regione kuriame neturi prisijungimo.  
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3 lentelė 

Kainos su nuolaida didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugoms su dinaminiu IP adresu taikomos  

nuo 2020 m. gruodžio 1 d. 

Pasiūlymas Nr. 2020/4 

Prieigos 

Technologija ir 

sparta, Mbps 

Trumpiausias naudojimosi Paslaugomis 

laikotarpis, mėn. 

Mėnesio mokestis, Eur/mėn. be PVM 

FTTx, 100 24 5.80 

FTTx, 300 24 7.90 

FTTx, 1000 24 9.90 

ADSL, iki TG 24 5.50 

VDSL, iki TG 24 6.90 

 
  

4 lentelė 

Kainos su nuolaida didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugoms su dinaminiu IP adresu nuo 2021 m. kovo 1 d.  

taikomos Operatoriams, kurie pasibaigus 3 lentelėje nurodytam laikotarpiui pratęsia naudojimąsi Paslaugomis 

naujam Trumpiausiam naudojimosi Paslaugomis laikotarpiui  

Pasiūlymas Nr. 2020/5 

Prieigos 

technologija ir 

sparta, Mbps 

Trumpiausias naudojimosi Paslaugomis 

laikotarpis, mėn. 

Mėnesio mokestis, Eur/mėn. be PVM 

FTTx, 100 24 5.51 

FTTx, 300 24 6.32 

FTTx, 1000 24 8.04 

ADSL, iki TG 24 5.34 

VDSL, iki TG 24 6.40 

 
 
 2. Visi mokesčiai už Paslaugas nurodomi be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Pridėtinės vertės mokestis (PVM) 
yra papildomas mokestis ir skaičiuojamas pagal galiojančius LR įstatymus. 
 3. Atsiskaitymo tvarka ir sąlygos: 
 3.1. už Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos ADSL, FTTx, VDSL įrengimą Operatorius moka mokesčius Telia 
šiame priede nustatytomis kainomis; 
3.2. viena prieiga skirta vienam Galutiniam paslaugų gavėjui prijungti;  
 3.3. Telia iki 10 (dešimtos) kiekvieno kalendorinio mėnesio dienos išrašo ir išsiunčia Operatoriui PVM sąskaitą 
faktūrą ar kitą mokėjimo dokumentą (toliau šiame priede – sąskaita) už kiekvieną Paslaugą, suteiktą Operatoriui per 
ataskaitinį laikotarpį; 
 3.4. jei per 5 (penkias) dienas nuo 3.3 punkte aptarto sąskaitos išsiuntimo termino pabaigos Telia negauna 
Operatoriaus pranešimo, kad jis negavo išsiųstos sąskaitos už suteiktą paslaugą, laikoma, kad išsiųsta sąskaita yra įteikta 
Operatoriui ne vėliau kaip kitą dieną po paskutinės 3.3 punkte apibrėžto sąskaitos išsiuntimo Operatoriui termino dienos; 
 3.5. Operatorius turi mokėti už Paslaugas pagal Telia pateiktą sąskaitą į joje nurodytą Telia sąskaitą banke iki 
paskutinės kito (einančio po ataskaitinio laikotarpio) mėnesio dienos, jeigu sąskaitoje nenurodyta kita atsiskaitymo data; 
 3.6. Telia Paslaugos vienkartinius mokesčius įtraukia į pirmo mėnesio, per kurį Operatoriui bus teikiama Paslauga, 
sąskaitą; 
 3.7. jeigu Operatorius neatsiskaito 3.5 punkte nurodytu laiku, Telia turi teisę reikalauti iš Operatoriaus 0,05 (penkių 
šimtųjų) procentų dydžio delspinigių nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną; 
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 3.8. suteikus ar išjungus Paslaugą ne pirmą kalendorinio mėnesio dieną, už kiekvieną to mėnesio dieną Operatorius 
moka už Paslaugos teikimą po šiame priede nurodytos kainos dalį, apskaičiuotą už vieną kalendorinę atitinkamą 
(paslaugos teikimo pradžios ir pabaigos) mėnesio dieną. Paslaugos suteikimo ir išjungimo dienomis mokama visa dienos 
kaina už Paslaugos teikimą;  

3.9. Pasibaigus nuolaidos galiojimo terminui, operatoriui toliau naudojantis Paslauga taikomas standartinis 
mėnesinis paslaugos mokestis nurodytas 2 lentelėje.  
 3.10. Paslaugos atsisakymas ar Sutarties nutraukimas neatleidžia Operatoriaus nuo pareigos atsiskaityti su Telia 
už suteiktas Paslaugas iki Paslaugos atsisakymo ar Sutarties nutraukimo dienos. Jei Operatorius savo iniciatyva nesant 
Telia kaltės atsisako Paslaugų ar nutraukia Sutartį, ar Telia nutraukia Sutartį dėl Operatoriaus kaltės, ir tuo metu nėra 
pasibaigęs Trumpiausias naudojimosi Paslauga laikotarpis, Operatorius privalo sumokėti Trumpiausio naudojimosi 
Paslauga laikotarpiu (jei šis laikotarpis buvo pratęstas – nuo pratęsimo pradžios) jam suteiktas nuolaidas, taip pat 
Paslaugos įrengimo ar kitus mokesčius (jei tokie nebuvo sumokėti) ir atlyginti kitas Telia patirtas išlaidas (tiesioginius 
nuostolius), kurios atsirado iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą ar Paslaugos atsisakymą gavimo iš Operatoriaus 
dienos arba Sutarties nutraukimo dėl Operatoriaus kaltės dienos. 

3.11. Operatoriui, pasinaudojusiam nauju pasiūlymu ir įsipareigojusiam naudotis Paslauga naują Trumpiausią 
naudojimosi Paslauga laikotarpį anksčiau nei pasibaigia jo prieš tai užsakytos Paslaugos Trumpiausias naudojimosi 
Paslauga laikotarpis, o vėliau nutraukusiam Sutartį ir/ar Paslaugos užsakymą anksčiau nei būtų pasibaigęs prieš tai 
galiojęs Kliento įsipareigojimas dėl Trumpiausio naudojimosi Paslauga laikotarpio, pagal Telia pateiktą sąskaitą privalo 
sumokėti nuolaidas, suteiktas nuo prieš tai galiojusio Trumpiausio naudojimosi Paslauga laikotarpio pradžios iki Paslaugų 
atsisakymo momento, bei apskaičiuotas pagal naujo pasiūlymo sąlygas.  
 3.12. nepaisant to, kaip bus nurodyta Operatoriaus, visi Operatoriaus mokėjimai pagal Sutartį bus paskirstomi šia 
tvarka: Telia pirmiausiai Operatoriaus mokėjimą skiria sumokėti palūkanoms, apskaičiuotoms iki Operatoriaus mokėjimo 
gavimo dienos, vėliau sumokėti netesyboms, vėliau – pagrindinei prievolei įvykdyti; 
 3.13. jeigu yra nustatoma, kad per vieną parą Paslauga dėl Telia kaltės neveikė ilgiau kaip 2 priedo 24 punkte 
nurodytą gedimų šalinimo laiką, pagal Operatoriaus pateiktą prašymą Telia pradelsto laiko kainą perskaičiuoja (kredituoja) 
ir išrašo kreditinį dokumentą ar kitą dokumentą, kurį reglamentuoja Lietuvoje galiojantys įstatymai netikslumams sąskaitoje 
ištaisyti, taip pat už pradelstą laiką moka įstatymo nustatytas netesybas.  

 

ŠALIŲ PARAŠAI 
 

 

Telia Operatorius 

Telia Lietuva, AB  
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